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podem viabilizar
uma agenda de
eqüidade social

Para que economia e justiça social não sejam tratadas como
duas irmãs inimigas, os países precisam ser capazes de promo-
ver uma política de transformação produtiva com eqüidade
social, com base numa ética de co-responsabilidade entre os
três grandes setores da vida social: o Estado, as empresas e as
organizações da sociedade civil

Viviane Senna
Presidente da Fundação Ayrton Senna
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da América Latina não foram capazes de conciliar transformação produtiva
com eqüidade social. Visualizando a sucessão dos ciclos económicos, desde
o mais remoto passado colonial até os dias de hoje, podemos constatar que
os dinamismos econômicos não são capazes de gerar por si mesmos efeitos
redistributivos em termos de recursos, que possibilitem às pessoas o acesso
a condições adequadas de bem-estar e dignidade.

O grande desafio que a história nos coloca, neste início de século e de
milênio, é, portanto, o de construir um caminho de desenvolvimento que
seja capaz de produzir, de forma concomitante, transformação produtiva e
eqüidade social. A história de nossa Região tem sido marcada pela alternância
trágica dc políticas economicas, desenhadas e implementadas de costas para
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as necessidades da população, com políticas
sociais de corte populista desvinculadas de
qualquer preocupação com a sua
sustentabilidade em termos econômicos. Esse
é o quadro que Estado e sociedade são cha-
mados a superar com base cm três pilares: o
compromisso ético, a vontade política e a
competência técnica.

Corno estamos hoje em relação a esse de-
safio? Se olhamos o panorama político, eco-
nómico e social da América Latina de nossos
dias com uma visão crítica, o que vemos é,
mais uma vez, a história correndo o risco de
se repetir. Existe uma agenda, uma política
de conjunto para a área econômica, visando
ao ajuste estrutural das economias nacionais
de modo a propiciar uma pretensa inserção
competitiva de cada um de nossos países
numa economia internacional em acelerado
e irreversível processo dc globalização. Por
outro lado, constatamos que, no âmbito das
políticas sociais, tal agenda, tal política de
conjunto, não chega efetivamente a existir.
Resumindo: ternos urna agenda da transfor-
mação produtiva e não temos, de um modo
geral, nos países cia Região, uma agenda clara
de eqüidade social.

() que é e como se constitui a agenda da
transformação produtiva, que vem servindo

de balizador do chamado ajuste estrutural de
nossas economias Todos nós temos presenci-
ado, nos últimos anos, uma crescente
reafirmação dos chamados ajustes estruturais
como ingrediente essencial à inserção - parti-
cularmente dos países em desenvolvimento -
numa nova ordem económica internacional.

Identificada ao processo de globalização,
essa nova ordem econômica tem sido usual-
mente caracterizada por dois aspectos:

a) redução OU eliminação completa de
barreiras comerciais entre os Estados

h) liberalização dos mercados de capitais,
assegurando o livre trânsito de fluxos finan-
ceiros segunc( ) uma lógica dc timizac'i d s
rendimentos.5.

Como resultado (1()s crcsccnte avanc
nos meios de transporte e de verdadeiras re-
voluções nas tecnologias de informação,
automaçao, comunicação, produção e difu-
são de padrões de consumo, os processos pro-
dutivos passam a responder, de forma cada
vez mais ponderavcl, a uma lógica cuja inte-
gridade nào mCii uhinc te .i fr tcira
nacionais.
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industriais - passa a ser estruturada numa es
cala transnacional e a liberalização do comér-
cio converte-se, cada vez menos, numa ques-
tão de gosto OU preferência política.

De fato, são hoje raros os governos que
recusam essa lógica. Assim, sob o aspecto da
mobilização política, essas questões revesti-
ram-se de uma objetividade suficientemente
forte para produzir consensos em torno das
chamadas agendas de ajuste estrutural, corno
passaporte para a economia globalizada.

