
Poder e responsabilidade
epois de 22 anos atuando tanto em
empresas nacionais e multinacionais,
como em suas própria empresas, Hélio
Mattar resolveu dar novos rumos à sua
carreira. Graduado em Engenharia de
Produção pela Escola Politécnica da

Universidade de São Paulo (USP), Mestre e Ph.D. em
Engenharia Industrial pela Universidade de Stanford,
nos EUA, foi Secretário de Desenvolvimento da Produção
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior em 1999 e 2000, além de um dos fundadores do
Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE) e do
Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, do
qual é membro do Conselho e Diretor.
Em 2001, participou na fundação do Instituto Akatu pelo
Consumo Consciente, do qual é o atual diretor-presidente.
Envolvido diretamente no crescente movimento de
Responsabilidade Social Empresarial no Brasil, Mattar
falou à IMPRENSA sobre o início desse movimento no país,
explicando a mudança de paradigmas necessária para a
conscientização de empresários e consumidores e o papel
dos Institutos Ethos e Akatu neste processo. Acompanhe.

POR THAÍS NALDONI

IMPRENSA - Por que o conceito de Res-
ponsabilidade Social extrapolou os limi-
tes das empresas e se estendeu a ações
sociais e investimento social privado?
HÉLIO MATTAR - A grande mudança foi
a substituição do paradigma do pro-
duto pelo paradigma das relações. No
paradigma do produto a empresa é o
produto. Não existia algo por trás desse
produto: uma empresa, com pessoas,
com relações, com a cadeia produtiva.
No entanto, quando se fala em relações,
o produto contém a forma como a em-
presa se relaciona com os funcionários,
com a comunidade, com o meio am-
biente, com o governo, com fornecedo-
res, com o consumidor, com o sindica-
to, com a sociedade em geral.

IMPRENSA - Mas o que leva a se sair de
um paradigma de produto e se entrar
em um paradigma de relações?

MATTAR - A minha convicção é que
isso se dá por duas razões: a primeira
é que as empresas passam a ter um
poder extraordinário na sociedade.
Prova disso é que, se nós pegarmos as
cinco maiores empresas americanas,
elas têm um faturamento que é 60%
superior - hoje deve ser menos, por
causa do dólar - ao PIB brasileiro. Se
pegarmos as dez maiores empresas
do mundo, o faturamento seria 40%
superior ao PIB de todos os países da
América Latina juntos, incluindo Mé-
xico, Argentina, Venezuela, Colômbia,
Chile, Brasil, que são as maiores eco-
nomias. Portanto, um enorme poder.
Essa é uma diferença muito grande: a
um enorme poder, corresponde uma
enorme responsabilidade.

IMPRENSA - O senhor acredita que este
poder tenha motivado a Responsabili-
dade Social e o Investimento Social Pri-
vado nas empresas brasileiras?

MATTAR - Todos aqueles que têm po-
der, acabam sendo percebidos pelas
pessoas - e como pessoas - e eles têm
que retornar à sociedade na mesma
proporção do poder que têm. Por isso
que tanto é esperado dos governos.
De um poder extraordinário, se es-
pera uma responsabilidade extraor-
dinária. Ainda dentro desta primeira
razão, para a gente mostrar o poder
das empresas, em 2002, foi feita uma
pesquisa em que foram relacionadas
as 100 maiores economias do planeta.
Delas, 29 (em setembro de 2002) eram
empresas, não países. Como existem
cerca de 200 países no mundo, essas 29
empresas eram maiores que 130 países.
Obviamente, os presidentes destas em-
presas foram eleitos pelas suas assem-
bléias, não pelo povo. E têm um poder
extraordinário, que é somado a grande
visibilidade das marcas.

IMPRENSA - Essa visibilidade interfere
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de que forma nas ações socialmente
responsáveis de uma empresa?
MATTAR - Muitas vezes as marcas são
mais conhecidas do que o nome de
um presidente da República de um
país. Com a mídia de massa, a tele-
comunicação e a Internet, coisas que
eram localizadas em determinados
países se tornaram globais. Nos últi-
mos 20 anos, marcas que eram locais,
regionais ou nacionais, passaram a ser
marcas globais. Novamente, algo que
se torna global, reconhecido por todos
os lados, qualquer lugar que você vá
está presente, desperta o interesse das
pessoas. É como se a empresa se tor-
nasse um personagem de uma grande
novela cotidiana. Tudo o que aquela
empresa fizer ou deixar de fazer, vai
ser comentado, da mesma forma que
comentam o que aconteceu com o
personagem da novela de ontem, ou
o que aconteceu com o presidente
Lula antes de ontem. Poder somado à
visibilidade leva as empresas a não se-
rem mais entendidas apenas como o
produto que elas fabricam, mas como
sendo um conjunto de relações e há
de se saber se ela faz diferença para os
públicos com os quais se relaciona.

