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O varejo brasileiro já desperta para um novo mercado que cresce no mundo todo e só na 
Europa movimenta 660 milhões de euros por ano. Quatro mil bonecas de pano são produzidas 
por mês pela equipe de Nilza Bezerra da Silva: programa Comércio Solidário, da Ong Visão 
Mundial, impulsionou a venda das artesãs pernambucanas. 
 
Comércio justo  
 
Emília foi a primeira boneca. E tintura de mertiolate foi o que ela e sua irmã encontraram para 
colori-la. Aos 14 anos, Nilza Bezerra da Silva não imaginava que a bonequinha de pano de 
apenas dois centímetros, que acabara de inventar, marcaria sua vida para sempre. "Dona da 
Paz", uma vizinha, gostou e encomendou. Depois, a adolescente criou a vovó, o vovô, o casal 
de namorados...  
 
"Faz 25 anos que estas bonequinhas me dão sorte. Eu vivia num sítio em Gravatá (PE), não 
tinha nada. Hoje moro na cidade, numa casa de dois quartos, com meu marido e dois filhos", 
diz ela com o mesmo orgulho de quem acaba de exportar 12 mil mini-jogadores de futebol de 
pano para a Holanda.  
 
Agora, "Nilza das bonecas" divide a produção e os ganhos com 43 mulheres. "Desde que 
comecei com a Visão Mundial, melhorou a venda. Somos unidas, mas cada uma trabalha na 
sua casa. Fazemos 4 mil bonecas por mês. Dona Frida, da Holanda, nos visitou, e ficou 
contente com a casa que construí", relata, com simplicidade.   
 
Foi através de seu programa Comércio Solidário, que a Visão Mundial, uma ong cristã de 
origem americana com forte presença no Nordeste, impulsionou a venda das artesãs. Criado 
em 1999, o programa apóia pequenos produtores agrícolas e de artesanato, introduzindo seus 
produtos nos mercados interno e externo com melhor preço, e dando suporte à organização da 
produção. No caso das bonecas de pano, quem mais compra são as Lojas do Mundo, nos 
Países Baixos.  
 
Desde 2005, a intermediação passou para a empresa Ética, que nasceu de uma parceria entre 
Visão Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). "Não buscamos lucro, só 
auto-sustentabilidade econômica e sermos competitivos no mercado", indica a gerente de 
negócios, Fabiana Dumont.  
 
Segundo ela, cerca de 85 grupos de pequenos produtores já entraram na carteira da Ética. Há 
estratégias para que os pequenos ganhem mercado. No caso do artesanato, diz Fabiana, há 
compradores como Boticário, que quer brindes ecologicamente corretos, e Tok Stok. Para o 
mercado externo, a Ética lota o contêiner com trabalhos de diferentes grupos ou artesãos 
individuais. "Nossa primeira exportação foi para a Itália". De R$ 800 mil comercializados no 
segundo semestre de 2005, a empresa já saltou para R$ 1,1 milhão, até maio de 2006.  
 
Segundo dados da Federação Internacional do Comércio Justo (IFAT), este novo mercado só 
tem crescido. Nos 25 países europeus, as vendas no varejo totalizaram ? 660 milhões, em 
2005. São 200 organizações importadoras no velho continente, que já possui organismos 
certificadores em 15 países. As estatísticas separam produtos com e sem certificação. 
Considerando os primeiros, a comercialização alcançou ? 597 milhões em 2005. Na Europa, 56 
mil supermercados vendem produtos com selo, sobretudo bananas e café.  
 
Apesar de divergências na definição da atividade e carência de estatísticas no Brasil, casos 
concretos também demonstram a expansão. Lançado no final de 2002, o programa Caras do 
Brasil, do Grupo Pão de Açúcar, abriu naquele ano as gôndolas de quatro lojas de São Paulo e 
Rio de Janeiro para artigos produzidos por 27 fornecedores de 10 Estados. Focado na 
comercialização, ele movimentou R$ 158 mil no ano.  
 