No Brasil, por exemplo, essa agenda de
transformação produtiva vem ocupando um
papel de destaque no contexto dos grandes
temas nacionais, tendo como paradigma o
chamado "Custo Brasil". Sob essa expressão
um tanto genérica, aglutinam-se objetivos a
serem perseguidos, ou se quisermos, de "ine-
ficiências" a serem superadas, mediante:

a) a conclusão do processo de privatização
da infra-estrutura básica, como energia elé-
trica e estradas;

b) a extinção de subsídios e barreiras pro-
tecionistas a setores considerados ineficientes;

O grande desafio que
a história nos coloca,
neste início de
século, é o de
construir um
caminho de
desenvolvimento
que sela capaz de
produzir, de forma
concomitante,
transformação
produtiva e
eqüidade social
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c) a desoneração dos custos da mão-de-
obra mediante a redução dos chamados
cargos sociais e previdenciários";

(l) a Reforma Fiscal, de forma a desonerar
o custo das exportações c a redimensionar o
Estado em face de um novo elenco de tare-
fas, etc.

Para nós, o fato verdadeiramente relevan-
te é que essa agenda de transformação produ-
tiva, a despeito de sua enorme complexidade
política, vem sendo implementada e perse-
guida com firmeza e regularidade de propó-
sitos poucas vezes testemunhadas em nossa
história recente.

A. construção de uma agenda
)e eqüidade socia

Se, ao lado dessa agenda de transfori-na-
ção quisermos construir urna agen-
da efetiva de eqüidade social, o que devemos
levar cm contar

Na minha opinião, o primeiro fator que
devemos levar em conta é que existe na co-
munidade internacional um conjunto de pro-
posições ético-políticas respaldado em solido
suporte técnico, que, se levado em conta,
poderia, ao lado da globalização unilateral dos
mercados, instaurar também um processo de
globalização do esforço solidário de supera-
cão da exclusão social, convocando os gover-
nos, OS organismos internacionais, as organi -

zações sociais com ou sem fins lucrativos e
os indivíduos a se empenharem num objeti-
vo nobre, superior e comum, que é a cons-
trução de urna vida digna para todos.

Trata-se da agenda de mcgaeventos, que,
nos anos 90, ficou conhecida como o Ciclo
de Conferências Sociais das Nações Unidas,
a saber:

A Cúpula Mundial da Infância, realizada
em setembro de 1990, em Nova York. Foi
aprovado um plano de ação destinado a asse-
gurar a crianças e adolescentes do mundo os
direitos à sobrevivência (vida, saúde, alimen-
tação), ao desenvolvimento pessoal e social
(educação, cultura, lazer e profissionalização)
e à integridade física, psicológica e moral (li-
berdade, respeito, dignidade e convivência
familiar e comunitária), além da proteção

contra toda forma de negligência, crueldade
e opressão.

A Conferência Mundial sobre Educação
para Todos, realizada em jomtien, na
Tailândia, também em 1990, pelos PNUD,
Banco Mundial, Unicef e Unesco. Propõe um
esforço planetário de mobilização social pela
educação, visando satisfazer as necessidades
básicas de aprendizagem de toda a população
da Terra, sob o lema: Educação para Todos
(objetivo) - Todos pela Educação (estratégia
para alcançá-lo).

A Conferência das Nações Unidas para o
Meio Ambiente e o Desenvolvimento, reali-
zada no Rio de Janeiro, cm 1992. A Declara-
ção do Rio de Janeiro proclama que os seres
humanos devem estar no centro das preocu-
pações quanto ao desenvolvimento sustentá-
vel e têm direito a urna vida saudável, produ-
tiva e em harmonia com a natureza, desta-
cando que é preciso satisfazer eqüitativamente
as necessidades relativas ao meio ambiente e
ao desenvolvimento humano das atuais e fu-
turas gerações.

O Congresso Mundial sobre Direitos
Humanos, realizado em Viena, em 1993.
Legitima, de forma definitiva, a noção de
indivisibilidade dos direitos humanos corno
preceitos que se aplicam tanto aos direitos
civis e políticos corno aos direitos econômi-
cos, sociais, culturais e ambientais.

Em 1994, dois mcgaevcntos marcam a
evolução do ciclo de conferências sociais: a
celebração do Ano Internacional da Família
e a Conferência sobre População e Desen-
volvimento, realizada no Cairo. O Ano In-
ternacional da Família enfatizou a família
como o locus privilegiado cio desenvolvimen-
to humano, ressaltando a necessidade de pro-
mover e defender a criação de condições que
favoreçam a sua estabilidade e o seu desen-
volvimento. A Conferência do Cairo reafir-
mou as pessoas como o recurso mais valioso
do planeta e colocou o respeito aos seus di -

reitos individuais e sociais como eixo
orientador das políticas de população a se-
rem implementadas por todos os Estac10
membros das Nações Unidas.

