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o compromisso

JDH
para o novo milênio

As empresas, sozinhas, não vão equacionar
problemas que, por décadas, têm desafiado
os Estados. Estes, por sua vez, também não
estarão dispensados de cumprir seus fins
universais. O que estamos presenciando é o
desenvolvimento de novas equações de co-
responsabilidade entre o Estado, as empresas
e as organizações da sociedade civil

Antônio Carlos Gomes da Costa e Cláudio Nunes Duarte da Silva
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temi da responsabilidade
social das empresas é algo
que vem ocupando a atcn-
Ção das grandes corporações
já há algum tempo e hoje

m hiliza, de forma crescente, não apenas o
mundo empresarial, mas também a socieda-
de num sentido mais amplo. Vem amplian-
do sua presença na imprensa, nas entidades
de classe, nos debates parlamentares, ocupan-
do inclusive um lugar importante nas cha-
madas organizações cia sociedade civil.

E não é um fenômeno circunscrito aos
países desenvolvidos. Ao contrário, c) alcan-
ce desse debate é mundial.

O que faz, entretanto, com que tantas
empresas dos mais variados setores e dos mais
diversos países de origem incorporem, cada
ez mais, funções que até alguns anos atrás

poderiam parecer desfocadas em relação aos
ob j etivos que tradicionalmente compunham
ua nauta de assuntos cstratégicos

'Na origem dessa mudança de paradigma,
estão os mesmos processos e fenômenos que
tem, ao longo das últimas três décadas, repre-
entado transformações tão dramáticas na vida

das organizações. Nas formas como elas pro-
(luzem, cooperam, associam-se, competem e,
principalmente, na maneira como passam a
reproduzir esses novos padrões numa escala
ílobal. Essas mudanças afetam de forma tão
profunda OS fundamentos de nossa sociedade,
que os próprios papéis tradicionalmente de-
sempenhados pelas empresas e pelo Estado
vao, gradualmente, Sendo redesenhados.

As empresas passam, por meio desses pro-
cessos, a exercer um novo elenco de funções
relacionadas com o grande desafio do nosso
tempo, que é o de conferir uma feição huma-
na ao processo de modernização. Fazer com
que a travessia em direção a uma integraçào
ecoflomica competitiva se faça acompanhar
das condições mínimas necessárias ao desen-

lvimento humano. () ob j etivo primordial
das ações de responsabilidade social, nesse
sentido, é o de assegurar às gerações presen-
tes e futuras condições necessárias para que
tenham oportunidades, possam exercer esco-
lhas, expandir suas capacidades e desenvol-
\ er seus potenciais.

As dimensões desse desafio são dadas pelo
fato de que os mesmos processos de ajuste
estrutural que colocam hoje pressões adicio-
nais sobre as políticas sociais determinam, ao
mesmo tempo, um estreitamento da capaci-
dade de resposta por parte dos Estados.

De um lado, as reformas administrativas,
os processos de privatização, as políticas de
reestruturação colocadas em prática pelas
empresas, o desenvolvimento de novas rela-
ções de trabalho, a introdução de novas
tecnologias, tudo isso conspira contra as for-
mas até então predominantes de acesso ao
trabalho e á renda para a grande maioria da
população, gerando pressões adicionais sobre
as políticas públicas, sob a forma de serviços
básicos e de seguridade social.

Por outro lado, são colocadas importan-
tes limitações aos mecanismos de financia-
mento dos Estados, restringindo enormemen-
te sua capacidade de resposta frente àquelas
demandas. A recorrência ao déficit está
indissoluvelmente associada a uma maior
percepção de risco para os investimentos ex-
ternos. Já o caminho da tributação esbarra
cm outro tipo de problema, que é o de
inviabilizar a produção local num contexto
de mercados absolutamente integrados.

Embora cm formas e graus diferentes,
essas são questões que hoje desafiam quase
todos os países, mesmo aqueles que cumpri-
ram, ao longo cio século XX, e com algum
êxito, suas tarefas históricas de inclusão so-
cial.