No final de 2005, eram 36 lojas, onde 71 grupos de 19 Estados forneceram 310 itens, entre 
alimentos, produtos de beleza e peças artesanais, e geraram R$ 1,2 milhão em transações. "O 
próximo passo é chegarmos em lojas de uma cidade nordestina e do Distrito Federal", indica a 
gerente, Beatriz Queiroz.  
 
Preferindo usar a expressão Consumo Solidário, a loja Projeto Terra foi inaugurada também 
em 2002, num shopping center da capital paulista. Começou expondo trabalhos social e 
ecologicamente corretos de 15 grupos, como numa galeria da arte. Até hoje, 260 grupos, de 
ongs e comunidades carentes a indústrias que usam materiais ecológicas, foram fornecedores, 
contabiliza o proprietário Ricardo Pedroso.  
 
Agora são três lojas, 19 funcionários, e um faturamento anual de R$ 1,6 milhão. Para 
exportar, ele participa de feiras internacionais, onde diz que os produtos fazem sucesso. "Há 
um estudo em andamento para franquear o Projeto Terra. Outra opção pode ser o 
licenciamento da marca."  
 
Na Associação Mundaréu, também em São Paulo, sua dirigente, Lizete Prata, vê perigo de 
deturpação na atual expansão do comércio justo. "Muitos dizem que fazem comércio justo, ou 
solidário, ou ético, sem noção do que realmente é". A loja Mundaréu, no bairro de Vila 
Madalena, diz ela, é a perna do projeto da associação que coloca no mercado produtos 
artesanais, gerando renda para comunidades.  
 
A outra perna é a capacitação. "Oferecemos a orientação para o mercado, até com consultoria 
de designers, que dizem o que mudar nas peças, para ampliar a chance de venda. E temos 
programas de dois anos, de estruturação da produção, com ensino de gestão administrativa e 
financeira". A Mundaréu já atendeu 65 grupos em 14 Estados: "Temos dado uma atenção 
especial para a produção na periferia de SP, um caldeirão de variadas procedências culturais".  
 
Dados preliminares de pesquisa inédita, apresentados pelo Sebrae ao Valor, faz um perfil de 
quem seriam os consumidores do comércio justo no Brasil: moradores de cidades, 
majoritariamente mulheres, com 25 a 55 anos de idade, curso superior, nível de renda médio 
para alto e interesse por temas como desenvolvimento sócio-econômico e ambiental.  
 
Baseada em 25 entrevistas com formadores de opinião, a pesquisa tem um dado 
surpreendente. Um levantamento de 2005 da Alter-Eco - organização européia que busca 
introduzir produtos do comércio justo em grandes redes comerciais e que está se instalando no 
Brasil -, revela que 78% dos consumidores europeus optaram por estes produtos por 
engajamento à causa. Mas por aqui a motivação é outra. A percepção dos formadores de 
opinião é que os consumidores brasileiros não se dispõem a pagar mais para ter produto social 
e ambientalmente correto.  
 
Se forem alimentos, os brasileiros aceitam o sobrepreço para remunerar a qualidade e, em 
segundo lugar, buscam a conveniência. Quando se trata de artesanato solidário, é o design 
que fica logo atrás da qualidade para justificar o impulso de compra de peças mais caras.  
 
Entre as recomendações para quem pensa em iniciar um negócio fundamentado no comércio 
justo, o estudo sugere a escolha de um ponto próximo ao público-alvo. Outras dicas são 
apostar no mercado de brindes corporativos socialmente corretos, e na divulgação junto ao 
público jovem, urbano, bem instruído.  
 
Analista de mercado para pequena empresa do Sebrae, Louise Machado defende que o 
comércio justo é "portador de futuro, ao abarcar temas como a responsabilidade social 
corporativa, inclusão social e ética". Com a Visão Mundial, prossegue Louise, o Sebrae tem 
cinco projetos-piloto em andamento, para decifrar as tendências. "Vamos acompanhar um 
processo de negociação dos grupos, para testar o funcionamento, ou não, dos princípios e 
critérios propostos. Também trabalharemos com dois grupos de artesãos, ou agricultores, no 
esforço de inserção no mercado nacional e internacional. Outro piloto estudará uma 
negociação com uma grande rede, e o último fará o mesmo, para compras governamentais".  
 