Em 1995, a Cúpula Mundial de Dcsn
volvimento Social de Copenhague. \
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marco dos Relatórios de Desenvolvimento
Humano do PNUD, foram desenvolvidas
metas e estratégias para erradicar a pobre-
za absoluta e reduzir os impactos das polí-
ticas de ajustes sobre mulheres e crianças,
propondo ainda urna maior articulação
entre a Organização das Nações tinidas e
o Sistema de Bretton \Xoods no que diz
respeito à formulação e ao fomento de pro-
gramas sociais.

Também em 1995, é realizada, em Pe-
quim, a 4' Conferência sobre a Mulher, o
Desenvolvimento e a Paz. Reafirma os direi-
tos da mulher como direitos humanos e, no
campo da saúde, proclama o reconhecimen-
to dos direitos reprodutivos e sexuais, dando
ênfase à necessidade de políticas ativas para a
promoção da igualdade de oportunidades
entre os gêneros.

A Conferência Mundial sobre os Assen-
tamentos Humanos, cm Istambul, em 1996.
Os direitos à moradia e à terra são discuti-
dos, Com O reconhecimento da necessidade
de a família repensar os modelos vigentes de

1. A vida é o mais básico e universal dos
valores.
Respeitá-la acima de tudo é o caminho
para a justiça, a solidariedade e a paz.

1 Nenhuma vida humana vale mais do que
a outra.
Todo ser humano tem direito ao aces-
so a certas condições básicas de bem-
estar e dignidade.

3. Toda pessoa nasce com um potencial e
tem o direito de desenvolvê-lo.
Toda condição impeditiva de que isso
ocorra é, em si mesma, uma violência.

4. Para desenvolver o seu potencial, as pes-
soas precisam de oportunidades.
As oportunidades educativas são as que
verdadeiramente desenvolvem o poten-
cial humano. As demais criam condi-
ções para isso.

5. O que urna pessoa se torna ao longo da
vida depende das oportunidades que tc e
e das escolhas que fez.

ocupação do solo urbano e de envolver ati-
vamente as pessoas e os grupos sociais orga-
nizados na busca criativa de soluções para os
impasses e dificuldades nessa área, buscando
conciliar as exigências do desenvolvimento
humano com aquelas relativas ao respeito ao
meio ambiente.

A Conferência Mundial sobre a Fome,
organizada pela Organização das Nações
Unidas para Agricultura e Alimentação
(FAO), em Roma, em 1997. Conclui que a
fome no mundo, mais do que um problema
técnico ou económico, é hoje uma questão
fundamentalmente ético-política.

Em seu conjunto, essa cadeia de even-
tos fornece o conteúdo para a criação de
uma agenda planetária de eqüidade social,
cujos resultados poderiam ser medidos pelo
Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH), criado pelo Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD),
em 1990.

Ao contrário do chamado Consenso de
Washington, os temas dessa jornada por urna

Não adianta ter oportunidades e não sa-
ber fazer escolhas. Tampouco, adianta
saber fazer escolhas e não ter oportuni-
dades.

6. Além de ter oportunidades, as pessoás r°-
cisam estar preparada ,, para fazer escolhas.
As escolhas são feitas com base nas cren-
ças, nos valores, pontos de vista e inte-
resses das pessoas.

7. Cada geração deve legar para as eraçôes vin-
douras um meio ambiente igual ou melhor
do que o recebido das gerações anteriores.
Fazer isso é respeitar o direito à vida dos
que ainda não nasceram.

5. As pessoas, as organizações, as comunida-
des e as sociedades devem ser dotadas de
poder para participar das decisões que
aferem.
Só o poder participativo dos cidadãos
poderá mudar os Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário.

9. A promoção e a defesa dos direitos hurn--

O investimento social
privado, quando feito
no marco de uma
visão ético-política
coerente com o
paradigma do
desenvolvimento
humano, além de
efeitos econômicos
redistributivos, tem
efeitos sociais e
políticos
emancipadores sobre
as pessoas, os grupos
e as comunidades
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vida digna para todos ainda flao mereceram
da parte dos países mais ricos e industrializa-
dos do mundo, os países hegemónicos, a ne-
cessária atenção. Por que essas proposições
não são levadas cm conta pela Comunidade
Internacional? A resposta é obvia: porque em
torno delas a humanidade ainda não foi ca-
paz de construir Lima solida base de consen-
so ético e político. Assim, neste momento,
parece-me oportuno discorrer sobre os temas
da ética e da política.

