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APRESENTAÇÃO 

Essa publicação é o resumo das apresentações e discussões
que tiveram lugar na III Conferência Interamericana sobre
Responsabilidade Social da Empresa: Quem é responsável
pela Responsabilidade? realizada em Santiago de Chile 
no período de 25 a 27 de setembro de 2005. 
Em www.csramericas.org você poderá encontrar a maior
parte das apresentações realizadas durante o evento e os
resumos e apresentações das edições anteriores. 

Esta é a quarta edição das conferências sobre
responsabilidade social da empresa que organiza o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento com o apoio 
de diferentes parceiros do continente. A primeira ocorreu
em Miami em setembro de 2002, com o título Conferência
das Américas sobre Responsabilidade Social da Empresa:
Alianças para o Desenvolvimento, e foi realizada como resposta
ao mandato dos presidentes do Hemisfério Ocidental durante
a Cúpula das Américas realizada em Quebec em 2001. 
As edições posteriores realizadas em Panamá em 2003,
México em 2004 e Chile em 2005 foram realizadas com 
o título de Conferências Interamericanas sobre Responsabilidade
Social da Empresa.

Com a publicação desses resumos esperamos contribuir
para a divulgação dos benefícios da responsabilidade social
e ambiental da empresa entre todos os atores envolvidos. 
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INTRODUÇÃO

Quem é responsável pela
responsabilidade?

Antonio Vives
Estrella Peinado-Vara

Banco Interamericano de Desenvolvimento1 

Otema da terceira edição da Conferência
Interamericana sobre Responsabilidade Social 
da Empresa foi Quem é responsável pela

responsabilidade?. No início do processo de planejamento
da conferência, esse tema foi recebido com muita dúvida,
como se fosse uma pergunta retórica, sem sentido, 
com algumas pessoas até questionando sobre o sentido
gramatical da pergunta.

Para nós, essa pergunta teve um forte significado 
que foi transmitido aos participantes durante o evento, 
não somente como uma pergunta legítima mas também
levou consigo uma estratégia para o avance da RSE.

Quem é responsável pela responsabilidade? Quem 
é responsável de que as empresas sejam responsáveis?
Tratou-se de mostrar que a responsabilidade social das
empresas não é somente responsabilidade delas mas de
todos nós, todas as partes interessadas, incluindo acionistas,
gerentes, consumidores, mercados financeiros, meios de
comunicação, sociedade civil, organizações multilaterais,
etc. Todas essas partes tem o seu papel e todas devem
enviar sinais corretos e prover incentivos para um bom
comportamento empresarial.

Não queremos com isso diminuir as responsabilidades das
empresas. Não é preciso dizer que a parte sobre a qual cai
a maior responsabilidade são as empresas. Entretanto, 
as empresas, por sua própria natureza, atuarão e reagirão
com respostas aos sinais do “mercado da RSE”, ou seja, 

aqueles que participam das atividades das empresas como
são os consumidores, fornecedores, empregados, etc. O
processo de globalização tem transformado a realidade
econômica em quase todos os países. Tem proporcionado
novos direitos e oportunidades mas também tem criado
novas pressões competitivas e riscos, conduzindo a maiores
demandas de responsabilidade social e ambiental,
incluindo transparência e accountability. Tem aumentado 
o alcance e influência do setor privado; ao mesmo tempo
as empresas enfrentam o desafio de manejar novos riscos
e encontrar expectativas crescentes da sociedade. Com
este processo, a velocidade de transmissão de informação
e o maior acesso está levando às partes interessadas a
estarem mais atentas às atividades empresariais, com
algumas delas exercitando sua influência sobre as empresas.

De qualquer maneira, existe um largo caminho a percorrer
no processo de criar reconhecimento deste poder de
influência e muito mais de reconhecer as responsabilidades.
O “mercado da RSE” está pouco desenvolvido nos países
desenvolvidos e ainda menos nos países emergentes. 