O resultado pode subsidiar uma norma brasileira do comércio justo, em discussão por uma 
comissão com representantes governamentais e não governamentais, no âmbito da Secretaria 
Nacional de Economia Solidária, do Ministério do Trabalho. "Temos de adaptar as regras de 
fora para nossa realidade", diz Fabíola Zerbini, do Kairós e representante do Instituto Faces, 
que nasceu como Fórum de Articulação do Comércio Solidário, para articular grupos da 
sociedade civil, pequenos produtores e setores governamentais, e influenciar políticas públicas 
para o setor.  
 
"Trata-se de um comércio qualificado pela ética, em que o comerciante paga preço justo, não 
pratica a consignação, e informa o consumidor da procedência do produto, como meio de 
tornar mais justa a relação de produção e consumo. E todos os elos da cadeia produtiva 
respeitam determinados princípios, como a distribuição de lucros igualitária", resume ela.  
 
A transparência na formação do preço é uma exigência internacional neste ramo que pode ser 
evitada na norma brasileira. Se for regra, dificilmente será respeitada, avalia Fabíola, 
lembrando que no Brasil impera a lógica do mercado tradicional de não mostrar a planilha de 
custos.  
 
No Brasil, diz ela, só 15 organizações, produtoras de frutas e café aderiram à certificação 
internacional FLO (Fair Trade Labelling Organisation), do comércio justo. É que o custo - acima 
de R$ 3 mil - é alto para pequenos produtores, diz ela. Ela adianta que a norma brasileira deve 
abrir espaço para a certificação participativa.  
 
É o que já faz a Rede Ecovida, que congrega mais de 200 grupos de agricultores, 20 ongs, 15 
organizações de consumidores e 10 comercializadoras no sul do país. Dividida em 23 núcleos, 
esta rede defende a agricultura ecológica, com o monitoramento realizado pelos próprios 
produtores e consumidores.  
 
José Antonio da Silva Marfil, diretor da Associação de Agricultura Orgânica do Paraná (AOPA) e 
membro da rede, diz que o objetivo é trabalhar o comércio local, valorizando as vendas 
diretas. Se o mercado local for suprido, o excedente pode buscar compradores externos. O 
mercado justo torna-se importante, por reconhecer e valorizar aspectos socioambientais.  
 
Leia mais 
 
Consumo consciente transforma a compra em um ato de solidariedade  
Hélio Mattar 
 
Criado há 40 anos, o movimento internacional conhecido como "Fair Trade", ou comércio justo, 
foi iniciado com o objetivo de garantir melhores condições de troca para pequenos produtores, 
especialmente os estruturados em formas cooperadas de produção.  
 
Naturalmente, dada a diferença de poder em relação aos grandes compradores internacionais, 
esses produtores se viam frente a uma forte desvantagem comercial. O comércio justo busca, 
no processo de negociação, uma parceria comercial baseada em diálogo, transparência e 
respeito, fazendo com que o produto chegue às mãos do consumidor por preço justo e que 
garanta uma remuneração adequada ao produtor.  
 
Internacionalmente, existem diversos "selos" de comércio justo, por meio dos quais o 
consumidor é informado, na própria embalagem, quanto à condição de comércio do dado 
produto. Tal condição é certificada por empresas especializadas de auditoria após a verificação 
da conformidade do produto e de seu processo de produção às condições exigidas por todas as 
organizações que desenvolveram normas para o comércio justo.  
 
Somente na Europa, existem mais de 20 selos de comércio justo, originados em diversas 
organizações. Não tenho informação da existência de um selo brasileiro de certificação de 
comércio justo, limitando-se neste momento a selos sobre aspectos específicos dos produtos, 
como acontece com os de agricultura orgânica.  