Noberto Bobbio, o grande filósofo italia-
no do Direito, afirmou certa vez que "tudo é
política, mas a política não é tudo". Acima
da política deve haver urna força maior, que
coloque limites à luta legítima dos homens
para conquistar, manter e expandir o poder
político, económico e social. O nome dessa
força é ética.

Que ética poderia hoje servir de base
consensual para a elaboração de uma agenda
que concretizasse urna política de conjunto
para a construção da eqüidade social? Essa
ética, a meu ver, não poderia ter outro fun-

tios é ü carninl-io para a CoflStrLlCaO de uma
viola digna para todos.
A Declaração Universal dos Direitos
Humanos é um projeto de humanidade
a ser construído por todos e por cada um
dos povos ao longo da história.

10. ( ) exercício consciente da cidadania é a
melhor forma de fazer com que os direi-
tos humam n transitem LIJ intenção à rea-
lidade.
Cidadania entendida como direito de
ter direitos e dever de ter deveres.

11. A política de desenvolvimento deve ba-
sear-se cm quatro pilares: liberdades de-
mocráticas, transformação produtiva,
eqüidade social e sustentabilidade
ambiental.
Sem eles, corno disse Tancredo Neves,
"toda prosperidade será falsa".

12. \ ética necessária para pôr em prática o
Paradigma do Desenvolvimento Huma-
no é a ética da co-responsabilidade.

damento que não o projeto de humanidade
expresso na Declaração Universal dos Direi-
tos 1-lurnanos, que, segundo nosso amigo
colombiano Jose Bernardo Toro, "é a maior
invenção do século XX", a que fará esse sé-
culo ser lembrado daqui a mil anos. De fato,
que outro invento científico ou tecnológico
de hoje será capaz de ser mais relevante do
que esse para as gerações futuras no
longuíssimo prazo?

Que pensamento político será necessário
sornar-se a essa ética para concretizá-la no
duro solo da realidade dos fatos? No atual
estágio do nosso pensamento político-social,
nada exprime melhor esse projeto que os prin-
cípios do chamado Paradigma do Desenvol-
vimento Humano, formulado e brilhante-
mente defendido por Amartva Sen, econo-
mista indiano, professor em Oxford e ganha-
dor do Prêmio Nobel de 1998.

Em ocasiões como essa, para efeito de
comunicação, tenho trabalhado com uma
versão resumida dos princípios básicos desse
paradigma (veja quadro abaixo).

Co-responsabilidade entre as políti-
cas públicas (Primeiro Setor), mun-
do empresarial (Segundo Setor) e or-
ganizações sociais sem fins lucrativos
(Terceiro Setor).
Para que economia e justiça social não
sejam tratadas como duas irmãs inimigas,
estamos confrontados com a necessidade
de responder propositivamcntc ao desa-
fio impostcrgávcl que a história nos co-
loca neste início do: SCCUIO e de milênio:

)mover uma política de transformação
produtiva com equidade social baseada
numa ética de co-responsabilidade entre
os três grandes setores cia vida social:

• o Primeiro Setor, o Estado, o setor públi-
co com fins públicos;

• o Segundo Setor, o mundo empresarial,
O setor privado com fins privados;

• o Terceiro Setor, as organizações sociais
sem fins lucrativos, o setor privado coo)
fins públicos.
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esponsabiíidade social das
presas

A empresa, sem dúvida alguma, é a gran-
de organização vitoriosa deste inicio de sécu-
lo e de milênio. O Estado, quando se auto-
reforma, na busca da adequação dos seus
meios à consecução dos seus fins universais,
tem-se mirado no que se passa no mundo
empresarial. Fenômeno idêntico ocorre com
as organizações sem fins de lucro, que têm
buscado inspirar-se nas práticas empresariais,
para otimizar a aplicação de seus recursos e
energias na promoção e defesa das causas que
abraçam.