Onde se conseguiu fazer avançar de for-
ma importante os modelos de bem-estar so-
cial, além das questões relativas à erosão fis-
cal, pesa também unia grande diferenciação
ocupacional, própria das economias pós-in-
dustriais, que dá lugar a demandas sociais
extremamente heterogêneas e, portanto, cada
vez mais complexas e difíceis de serem aten-
clidas pelo Estado, ao mesmo tempo em que
os mecanismos de negociação e formação de
consenso em torno de cortes e flexibilizacão
de benefícios perdem sua eficácia.

Nos países onde o peso das dívidas soci-
ais permanece elevado, essas questões assu
mcm, obviamente, um outro sentido de ur-

iCncia e de prioridade, pois fl.t() se trata aqui
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de ajustes marginais no conteúdo de bencfí-
aos ou nas regras para sua flexibilização, mas,
para a grande maioria das pessoas, das enor-
mes distâncias a serem ainda percorridas en-
tre a subcidadania e uma cidadania plena.

A nova dimensão das ações
sociais

É, portanto, da natureza desses desafios,
inteiramente novos, que procede todo o de-
bate sobre o sentido da responsabilidade so-
cial das empresas, como também toda a
especificidade das ações de responsabilidade
social em relação às ações de filantropia, típi-
cas dos séculos XIX e XX. Ignorar essas dife-
renças seria certamente ignorar dimensões
novas e fundamentais do que se passa hoje.

Enquanto no passado aquelas ações tra-
(luziam prerrogativas de seus instituidores,
hoje as empresas são convocadas a desempe-
nhar novas e Importantes funções na vida
s ()cia 1.

E, para isso, contribuem outros fatores
igualmente importantes, traduzidos, por
exemplo, no crescente papel desempenhado
pelas organizações da sociedade civil (ONGs)
na formulação de propostas alternativas de
desenvolvimento e no monitoramento de

governos, mas também, e principalmente, de
empresas. E exponencial o crescimento do
número dessas organizações nas últimas de
cadas, como também exponencial tem sido o
crescimento do alcance de suas ações, as quais
estendem-se hoje às mais diversas áreas, co-
brindo desde questões ambientais e de desen-
volvimento sustentável até o monitoramenro
da presença de trabalho infantil na cadeia
produtiva de empresas.

Sua importância é atestada pela presença
de várias dessas organizações como instân-
cias consultivas cm vários e importantes or-
ganismos das Nações Unidas, os quais tam-
bém se fortalecem, nessa relação, pela
representatividade e autoridade moral que
elas traduzem.

Esse crescimento das ONGs e sua arti-
culação com os organismos das Nações
Unidas tem significado, desde meados da
década de 70, uma verdadeira irrupção da
pessoa humana na esfera do direito interna-
cional, tendo SCU início em 1975, com o pri-
meiro ano internacional da mulher, segui-
do por várias outras conferências, que se
estendem até ho j e e abordam os temas mais
diversos, como os direitos da infância e da
adolescência, do idoso, das minorias étnicas,
dos deficientes físicos, buscando, de fato,

O paradigma do
desenvolvimento
humano enfotiza a
indivisibilidade dos
direitos civis,
políticos, sociais e
ambientais,
assumindo que todos
eles são igualmente
importantes e
necessários à
construção de uma
vida digna
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construir as bases de um projeto de huma-
nidade para este novo milênio.

No curso dessa construção é gestado o
paradigma do desenvolvimento humano, sig-
nificando, em última análise, uma tradução
dos direitos humanos no plano do desenvol-
vimento. Esse conceito enfatiza a
indivisibilidade dos direitos civis, políticos,
sociais e ambientais, assumindo que todos
eles são igualmente importantes e necessári-
os à construção de uma vida digna, buscan-
do desalojar das concepções tradicionais de
desenvolvimento o fetiche do crescimento
econômico como variável exclusiva de con-
trole e monitoramento no desempenho de
países. Tal conceito tem sua expressão quan-
titativa no Índice de Desenvolvimento Hu-
mano (1DH), que já incorpora, além do ní-
vel de renda per Capita, variáveis como ex-
pectativa de vida e nível de escolaridade das
populações.