Naturalmente, os produtores brasileiros interessados em uma certificação de comércio justo 
podem obtê-la nas condições colocadas por alguma das organizações internacionais que lidam 
com o tema.  
 
Dependendo da organização que originou uma dada norma de "fair trade", além de promover 
a eqüidade social, se buscam também outros objetivos relacionados ao desenvolvimento 
sustentável, tais como o equilíbrio ambiental, o cuidado com a biodiversidade, o uso 
sustentável dos recursos naturais, desta forma incentivando o respeito pelas futuras gerações. 
Em áreas urbanas, as normas de comércio justo estimulam o uso de materiais reciclados, 
também com o objetivo de proteger o meio ambiente.  
 
Os produtos de comércio justo podem ser comprados, atualmente, em mais de 40 mil pontos 
de venda em todo o mundo, representando, aproximadamente, 0,02% do total de transações 
comerciais internacionais. O mercado para esses produtos na Europa, por exemplo, movimenta 
mais de US$ 230 milhões anuais, segundo estimativa da European Fair Trade Association 
(EFTA).  
 
Os produtos comercializados dentro do guarda-chuva do comércio justo ganham mercado a 
cada dia. Para que possam crescer ainda mais, contribuindo, entre outros impactos, para uma 
melhor distribuição de renda, é preciso que o consumidor conheça estes produtos e valorize as 
suas características.  
 
Ao escolher comprar um produto certificado como de comércio justo, o consumidor estará 
usando o ato de consumo como um ato de solidariedade com a sociedade que o produziu. 
Emblematicamente, tal compra caracteriza-se como o que o Instituto Akatu chama de 
consumo consciente.  
 
Esse consumidor tem consciência do impacto de suas compras sobre a sociedade e o meio 
ambiente, buscando satisfazer as suas necessidades de modo a impactar no mundo da 
maneira mais positiva possível. O consumidor consciente tem a consciência do poder 
transformador de seu ato de consumo, contribuindo, em cada pequeno gesto de consumo, 
para escolher as características do mundo em que vai viver - sejam elas boas ou ruins. Nesse 
sentido, o ato de consumo consciente usa do seu poder para mudar o mundo na direção da 
sustentabilidade humana e do meio ambiente.  
 
O impacto do comércio justo será tão maior e melhor quanto mais os elos da cadeia produtiva 
(produtor, comerciante e consumidor) atuarem em conjunto, de maneira ética e solidária. O 
papel do consumidor nesta cadeia é o de dar preferência aos produtos com maior agregação 
de valor social e ambiental, atuando de maneira ética com o planeta e com a sociedade, 
transformando o ato de consumo em um verdadeiro ato positivo de solidariedade e cidadania.  
 
Por outro lado, é importante ressaltar que a existência de um movimento de comércio justo 
não implica que todos os demais modelos de comércio são injustos. Na verdade, é o 
consumidor quem definirá a "justiça" ou "injustiça" do comércio na medida em que se dispuser 
a analisar os diversos impactos do seu ato de consumo sobre a sociedade e o meio ambiente, 
buscando, na escolha do produto ou da empresa da qual está comprando, assegurar-se que 
condições justas estão sendo de fato colocadas nas negociações com todos os "stakeholders" 
(funcionários, comunidade, meio ambiente, fornecedores, governo) com os quais a cadeia de 
produção se relaciona. O comércio convencional pode ser justo ou injusto, dependendo 
especialmente das condições colocadas aos "stakeholders" dos elos mais fracos da cadeia 
produtiva.  
 
Independentemente do tipo de comércio, o consumidor é protagonista nessa relação. É ele 
quem deve analisar o impacto de seu consumo, dando preferência aos produtos e empresas 
que agreguem não apenas valor de uso, mas social e ambiental.  
 
