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Negócios com inclusão social representam uma nova fronteira. 
 
“Não existem empresas bem-sucedidas em uma sociedade falida”. Não me canso de repetir a 
frase de Bjorn Stigson, presidente do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento 
Sustentável (WBCSD). Ela inspira uma estratégia para combater a pobreza e a desigualdade 
social, e se faz cada vez mais atual. O Brasil e o mundo presenciaram esta semana um dia de 
caos em uma sociedade insustentável. São Paulo parecia cenário de filme hollywoodiano ou um 
grande dia de treinamento do que seria uma das maiores cidades do mundo quando chegasse à 
insustentabilidade. Boatos? Imprensa sensacionalista? Pânico indevido? Realidade nua e crua? 
Não importa. 
 
O que se viu foram os fatos e “contra fatos não há argumentos” — outra frase de que gosto. O 
comércio fechou as portas; indústrias pararam suas plantas; empresas dispensaram milhares de 
trabalhadores e a bolsa de valores cancelou suas operações after market. Tudo pela vida.  
 
O cenário global hoje é preocupante e com tendência de acirramentos de tensões. Segundo dados 
da ONU, o mundo abriga quatro bilhões de pessoas fora do mercado. No Brasil, a situação é 
igualmente delicada: somamos mais de 50 milhões de miseráveis, sem acesso a educação, 
saneamento e energia, de acordo com estatísticas de instituições oficiais.  
 
O quadro explica a violência crescente, no Brasil e no restante dos países pobres.Seria injusto 
afirmar que a sociedade brasileira está de braços cruzados. Segundo o GIFE - Grupo de Institutos, 
Fundações e Empresas, seus 88 associados investem por ano mais de um bilhão de reais em 
projetos sociais, culturais e ambientais, próprios ou de entidades parceiras. O governo federal tem 
como carro-chefe de seus programas sociais o Bolsa-Família, destinado às famílias em situação de 
pobreza. Contudo, só isso não basta. A nossa posição no ranking do Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) — que mede o grau de desenvolvimento de um País — é o 72°, comparável a 
países como Bósnia, Colômbia e Jamaica.  
 
É preciso ir além, criando mecanismos de crédito para a camada de baixa renda no campo e nas 
cidades, instituindo programas educacionais voltados para a sustentabilidade, e estabelecer um 
modelo de parceria entre governos e o setor privado que atenda os interesses de todos com uma 
visão holística, ética e de longo prazo.  
 
Iniciamos hoje em São Paulo o Sustentável 2006, Ciclo de Encontros para proporcionar às 
lideranças empresariais um fórum privilegiado de debate e troca de experiências. A agenda da 
sustentabilidade empresarial está evoluindo. Sabemos que ações de conscientização isoladas no 
tempo e no espaço não são suficientes. Há que se avançar rápido para uma agenda mais 
pragmática, onde o foco a geração de resultados concretos nas três dimensões — econômica, 
social e ambiental. 
 
Não acredito em coincidências e este Ciclo — primeira ação direta do CEBDS em São Paulo — 
começa numa semana em que a cidade está, mais do que nunca, discutindo a sua 
sustentabilidade. O tema do primeiro encontro da série é o “O desafio da Sustentabilidade” e, 
apontaremos, ao longo do ano, teoria e práticas que demonstram que a sustentabilidade, para as 
empresas, muito mais do que uma questão de sobrevivência, pode ainda ser um bom negócio. 
 
Exemplos 
 
Apresento aqui apenas dois exemplos que provam que os negócios com inclusão social 
representam uma nova fronteira de empreendimentos, tendo como um dos principais desafios 
integrar valores sociais a valores financeiros:  



a Michelin, por exemplo, está desenvolvendo o programa Ouro Verde, que consistiu no 
parcelamento e venda de parte de uma área da empresa de dez mil hectares no sul da Bahia. A 
iniciativa, além de atender a demanda da empresa por matéria-prima, abre uma nova perspectiva 
de mercado para a população local e garante a preservação dos recursos naturais da região. É um 
projeto emblemático, pois envolve as três dimensões do desenvolvimento sustentável 
(econômica, social e ambiental), com a garantia de crédito, compra do produto, fomento ao 
mercado local, pesquisa e tantos outros benefícios.  
 
A Amanco comprovou, aqui no Brasil e na Argentina, que é possível inserir sua linha de produção 
em mercados de baixa renda, vendendo tubos e conexões a preços inferiores aos do mercado 
convencional, através de um novo modelo de marketing e distribuição. Bom negócio para todos — 
empresas, população e poder público.  
 
Em resumo, poderíamos definir essa abordagem no conceito de “empreendedorismo sustentável”. 
A inovação mais radical reside em ver os países e comunidades pobres sob a perspectiva de 
parceiros e clientes em potencial.  
 
Assim, para se alcançar o sucesso desejado, os projetos em sobrevivência sustentável devem 
basear-se nas reais necessidades, capacidades e contextos das populações de baixa renda.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 19 maio 2006, Carreiras & Gestão, p. B3. 
 