O objetivo da conferência foi, e desse resumo é, 
contribuir a aumentar o reconhecimento e o desenvolvimento
do “mercado da RSE”, mesmo que seja em forma de minuta,
focando não somente nos direitos mas também nas
responsabilidades de todas as partes. É fácil reclamar
pelos direitos mas unidos a esses direitos vem os deveres
que também devem ser cumpridos. É fácil criticar mas
nesse tema todos temos que ser construtivos. 
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Se nós, como consumidores, continuamos comprando
produtos de empresas irresponsáveis que, por exemplo,
estão utilizando mão-de-obra infantil ou estão contaminando
as águas, então nos transformamos em parte do problema.
Muitos consumidores se defenderiam alegando que ignoram
as práticas irresponsáveis da empresa. Por mais que isto
possa ser certo em muitos casos, nos encontramos com
uma situação que pode significar que os meios de
comunicação ou as organizações não governamentais
(ONGs) não estão proporcionando informação suficiente
ou não atuam nesses assuntos; ou as empresas estão
falhando em divulgar informação relevante que devem
estar à disposição do público.

Os governos são também co-responsáveis. Eles deveriam
criar incentivos para um comportamento responsável 
e colaborar através da disseminação de informação.
Deveriam colocar em marcha regulação necessária, mesmo
que seja muito difícil encontrar o equilíbrio correto entre
regulação e auto-regulação. As ações do governo devem
incluir atividades com externalidades positivas sociais 
e ambientais, que poderiam não ser necessariamente 
de maior interesse das empresas, incluindo incentivos fiscais,
talvez fundos compartidos de investimento e outros
mecanismos de financiamento inovadores públicos-privados
assim como outros mecanismos para o reconhecimento
público do comportamento responsável.

As instituições financeiras deveriam exercitar a
responsabilidade não somente através de suas atividades
para apoiar a comunidade e a seus próprios empregados
mas também indo além dessas tarefas fáceis e dar acesso
a serviços financeiros a aqueles segmentos de população
excluída. Mais que tudo, deveriam usar de seu poder de
financiamento e investimento para demandar práticas
responsáveis de seus próprios clientes. Deveriam ir até 
o ponto de assegurar que os investimentos de sua liquidez
(além de sua carteira) se realizem em instituições
responsáveis. 

As instituições acadêmicas tem a responsabilidade 
de usar a sua importante posição para influenciar 
o desenvolvimento de um sentido de responsabilidade
nos seus estudantes, particularmente naqueles que estão
se preparando para ocupar postos de liderança no mundo
corporativo. É também importante que essa responsabilidade
seja inclusiva, oferecendo e adaptando a capacitação 

também para os futuros gerentes de pequenas e médias
organizações. Além disso, podem utilizar sua vantagem
comparativa para desenvolver e disseminar as melhores
práticas no comportamento empresarial responsável. 

As instituições multilaterais, como o Banco Interamericano
de Desenvolvimento, tem responsabilidades tanto como
organização como instituição de desenvolvimento. Como
instituições de desenvolvimento tem a responsabilidade
de promover as melhores práticas com o exemplo e a
persuasão, incluindo o financiamento da implementação
da RSE. Como organizações financeiras tem que demandar
de seus clientes, dos governos e do setor privado, 
que persigam estas práticas. Essas instituições tem 
uma responsabilidade única no intuito de promover 
o “mercado da RSE” fortalecendo as organizações da
sociedade civil que podem atuar como partes interessadas
responsáveis. Como parte das operações regulares deveriam
promover projetos que são socialmente e ambientalmente
responsáveis, que melhorem o bem-estar da população,
em particular daqueles menos afortunados.

Não seria necessário acrescentar que as empresas são as
principais responsáveis, mas que se o setor privado não
corrigir seu comportamento, o resto da sociedade deverá
solicitar essa mudança. Cada individuo pode não ter
suficiente poder mas não podemos, e não devemos,
escondermos em desculpas fáceis para não atuar,
devemos pelo menos tentar. 

Quem é responsável pela responsabilidade? A pergunta
tem uma simples resposta na mensagem impressa 
na camiseta que se distribuiu na Conferencia: Eu sou
responsável. Como conseqüência, propomos mudar 
o nome das partes interessadas, com a conotação de
direitos, para a partes responsáveis, com a conotação 
de dever. 