 
 



Aliás, esse tipo de exigência está cada vez mais presente na vida dos consumidores. Segundo 
a pesquisa "Percepção do Consumidor Brasileiro sobre a Responsabilidade Social das 
Empresas, realizada pelos institutos Akatu e Ethos, com informações cedidas pela empresa GfK 
de pesquisa de mercado, mais de 60% dos consumidores brasileiros consideram que é papel 
da grande empresa colaborar ativamente para o desenvolvimento da sociedade e quase 90% 
esperam que as grandes empresas estejam envolvidas na resolução dos problemas sociais.  
 
Esses percentuais apontam para uma enorme mudança de comportamento: o ato individual de 
compra deixa de ser apenas uma decisão de caráter comercial para se transformar em um ato 
de solidariedade.  
 
Helio Mattar é diretor-presidente do Instituto Akatu pelo Consumo Consciente 
 
Leia mais 
 
Difusão da sustentabilidade já altera organogramas empresariais  
Maíra Magro 
 
Qual a relação entre preservar o meio ambiente e promover o desenvolvimento de uma 
comunidade? E, ao mesmo tempo, manter transparência financeira e pensar na qualidade de 
vida dos funcionários? Divulgação  
   
Projeto de voluntariado da Philips percorre escolas públicas para dar aulas de educação sexual 
para adolescentes: mais de 20 mil pessoas foram atendidas em 2005  
 
Ações como estas fazem parte do conceito de sustentabilidade, que começa a ganhar força 
entre as empresas brasileiras. A idéia é difundir práticas responsáveis em cada uma das 
etapas da linha de produção, baseadas num tripé de responsabilidades nas áreas ambiental, 
econômica e social.  
 
A preocupação vai desde o relacionamento com os fornecedores, passando pela ergonomia dos 
equipamentos de trabalho, pelo investimento na educação e no desenvolvimento da sociedade, 
até o tratamento da água dispensada e a divulgação de informações para público e acionistas.  
 
Ao invés de estar voltado para demandas atuais, o novo conceito de práticas responsáveis 
abrange também uma preocupação com o futuro. Negócios sustentáveis devem satisfazer as 
necessidades da sociedade sem comprometer os recursos ambientais e o bem-estar das 
próximas gerações.  
 
Diversas empresas no Brasil já divulgam relatórios de sustentabilidade. E a difusão da idéia 
vem causando mudanças nos organogramas empresariais. A Philips, por exemplo, mudou o 
nome de sua antiga gerência de responsabilidade social para gerência de sustentabilidade. A 
Alcoa adicionou a palavra "sustentabilidade" à sua gerência de saúde, segurança e meio 
ambiente. A Aracruz Celulose mudou o nome de sua diretoria de meio ambiente e relações 
corporativas para diretoria de sustentabilidade e relações corporativas. A Natura criou, no ano 
passado, uma diretoria de sustentabilidade, como resultado da evolução do conceito de 
governança corporativa dentro da empresa.  
 
Mas não é preciso mudar títulos para promover práticas sustentáveis. Algumas empresas 
adotam iniciativas de sustentabilidade como responsabilidade corporativa ou empresarial. O 
Banco Itaú tem uma superintendência de responsabilidade socioambiental.  
 
Ao contrário de serem vistas de uma perspectiva não empresarial, as iniciativas de 
sustentabilidade passam a ser tomadas como parte fundamental da estratégia de negócio. "A 
responsabilidade empresarial não é mais vista como uma forma de compensação à sociedade, 
como algo separado dos desafios do negócio", diz o consultor Luís Eduardo Sartori Iseppe, 
sócio da Rever Consulting, especializada em sustentabilidade empresarial.  
 



"Há algum tempo, eu era vista como uma pessoa 'boazinha', que gosta de fazer ações sociais. 
Agora que a sustentabilidade passou a ser estratégia de negócio, as pessoas me procuram 
para saber como promover práticas responsáveis em suas divisões", diz a gerente-geral de 
sustentabilidade da Philips na América Latina, Flávia Moraes.  
 
