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A integração da economia mundial amplia as oportunidades de negócios para as 
empresas, mas também traz preocupações quanto ao impacto do crescimento 
econômico no ambiente e na sociedade. As gigantescas economias da China e da 
Índia simbolizam as expressivas mudanças econômicas que esta década 
testemunha. Como tais mudanças podem afetar o futuro da humanidade? Como as 
empresas podem construir vantagens competitivas sustentáveis? Qual o grau de 
influência das empresas na sustentabilidade? Essas são as principais perguntas que 
um relatório divulgado no final de novembro, elaborado pela organização inglesa 
AccountAbility, em parceira com a Fundação Dom Cabral, tenta responder. 
 
Os autores do relatório lançaram mão de dois conceitos populares nos meios 
empresariais: a responsabilidade social empresarial — RSE — e a competitividade 
nacional. A RSE diz respeito à capacidade de uma empresa gerenciar, de forma 
equilibrada, tanto seus impactos quanto seu potencial de influenciar a melhoria das 
demais organizações, pessoas e questões que preocupam a sociedade. Já a 
competitividade nacional se refere às condições oferecidas por um país para que 
suas empresas possam competir nos mercados internacionais e gerar crescimento 
econômico a curto e médio prazo. A conjugação dos dois conceitos remete à idéia 
da competitividade responsável, que caracteriza mercados em que os negócios são 
sistemática e consistentemente remunerados por práticas mais responsáveis e 
penalizados pelo inverso. 
 
Um dos indicadores desenvolvidos pela FDC, o Índice de Responsabilidade 
Corporativa das Nações (NCRI), busca medir o comportamento responsável das 
empresas em um país observando: o compromisso do governo no estabelecimento 
de leis, incentivos e acordos internacionais, para estimular as empresas a serem 
responsáveis; e as estratégias e ações responsáveis das empresas, 
independentemente da interferência governamental. Já o Índice de Competitividade 
Responsável, que permite perceber como as práticas responsáveis podem afetar a 
competitividade nacional, é formado pela integração do NCRI ao Índice de 
Crescimento da Competitividade, do Fórum Econômico Mundial. 
 
Os dois indicadores foram aplicados a um grupo de 83 países. Os principais 
resultados mostram os países nórdicos como grandes líderes da competitividade 
responsável. Países emergentes, como Chile, Tailândia, Índia e Estônia, 
demonstram preocupação e já apresentam alguns resultados positivos em questões 
relacionadas à sustentabilidade. China e Estados Unidos mostram resultados 
negativos, em conseqüência, sobretudo, do desrespeito aos direitos civis e ao meio 
ambiente. Uma indagação recorrente é se isto poderá provocar, no futuro, uma 
queda em seus níveis de competitividade. 
 
O Brasil ocupa uma posição mediana nos dois indicadores, mas aparece como um 
dos quatro países em que o grau relativamente alto de RSE menos se traduz em 
competitividade nacional. O aprofundamento da compreensão deste fenômeno pode 
indicar caminhos para políticas públicas que aumentem a competitividade 
responsável nacional. Isto pode levar, por exemplo, à conquista de nichos globais 
que valorizam produtos fornecidos por empresas responsáveis. Mais promissor 
parece ser o desenvolvimento de produtos mais sustentáveis, como o etanol, ou o 
aproveitamento do sisal e da fibra de coco, o que exige maior capacidade de 
inovação. 
 
Um modelo de competitividade baseado na redução de custos de produção, sem 
preocupações com externalidades negativas — degradação ambiental, problemas 
sociais, mão-de-obra desqualificada — implica custos futuros que poderão se tornar 



barreiras ao desenvolvimento local e internacional. Claramente, o modelo de 
competitividade predominante não é sustentável. Mas a prática empresarial 
responsável só vai gerar retorno para os países que estabelecerem uma “ação 
coletiva” de toda a sociedade, governo e sociedade civil incluídos. A competitividade 
responsável ainda está no estágio inicial e seu avanço depende de um grande 
esforço que produza os resultados que a humanidade reclama. 
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