Este resumo é uma síntese das apresentações e 
discussões que ocorreram durante a Conferencia, 
com sessões divididas por partes interessadas e suas
responsabilidades, incluindo uma sessão de fechamento
sobre o futuro da RSE. Também inclui duas sessões sobre
o caso especial da indústria de mineração e hidrocarbonatos,
como se pode ver na agenda incluída como anexo.
Esperamos que desfrute da leitura. 
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PRIMEIRA SESSÃO
PLENÁRIA

A responsabilidade 
dos empresários

Segunda-feira,
26 de setembro de 2005

Antonio Vives
Banco Interamericano de Desenvolvimento

INTRODUÇÃO

Aempresa, por sua natureza, é um ente responsável
por assegurar sua sobrevivência. Nesse sentido,
alimenta-se de recursos para gerar seus produtos

ou serviços, necessitando da aceitação da sociedade para
obtê-los. Ademais, responde aos incentivos proporcionados
pelos mercados tanto de insumos como de produtos
finais. Cabe a esse mercado de recursos, produtos 
e serviços, enviar os sinais necessários para estimular 
o comportamento responsável. 

Não faltará quem assuma a posição extrema segundo 
a qual a responsabilidade social e ambiental cabe
exclusivamente às empresas, com a justificativa de obter 
a licença para operar. Tampouco faltará quem adote 
a outra posição extrema, veiculada pela revista The
Economist em 2005 em seu suplemento especial sobre 
a RSE, indicando que a empresa deve se preocupar
apenas com os benefícios e o cumprimento da lei, 
e que qualquer coisa além disso configura uma atitude
irresponsável, a menos que se possa comprovar um
aumento dos benefícios. Provavelmente, o ponto mais
importante para a melhoria da qualidade de vida da
sociedade esteja entre esses dois extremos, onde cada
integrante da sociedade exerce sua responsabilidade 
em prol do bem comum.  

O painel da primeira sessão plenária apresenta a posição 
do empresariado, na voz de dois proeminentes empresários
e de um especialista em reputação empresarial. O painel foi
composto por Julio Moura, Presidente do GrupoNueva, 
com sede no Chile; Raimundo Monge, Gerente-Geral da 

Santander Chile Holding e Diretor do Banco Santander
Santiago, no Chile; e Charles Fombrun, Diretor-Executivo 
do Reputation Institute nos Estados Unidos. 

A RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL COMO PARTE
INTEGRANTE DA EMPRESA
A discussão desse tema começou com uma apresentação
de Julio Moura, Presidente do GrupoNueva, um grupo
empresarial líder em responsabilidade social empresarial
na América Latina, que reúne mais de 40 empresas nas
áreas florestal e de sistemas de tubulação, pertencente ao
World Business Council for Sustainable Development2.

Uma das máximas do GrupoNueva é que não há empresas
bem sucedidas em sociedades fracassadas. A empresa 
é co-responsável e, embora a responsabilidade social
empresarial seja parte de sua atividade cotidiana, não 
é um departamento que gerencia estudos ambientais ou
administra um orçamento de relações com a comunidade
e filantropia. Trata-se de uma atitude, parte essencial da
estratégia do negócio, como qualquer das demais funções
na empresa. 

Moura reconhece que ser uma empresa responsável não é
fácil e, para passar da teoria para a prática, três coisas são
necessárias:

• Compromisso da diretoria e da alta gerência e, 
se possível, dos próprios acionistas, no sentido de
entenderem que os objetivos da empresa não são
apenas a maximização dos benefícios no curto prazo.
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• Processos e ferramentas que sejam considerados no
mesmo nível das demais funções da empresa: produção,
marketing, finanças e sistemas de informação. Esses
processos começam com perguntas básicas sobre quais
são as interações da empresa com o mundo exterior,
seus impactos e suas partes interessadas. Cada empresa
terá respostas diferentes, e os processos e as ferramentas
deverão ser adaptados caso a caso.