Em razão disso, costumo afirmar que as
fundações e os institutos sociais ligados a or-
ganizações empresariais têm a capacidade de
reunir em si o melhor de três mundos: a pos-
sibilidade de contribuir construtiva, criativa
e solidariamente para a consecução dos fins
universais do Estado; a capacidade de pautar-
se na lógica dos meios com a competência,
eficácia e efetividade que caracterizam as ações
empresariais; e a possibilidade de beber na
fonte da sensibilidade e cio espírito de luta
das ONG's.

Tudo isso somado leva a urna
resignificação do protagonismo do mundo
empresarial em face do conjunto da sociccla-

de e não mais apenas do mundo dos negó-
cios. Resignificação em que sentido? A
filantropia empresarial não constitui por cer-
to urna novidade essencial na paisagem do
capitalismo moderno. Ações de benemerên-
cia empresarial são registradas pelo menos
desde meados cio século passado. Em que
medida, portanto, seria legítimo falarmos cm
rcsignificaçào do protagonismo empresarial?
Na medida em que se verifica por parte das
empresas uma nova consciência que as leva a
se ocuparem de questões que vão além do
mercado. Dessa nova consciência, emergem:

a) uma nova percepção (de si mesma como
empresa cidadã)

b) um novo entendimento (resignificacão
ético-política cio seu papel);

e) uma nova ação, um novo protagon1m()
(empresas corno interlocutoras e parceiras do
Estado e das organizações do Terceiro Setor em
questões que dizem respeito ao bem comum).

Essa noção de empresa cidadã é, sem dú-
vida, abrangente, mas suficientemente
delincada para podermos incluir:

a) empresas que reservam urna parte de
suas energias para a participação voluntária
cm ações que objetivem o bem comum;

b) empresas que destinam uma parte do
seu excedente cconomico pata o chamado In-
vestiniento Social Privado

Para que economia e
justiça social não
selam trotadas como
duas irmãs inimigas,
estamos
confrontados com a
necessidade de
responder
propositivamente ao
desafio de promover
uma política de
transformação
produtiva com
eqüidade social
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c) empresas socialmente responsavcls, que
pautam suas ações por um relacionamento
ético com a comunidade em que estão
inseridas;

d) empresas que abraçam causas relativas
às transformações sociais num sentido mais
amplo.

Esse novo papel social é o que a \Vorld
Business Academv denomina "o negócio dos
negócios", que é efetivamente o exercício ati-
vo da co-responsabilidade pelo todo.

Quanto aos benefícios econômicos para
os países advindos das ações de responsabi-
lidade social das empresas, eles são muito
maiores do que os recursos financeiros efeti-
vamente despendidos para esse fim pelos lí-
deres empresariais mais lúcidos e decididos.
Por que isso ocorre? Essa é uma questão so-
bre a qual gostaria de tecer uma rápida e últi-
rmi consideração.

Márcio Schiavo, brasileiro dedicado ao
tema da responsabilidade social das empre-
sas, afirmou certa vez que a dívida social não
pode ser paga apenas com capital financeiro.
() pagamento deve ser feito também com
capital social.

() investimento social privado, quando
fcitu no inarco de uma \ iao ético-politica

coerente com o paradigma do dcscnvolvimcn
to humano, além de efeitos económicos
redistributivos, tem efeitos sociais e políticos
autopromotores, isto é, efeitos emancipadores
sobre as pessoas, os grupos e as comunidades.

O capital social, segundo James Coleman,
é a capacidade de um grupo social estabele-
cer objetivos de médio e longo prazos, gerar
coesão social em torno desses objetivos e
manter constância de propósito na sua con-
secução. Ao contrário do capital financeiro,
quanto mais se gasta, quanto mais se investe
cm capital social, mais aumenta o saldo dis-
ponível do investidor.

Assim, considero o investimento em ca-
pital financeiro muito importante, porém sua
importância se multiplica quando usado
como vetor para introduzir nas bases da so-
ciedade as doses de capital social que ela re-
quer para emancipar-se econômica, social, po-
lítica e culturalmente. Contribuir de manei-
ra crítica, criativa, solidária e construtiva para
que isso ocorra é, a meu ver, a grande tarefa
da ação socialmente responsável do mundo
empresarial nos dias de hoje. Antes de per-
guntarmos quanto custa fazer isso, devería -
mos nos indagar seriamente: Quanto custa
não fazer i

d
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