Vinda de uma divisão inicialmente responsável por coordenar programas de responsabilidade 
social, a atual gerência de sustentabilidade passou a centralizar todas as ações envolvendo 
responsabilidade econômica, ambiental, social e individual - a última foi adicionada ao 
tradicional tripé de responsabilidades para deixar mais claro o compromisso da empresa com 
seus funcionários. "Estamos dizendo é que o nosso negócio tem como princípio uma filosofia 
de responsabilidade e sustentabilidade", diz Flávia Moraes.  
 
Os programas de responsabilidade individual da Philips incluem o incentivo à diversidade e à 
inclusão, a promoção do voluntariado, do voto consciente e de hábitos de vida mais saudáveis 
entre os funcionários.  
 
Na área de responsabilidade ambiental encontram-se medidas para tratamento de água, 
redução de consumo de energia e reciclagem de resíduos. A Philips tratou 87% das 8 mil 
toneladas de resíduos gerados por suas cinco fábricas no Brasil em 2005. A empresa também 
tem um programa voltado para o desenvolvimento de produtos com menos uso de substâncias 
tóxicas e menos consumo de energia, que possam ser reciclados e tenham maior tempo de 
vida útil. Em Manaus, a empresa criou um bosque ecológico para preservar o verde na área de 
sua fábrica.  
 
Os programas de responsabilidade social incluem projetos de educação ambiental em mais de 
100 escolas públicas, com a participação de 253 voluntários. Um programa de aulas de 
informática e cidadania para funcionários, familiares e para a comunidade já formou 640 
alunos dentro das unidades industriais da Philips.  
 
Outro projeto de voluntariado percorre escolas públicas para dar aulas de educação sexual 
para adolescentes, tendo atendido mais de 20 mil pessoas em 2005.  
 
Em Manaus, a Philips também é parceira da Casa Vhida, que atende crianças portadoras do 
HIV. Todos esses programas contam com a parceria de organizações não-governamentais ou 
agências do governo, para que possam causar maior impacto. Já na área de responsabilidade 
econômica, a Philips é listada em índices de sustentabilidade nas bolsas de Nova York, Londres 
e Amsterdã.  
 
Outras empresas passaram por mudanças semelhantes às da Philips. Um exemplo é a Alcoa, 
que encontrou na idéia de sustentabilidade uma forma de unir iniciativas antes desvinculadas. 
"A Alcoa tem 40 anos no Brasil e já vinha promovendo ações sociais e práticas responsáveis, 
mas o que faltava era pensar na sustentabilidade como fio condutor de todas essas 
atividades", afirma o gerente de saúde, segurança, meio ambiente e sustentabilidade da Alcoa 
na América Latina, Maurício Born.  
 
Ele explica que a empresa passou a pensar sobre como tornar o seu principal negócio, o 
alumínio, algo sustentável. "Passamos a olhar para toda nossa cadeia e passamos a ver o 
alumínio como um material de uso sustentável, de sua reciclabilidade infinita".  
 
Em um de seus projetos mundiais, a Alcoa fez um investimento global de US$ 8,6 milhões em 
um programa de conservação e sustentabilidade em parceria com cinco universidades do 
mundo, entre elas a Universidade de São Paulo (USP). No Brasil, a Alcoa promove projetos de 
biodiversidade e desenvolvimento econômico. Outro programa importante apóia a reciclagem 
de embalagens Tetra Pak. Na área social, 61% dos funcionários da Alcoa no Brasil participam 
de atividades de voluntariado - um recorde se comparado aos outros países em que a Alcoa 
atua.  
 
"Pode até parecer uma diferença sutil, mas a mudança é grande na prática.  



Na aprovação de gastos de capital, por exemplo, olhamos não só para o retorno financeiro e a 
legislação, mas também para as comunidades onde atuamos e para nossas parcerias com 
clientes e fornecedores", afirma Born.  
 
Mas o que leva as empresas a adotarem a idéia de sustentabilidade? "A sociedade e as 
empresas perceberam que o modelo atual não é sustentável", diz Flávia, da Philips. "As 
empresas não têm como aumentar muito as vendas no topo da pirâmide. Tem que haver 
distribuição de renda", diz o presidente executivo do Conselho Empresarial Brasileiro para o 
Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), Fernando Almeida.  
 