• Mensuração e prestação de contas. Se não se mede 
o que se faz e não se tem que informar publicamente, 
a atividade não poderá se sustentar no tempo. Esse
escrutínio público reforça as atividades responsáveis. 
O GrupoNueva publica o relatório de sustentabilidade
em conformidade com os princípios da Global Reporting
Initiative (GRI)3. 

Como parte do processo interno de gestão, o GrupoNueva
adota o Balanced Scorecard, adaptado a um balanço de
sustentabilidade, com cinco dimensões: finanças, clientes,
recursos humanos, tecnologia e responsabilidade social
empresarial. A partir daí, desenvolvem-se mapas estratégicos
que unem as cinco dimensões. O último livro sobre 
o Balanced Scorecard4 inclui o caso da empresa Amanco,
pertencente ao grupo. 

Segundo a apresentação de Moura, o GrupoNueva encara
a responsabilidade social empresarial não como um custo,
mas sim como uma oportunidade, como um investimento
que paga bons dividendos, que é um bom negócio, e que
cada vez mais é exigido pela sociedade. Para o GrupoNueva,
em particular, a responsabilidade gera benefícios e reduz
custos e riscos, como, por exemplo: 

• Redução de custos por meio da busca da eco-eficiência,
com o uso responsável de recursos como água e energia;
o grupo obteve economias de custos de US$ 6 milhões.

• Maiores vendas resultantes da preferência e lealdade
dos clientes, particularmente no caso de grandes
compradores.

• Diminuição de riscos, em particular aqueles resultantes
de impactos ambientais e aspectos trabalhistas.

• Geração de entusiasmo por parte dos colaboradores, 
o que permite recrutar melhores empregados e aumentar
a produtividade.

Para conseguir esse impacto na empresa, é necessário 
que se adote uma atitude proativa. A empresa deve estar
inclinada a identificar tendências e oportunidades e estar
preparada para agir. A responsabilidade, expressa no

compromisso da diretoria, deve contar com avaliações 
e relatórios de resultados. O processo deve estar bem
definido e ser parte da boa governança, que cada dia 
é mais valorizada pelos mercados financeiros e de capitais,
permitindo o acesso a esses mercados a custos menores.

A responsabilidade não apenas é necessária, como 
também representa uma excelente oportunidade. Entretanto,
renderá seus frutos sempre e quando for parte integrante da
estratégia empresarial, e não algo eventual. Com empresas
responsáveis, nosso mundo será melhor, mais rico e mais
seguro.

A RESPONSABILIDADE COMO NEGÓCIO 
O ponto de vista das instituições financeiras foi apresentado
por Raimundo Monge Zegers, Gerente-Geral da Santander
Chile Holding, empresa que administra os investimentos
do Grupo Santander no Chile. 

É amplamente reconhecido o fato de que hoje em dia não
basta gerar lucros. A empresa tem outras responsabilidades,
com uma dimensão social e ambiental que extrapola 
a dimensão econômico-financeira. Isso não substitui 
a responsabilidade primordial de administrar os negócios
com excelência, tendo eficiência na gestão dos recursos.
Além dessa, outras responsabilidades primordiais são
obter rentabilidades adequadas aos riscos assumidos 
e que sejam sustentáveis no tempo, gerar empregos de
qualidade e pagar impostos que contribuam para o país.
Essa atitude é compatível e se reforça com as dimensões
sociais e ambientais. 

Para o Grupo Santander, a dimensão social do negócio
inclui a relação com a comunidade e com seus empregados.
Nas relações com a comunidade, o Grupo assumiu um
compromisso nas áreas de educação, de cultura e de
solidariedade social, atuando por intermédio de ONGs
locais e de trabalho voluntário de seus empregados,
inclusive apoiando a educação superior por meio de seu
programa Santander Universidades e Universia. Alguns
poderiam alegar que essas atividades estão mais próximas
da filantropia do que da responsabilidade concebida como
uma estratégia. No caso de sua responsabilidade social
interna, as atividades são implementadas por meio do
desenvolvimento profissional e pessoal de seus empregados,
com uma série de programas como, por exemplo, 
o Programa Trabalho e Família e o Plano de Recursos
Humanos, ambos parte integrante do negócio.