IMPRENSA - Este impacto é mensurado
de que forma? Pelos investimentos? Pe-
las ações sociais?
MATTAR - A sociedade é influencia-
da pelas empresas. De certa maneira,
aquilo que as empresas fazem defi-
nem o mundo em que a gente vive. Se
as empresas contratam mão-de-obra
infantil, a gente vai viver num mun-
do que tem mão-de-obra infantil. Se
a empresa disser não, lugar de crian-
ça é na escola e apoiar a escola, apoiar
o desenvolvimento da educação, as
crianças ficariam na escola e melho-
raria a educação. E assim por dian-
te. Isso é apenas para dar um único
exemplo do poder levado a seu aspec-
to relacionai, levado às relações que as
empresas têm.

IMPRENSA - Quando esta consciência

"Quanto maior
o poder, maior a

responsabilidade"

começou a tomar corpo no Brasil?
MATTAR - É muito difícil a gente dar
uma data precisa para isso. Mas cer-
tamente quando houve a grande ex-
pansão de comunicação de massa, das
televisões, há 25 anos, mais ou menos.
No entanto, há ainda o importante
papel dos movimentos sociais, que
sendo órgãos mais estruturados da
sociedade têm maior clareza com re-
lação ao poder das empresas e come-
çam a cobrar algumas coisas das cor-
porações. E você tem um efeito casca-
ta destas cobranças.

IMPRENSA- É possível dar um exemplo
deste"efeito cascata"?
MATTAR -Na década de 60,70, as em-
presas começaram a ser cobradas
pela questão ambiental. Até aquele
momento não havia percepção da
dimensão do impacto ambiental do
trabalho empresarial. Quando hou-
ve essa percepção, começou a haver a
percepção também de que outros im-
pactos deviam ser também de grande
proporção. Porque só do meio am-
biente? Porque não na comunidade,
não no funcionário, não em relação
ao governo? Nesse sentido, o encon-
tro das ONGS e dos movimentos
sociais nas últimas três décadas, tam-
bém levou as empresas a serem foco
de algumas ações, que mostravam a
importância das empresas - senão os
movimentos sociais não se preocu-
pariam com elas - mas também o im-
pacto da atividade exercida por elas.

IMPRENSA - Qual a importância dos
Institutos Ethos e Akatu em todo este
processo no Brasil?
MATTAR - Acredito que o Instituto

Ethos e o Instituto Akatu leva-
ram os empresários a refleti-
rem mais sobre o paradigma
das relações. O Ethos foi criado
por um grupo de empresários
que começou a olhar a questão so-
cial ambiental de dentro das empresas
e não de fora. Na primeira coletiva de
imprensa que demos, eu disse que não
existe uma empresa saudável numa so-
ciedade doente. Porque se a sociedade
está doente, tudo em torno está doente.
Portanto, os funcionários da empresa,
de alguma forma, carregam essa do-
ença, a comunidade, o meio ambiente
também e esta doença não permitirá
o desenvolvimento da empresa, como
ocorreria se fosse uma sociedade sau-
dável. A empresa pode até estar bem
durante algum tempo, mas ela não vai
ser sustentada a longo prazo.

IMPRENSA - Existe algum exemplo
claro de uma empresa que foi desva-
lorizada por estar inserida em uma so-
ciedade doente?
MATTAR - Um caso muito comentado
aconteceu há cerca de 10 anos. A Nike
foi denunciada por contratar forne-
cedores que utilizavam mão-de-obra
infantil para a fabricação de bolas no
Paquistão. Esse caso é emblemático,
porque pela primeira vez uma empre-
sa foi punida pelo mercado em larga
escala, por uma questão social. Nós já
tínhamos questões ambientais, du-
rante muitos anos. E a mão-de-obra
infantil passou a chamar a atenção
de uma questão tipicamente social.
O preço da ação na Nike na Bolsa de
Valores de Nova Iorque caiu de U$S
74 para U$S 36 em 20 dias. Isso mos-
trou que os analistas de investimento
perceberam que a denúncia era gra-
víssima e que a população, os movi-
mentos sociais, as ONGs iriam reagir
fortemente, como de fato reagiram e
eles perderam muitas vendas. Então
esse foi um momento de virada, no
início da década de 90, quando as
questões sociais passaram a ser sen-
síveis ao consumidor.
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