Há também outras questões de interesse próprio, como o diferencial competitivo das empresas 
responsáveis. Tome-se por exemplo os fundos de investimento voltados apenas para empresas 
que adotam práticas de sustentabilidade. "Pesquisas indicam que 70% a 90% do valor de uma 
empresa está ligado a sua imagem, e boa parte da reputação das empresas está ligada à 
ausência de passivos sociais e ambientais", diz Almeida.  
 
Leia mais 
 
Conceito surgiu na década de 80, na ONU  
 
O termo "desenvolvimento sustentável" popularizou-se mundialmente a partir de 1987, 
quando foi usado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da 
Organização das Nações Unidas em seu relatório "Nosso Futuro Comum" - também conhecido 
como o Relatório Brundtland, em homenagem à ex-primeira-ministra norueguesa, Gro Harlem 
Brundtland, que então presidia a comissão. A intenção do relatório era examinar questões 
críticas sobre desenvolvimento e meio ambiente e formular propostas para enfrentá-las. A 
comissão propôs que o desenvolvimento econômico fosse integrado à questão ambiental.  
 
Essas preocupações foram retomadas em 1992, durante a Conferência sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento no Rio de Janeiro, a Eco-92. Nela, foi lançado o conceito de ecoeficiência, 
pelo qual as empresas buscam minimizar os riscos de danos ambientais, medindo o 
desempenho ambiental por meio de índices.  
 
Em 1994, o economista inglês John Elkington, co-fundador da empresa de consultoria e 
pesquisa SustainAbility, lançou o termo "triple bottom line" - o tripé econômico, social e 
ambiental que hoje norteia as práticas empresariais de sustentabilidade ou responsabilidade 
corporativa. O termo foi seguido por outro também lançado por Elkington: People, Planet, and 
Profit (pessoas, planetas e lucro), os chamados três Ps da responsabilidade empresarial.  
 
Por trás dos conceitos está a idéia de que a sustentabilidade ambiental deve estar vinculada às 
dimensões econômicas e sociais do negócio. "A intenção era levar essas questões ao nível dos 
conselhos das empresas", diz Elkington.  
 
No Brasil, o movimento de responsabilidade corporativa teve origem nos anos 80, com a 
redemocratização e o fortalecimento da sociedade civil organizada. Devido à situação de 
desigualdade social no país, a tendência brasileira foi focar o conceito de responsabilidade nas 
questões sociais, muitas vezes associadas à filantropia e ao investimento nas comunidades.  
 
A SustainAbility lançou recentemente um estudo sobre a responsabilidade corporativa no 
Brasil. Segundo o relatório, um número crescente de empresas brasileiras vem implementando 
práticas de responsabilidade corporativa. Instituições como o Grupo de Institutos, Fundações e 
Empresas (Gife) e o Instituto Ethos desenvolveram um papel fundamental na disseminação 
dessas práticas. O Ethos, por exemplo, tem mais de 1.180 empresas associadas.  
 
Novos indicadores também apontam que as empresas brasileiras estão se voltando para 
iniciativas estratéticas na área de sustentabilidade. Em dezembro de 2005, a Bovespa lançou o 
Índice de Sustentabilidade Empresarial, que conta com a participação de 28 empresas.  
 



Apesar dos avanços, diz o relatório da SustainAbility, a proporção geral de empresas 
brasileiras envolvidas com essas práticas ainda é pequena. O número de empresas que tomam 
a responsabilidade corporativa como parte estratégica das atividades de seu core business é 
ainda menor. Como consequência, a responsabilidade corporativa no Brasil é voltada para o 
investimento social. 
 
A repórter Maíra Magro viajou a Manaus a convite da Philips 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23, 24 e 25 jun. 2006, Especial Empresa & 
Comunidade, p. F1, F2 e F4. 