Monge explicou que foi desenvolvido um programa de
bancarização, como parte da linha de produtos, mas que 
é necessário um esforço especial para permitir o acesso das
populações menos assistidas, inclusive das microempresas,

3. Das seis empresas que apresentaram relatório de sustentabilidade de acordo com a GRI durante 2005 na América Latina, quatro eram do GrupoNueva.
4. Kaplan, R.S. y Norton, Alignment: Using the Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies, Harvard Business School Press, Boston, 2006.
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aos serviços financeiros. Essa é uma situação de beneficio
mútuo, um bom negócio para o banco, e um impacto
positivo no emprego e na superação da pobreza. Isso 
é de suma importância para os países da América Latina 
e o Caribe, uma vez que as micro, pequenas e médias
empresas constituem mais de 99% das empresas e geram
entre 40 e 60% dos empregos. Estima-se que menos de
5% das microempresas da América Latina têm acesso 
a crédito, ou seja, que a extensão do negócio de
intermediação financeira pode contribuir positivamente
para o desenvolvimento. Não obstante, esse mercado ou
negócio requer uma atenção especial, já que não se trata
do cliente tradicional do sistema bancário. Em geral, 
os clientes não têm referências de crédito, documentação
formal e histórico comercial, desconhecem os produtos
financeiros, são difíceis de encontrar e de avaliar e, 
não raro, requerem uma atenção especial, mais onerosa,
diferenciada. Essas atuações têm um impacto ainda maior
se considerarmos que a maioria dos microempresários são
mulheres que recorrem a esse ramo de negócios para
sustentar suas famílias. 

A responsabilidade corporativa pode ser rentável tanto para
a empresa como para a sociedade. Não apenas é parte 
do negócio, mas apóia a criação de empregos, a atividade
econômica e ajuda na redução da pobreza, além de
contribuir para a coesão social. 

Durante a discussão com a platéia, foram aprofundados
alguns aspectos da responsabilidade empresarial das
instituições financeiras enfatizando-se, em particular, 
que uma boa parte de sua responsabilidade reside em
exigir práticas responsáveis de seus clientes corporativos,
como condição para o acesso a seus empréstimos ou
investimentos. Essas instituições estão até mesmo dispostas
a perder o cliente que não cumprir com a responsabilidade
mínima esperada. 

Também se enfatizou que a ampliação da responsabilidade
empresarial na base da pirâmide, ou seja, nos estratos 
da população com rendas mais baixas, não deve ser vista
como um mercado a ser explorado, mas sim como 
um segmento do mercado ao qual deve ser dada a
oportunidade de participar da atividade econômica, 
o que pode exigir mais do que a mera concessão de um
empréstimo, além de outro apoio adicional em assistência
técnica. 

A REPUTAÇÃO COMO TRANSMISSOR DA
RESPONSABILIDADE
Uma perspectiva mais global foi apresentada por 
Charles Fombrum, Diretor-Executivo do Reputation
Institute, organização que publica análises e qualificações

referentes ao valor e ao impacto da reputação empresarial
em publicações como o Wall Street Journal.

Segundo vários estudos, a grande maioria das pessoas
acredita que as empresas devem ter responsabilidade
perante os empregados, clientes e a sociedade em geral.
Entretanto, também acreditam que as empresas não
exercem essa responsabilidade. Essa discrepância é mais
acentuada na Europa do que nos Estados Unidos (EUA).

Grandes empresas nos EUA freqüentemente avaliam sua
responsabilidade social de acordo com o impacto que
suas atividades podem ter na sua reputação. Administram
sua imagem por meios muito variados, como por exemplo,
com atividades responsáveis que são parte integrante do
negócio da empresa, como é o caso da General Electric,
com a estratégia Ecomagination que foca em equipamentos
e serviços com forte componente ambiental. Outras o
fazem por meios indiretos como doações e voluntariado
em serviços à comunidade, estratégia que pode deixar
algumas dúvidas sobre a convicção da empresa. Há alguns
exemplos intermediários como a IBM, que permite que
seus empregados usem tecnologias da empresa a serviço
da comunidade. Algumas empresas como a Wal-Mart
recorrem a doações e atividades filantrópicas, ao mesmo
tempo em que são acusadas de discriminação na gestão
de seus recursos humanos, de oferecer benefícios sociais
mínimos aos seus empregados e de destruir pequenas
empresas nas cercanias de suas novas mega-lojas. Em
alguns casos, a administração da reputação é uma tática
defensiva, enquanto em outros inclui uma responsabilidade
social legítima.