Portanto, além de fatores tangíveis, ou-
tros, de natureza mais subjetiva - como o
forte discurso em favor dos direitos huma-
nos, numa concepção mais ampla -, são igual-
mente importantes no avanço do conceito de
responsabilidade social das empresas, ao pro-
duzirem novos valores que gradativamente
se instalam na consciência ético-politica de
nosso tempo.

Os discursos em favor da indivisibilidade
dos direitos e do paradigma do desenvolvi-
mento humano ganham contundência quan-
do colocados ao lado de dados que demons-
tram, por exemplo, que, durante esse mes-
mo período, ou seja, desde o inicio da década
de 70, a relação entre a renda dos 20 mais
pobres da população mundial e a dos 20°/
mais ricos saltou de 1:30 para 1:61, segundo
dados do Instituto de Pesquisas para o De-
senvolvimento Social das Nações Unidas
l nrisd).

São dados que não corroboram a noção
de que, agindo apenas na busca de seus inte-
resses particulares, as empresas consigam rea-
lizar o bem comum. É frágil essa assertiva,
principalmente por se tratar de um período
durante o qual as liberdades de mercado nun-
ca foram tão dilatadas e a governança sobre a
vicIa produtiva dos países tão plenamente

exercida pelas empresas, principalmente pe-
las grandes corporações, que tiveram suas
dimensões agigantadas nos últimos anos, com
um numero imenso de fusões caquisiçoWS.

Empresas incorporam novos
objetivos

Começa a produzir-se assim um consen-
so em torno da noção de que, se aspectos tão
importantes da realidade dentro da qual
estamos todos inseridos São, em última aná-
lise, construídos ou modificados pelas empre-
sas - aspectos tão objetivos da realidade quan-
to o meio ambiente que com elas comparti-
lhamos ou não tão objetivos assim, como,
por exemplo, os valores criados e difundidos
pela publicidade e pela mídia -, não deveri-
am elas, da mesma maneira que os governos,
serem administradas a partir de objetivos so-
ciais mais amplos?

Para um grande número de empresas,
várias delas brasileiras, a resposta a essa per-
gunta é positiva. E suas práticas vêm ates-
tando isso. Na verdade, para muitas, o que
se discute hoje não é mais se as empresas
devem ou não ter outros objetivos além da
busca de resultados econornicos, mas como
melhorar o seu desempenho na busca des-
ses outros objetivos ou encontrar a melhor
forma de reportar sua performance nesse
novo campo.

É o que ocorre com várias empresas e fun-
dações vinculadas a empresas, que hoje pa-
trocinam, juntamente com a Fundação das
Nações Unidas, o Global Reporting
Initiative, que é um esforço multilateral com
o objetivo de elevar o balanço social das em-
presas ao mesmo patamar de importância e
padronização que os balanços patrimoniais e
financeiros.

Para um grande número de empresas,
existe, portanto, uma consciencia muito cla-
ra no sentido de que as ações de responsabili-
dade social constituem um aspecto novo,
porém definitivamente incorporado ao con-
junto de funções que elas deverão exercer
doravante. Compreendem que, enquanto
organizações que emergem vitoriosas das ex-
periências históricas do século XX e que,
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neste início de século, vêem ampliada sua
capacidade de governança sobre vários aspec-
tos da vida dos países, cabe a elas um papel
importante ao lado do Estado e da sociedade
civil, na busca de alternativas de desenvolvi-
mento mais inclusivas, como também um
papel crucial - enquanto espaço fundamen-
tal de socialização, que são as empresas - na
conformação de atitudes éticas frente aos
grandes desafios existentes.