Para administrar a reputação, a estratégia de comunicação,
além de fundamental, é uma parte muito importante da
responsabilidade, que deve ser tratada com cautela. De um
lado, para receber os benefícios da responsabilidade e
entrar em um círculo virtuoso, é necessário comunicar às
partes interessadas as ações adotadas pela empresa. 

Lamentavelmente, há muitos casos em que se abusa dessa
comunicação que, em vez de informação, acaba sendo
propaganda, parecendo que a empresa foi responsável
apenas para poder comunicá-los5. Há grandes paradoxos,
como no caso da Coca-Cola, que aparece como uma das
empresas mais bem conceituadas em sua responsabilidade
social, ao mesmo tempo em que enfrenta um boicote vindo
de grandes universidades dos EUA e de outras partes 
do mundo, em razão de suas práticas irresponsáveis 
na Colômbia - por questões trabalhistas - e na Índia, 
por motivos ambientais.

5. Esse tema foi objeto de discussão na II Conferência Interamericana, realizada no México. Ver o resumo dessa conferência em www.csramericas.org 
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Essa estratégia de comunicação é muito mais importante,
uma vez que boa parte da reputação resulta das percepções
que as partes interessadas têm da responsabilidade social
e ambiental da empresa, quase no mesmo nível de
importância que a marca. Nesse sentido, a responsabilidade
terá maior impacto na reputação, na medida em que for
autêntica e crível, se fizer parte da estratégia da empresa,
com um compromisso de longo prazo. As duas empresas
que precederam esta intervenção são bons exemplos de
compromisso duradouro que contribuem para sua
reputação e, portanto, para seu valor econômico. 

COMENTÁRIOS FINAIS
A empresa, em si, é a principal responsável por sua
responsabilidade. Para exercê-la. como em muitos outros
âmbitos da vida, deve-se estar convencido de que ser
responsável faz parte da convivência em sociedade. 
Para a empresa, isso pode ser algo natural, resultado da
cultura incutida pelos acionistas, diretores, gerentes ou
empregados, ou que também pode ser incutida pelo
próprio “mercado” por meio de incentivos, mandatos ou
pressões das partes interessadas - ou partes responsáveis -
como preferimos chamá-las, ou por ações originárias de
ambas as frentes. No primeiro caso, será condição
indispensável que essa responsabilidade seja parte
integrante da estratégia da empresa, de seu cotidiano,
que seja algo natural. Entretanto, qualquer que seja o
caso, a sociedade que exige a responsabilidade empresarial
não pode ficar de braços cruzados, esperando que a
empresa simplesmente aja de uma forma responsável,
especialmente em economias menos desenvolvidas. Os
membros da sociedade devem exercer a responsabilidade
de enviar à empresa a mensagem certa e, assim, 
em conjunto, obter um nível mais alto responsabilidade
social e ambiental, em benefício de todos. 
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Opropósito desse painel foi conhecer as visões 
de diversas organizações do setor público sobre
os fatores que impulsionaram a responsabilidade

social da empresa (RSE) e as ações que podem ser
empreendidas para fomentar um comportamento
empresarial responsável. Para tanto, foram convidados
Luis Eduardo Escobar, Assessor do Ministro da Fazenda do
Chile (Nicolás Eyzaguirre); José Luis Machinea, Secretário-
Executivo da Comissão Econômica para a América Latina
e o Caribe (CEPAL); Daniel Shepherd, Especialista em
Projetos do Fundo Multilateral de Investimentos (FUMIN);
e Larry Palmer, Presidente da Fundação Interamericana,
agência independente do Governo dos EUA.