É dentro dessa perspectiva que as fun-
ções relacionadas com a responsabilidade
social das empresas passam a compor uma
dimensão estratégica de seu planejamento.
Tanto por tratar de questões relativas ao ma-
croambiente, dentro do qual elas estarão
operando nos próximos anos, quanto pelo
fato de que o elenco de expectativas de cli-
entes, de parceiros estratégicos, de colabo-
radores e da própria sociedade passa a in-
corporar, de maneira crescente, o exercício
dessas funções.

Assim, quando uma organização decide-
se por uma ação de responsabilidade social,
ela está, num certo sentido, sinalizando não
apenas ao mercado, mas também á socieda-
de, a sua capacidade de incorporar, no plane-
jamento e nas ações estratégicas, questões re-
lativas à sua perenidade, OU seja, à sua capaci-
dade de interagir e dialogar com o futuro.

Caracterizadas no passado pelos bens e ser-
viços que produziam, as organizações tendem,
cm razão do ritmo das mudanças e da necessi-
dade de constantes reposicionamentos, a ser
percebidas, cada vez mais, como uma marca,
uma "imagem" que traduz um sentido de
qualidade, confiabilidade e perenidade.

Essa é também uma motivação impor-
tante em relação às ações de responsabili-
dade social e explica o fato de que as em-
presas, ao se decidirem por essas ações, bus-
quem desempenhá-las não apenas de acor-
do com elevados padrões éticos, mas tam-
bém de acordo com os mais elevados pa-
drões de qualidade, pois estarão relacionan-
do suas proposições e ações com a sua mar-
ca, lado a lado.

\lém dessas dimensões, relacionadas com
plano ético-político e com a imagem da

niarca, há ainda uma outra dimensão estraté-

gica nos conceitos e práticas da responsabili-
dade social, na medida cm que os mesmos
interagem, de maneira muito forte, com o
"intangível" das organizações, promovendo
o desenvolvimento institucional por meio da
concretização dos valores da cultura
organizacional e do enriquecimento de seu
conteúdo.

Em seu clássico livro "Feitas para Durar",
Coilins e Portas analisam os hábitos de em-
presas de grande sucesso e mostram que em
todas elas são elevados os níveis de resiliência
e de adesão aos valores básicos da organiza-
ção, os quais desempenham um papel primor-
dial como força propulsora.

Num mundo que se t( )tfla cada dia mais
complexo e mais dinâmico, as empresas que
alcançarão o sucesso serão aquelas que con-
seguirem descobrir formas novas de promo-
ver o aprendizado e o comprometimento em
todos os níveis da organização. E as organi-
zações dotadas com maior capacidade de
automotivação e de aprendizagem são, como
observa Arie De Geus, exatamente aquelas
capazes de absorver e reagir aos estímulos
externos de forma mais evolutiva.

Ao desenvolver ações de responsabilida-
de social, as empresas não apenas projetam
no plano social o lado mais luminoso de seu
universo valórico, mas, cio ponto de vista da
cultura organizacional, também adicionam
vida a esses valores.

Finalmente, é importante enfatizar o fato
de que não se pretende imaginar que as em-
presas, sozinhas, sejam capazes de equacionar
questões que, por décadas, têm desafiado os
Estados, ou muito menos se imaginar que os
Estados fiquem dispensados de cumprir seus
fins universais. O que se imagina é que
estamos presenciando o desenvolvimento de
novas equações de co-responsabilidade entre
o Estado, as empresas e as organizações da
sociedade civil, que possivelmente deverão
demonstrar maior capacidade de resposta
frente aos novos desafios. Um novo arranjo
que possa talvez reunir o melhor dos três
mundos: os fins universais do Estado, a lógi
ca dos meios (própria das empresas) e a sensi-
bilidade e o espírito de lura das organizações
da sociedade civil.

Quando uma
organização decide-
se por uma ação de
responsabilidade
social, elo está
sinalizando paro a
sociedade sua
capacidade de
incorporar, no
pIa nela mento
estratégico, questões
relativas à sua
perenidade, ou seja,
à sua capacidade de
interagir e dialogar
com o futuro
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