A VISÃO DO GOVERNO
Luis Eduardo Escobar, assessor do Ministro da Fazenda do
Chile, iniciou sua exposição recordando uma apresentação
anterior do Ministro Eyzaguirre, na qual foi oferecido um
ponto de partida para a discussão sobre a RSE. A análise
se baseava na necessidade de crescimento econômico e na
importância da competitividade para que aquele cresça,
insistindo na existência de uma competitividade sistêmica
que envolva todo o país e que implique que o Estado, 
o setor privado e a força de trabalho desempenhem um
papel relevante para sustentá-la no tempo.

Para Escobar, esse é justamente o ponto de partida da 
discussão da RSE e, portanto, também de seus propulsores.
A partir daí, ele promoveu uma revisão e discussão das
proposições elaboradas. Em primeiro lugar, revisou a
“Declaração sobre Responsabilidade Empresarial”, do
Pacific Basin Economic Council, feita no ano passado, na

qual se observa um rompimento no enfoque de RSE
centrado na solidariedade, na cobertura social e na proteção
ambiental. Nessa declaração se destacam os benefícios
econômicos tangíveis e as vantagens comparativas que a
RSE propicia às empresas. 

Em segundo lugar, mencionou a contribuição representada
pelas diretrizes da Organização para a Cooperação e 
o Desenvolvimento Econômico (OCDE) em matéria de
RSE. Nelas recomendam-se determinadas normas de
conduta para um comportamento empresarial responsável
e cumpridor das leis. Dentre essas proposições, destacou
as seguintes: 

• Contribuir para o progresso econômico, social e ambiental,
com vistas à obtenção de um desenvolvimento sustentável.

• Respeitar os direitos das pessoas afetadas pelas atividades
da empresa, em conformidade com as regulamentações
nacionais e os compromissos internacionais dos governos. 

• Fomentar a formação de capital humano, particularmente
mediante a criação de oportunidades de emprego e o
aumento da capacitação de empregados.

• Abster-se de buscar ou aceitar isenções não contempladas
no marco legal, relacionadas com a saúde, a segurança, a
fiscalização, os incentivos financeiros e outros semelhantes.

Finalmente, citou a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento
Sustentável realizada em Joanesburgo em 2002, cuja
principal proposição considerava dois eixos de ação. 

SEGUNDA SESSÃO PLENÁRIA

A responsabilidade 
do setor público

Segunda-feira, 
26 de setembro de 2005

Soledad Teixidó 
Presidente da Fundação PROhumana
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Um deles privilegiava um papel mais ativo do Estado em
termos de fiscalização e fixação de normas e, por outro
lado, propunha um setor privado mais comprometido de
forma voluntária com o desenvolvimento sustentável e
com a adoção de práticas de RSE.

Qual é, então, exatamente, o papel que o Estado 
deve desempenhar do ponto de vista do governo? Para
Escobar, a RSE não pode estar sujeita a um sistema sobre-
regulado, com supervisores que constantemente revisam 
e fiscalizam as empresas. Estas sim, é que devem estar
cientes de que a sustentabilidade corporativa pode estar
em perigo como resultado das pressões de seus grupos
de interesse e que, portanto, é fundamental que adotem
um comportamento responsável que gere credibilidade
corporativa, um ativo tão necessário como a credibilidade
pública.

Esse ativo seria produto de um uso adequado dos incentivos
do Estado para capacitação, investimento e outras atividades,
mas sobretudo de uma auto-regulamentação das empresas,
o que gera amplos benefícios econômicos tangíveis.

Nesse cenário, Escobar destacou o trabalho que vem
sendo desenvolvido em torno da criação de códigos
voluntários e sistemas de monitoramento independentes
que, em alguns casos, podem contribuir para que se
reduza, efetivamente, o controle e a intervenção do Estado. 

Na visão do governo, o crescimento econômico passa pela
competitividade e, para que esta se mantenha no tempo
como vantagem, deve ser responsável. As empresas devem
assumir compromissos com o desenvolvimento sustentável 
e devem ser capazes de se auto-regulamentar e manter altos
padrões de comportamento. Finalmente, concluiu que, para
o governo, o Estado deve ter apenas um papel catalisador
no que se refere à RSE.

A VISÃO DO BID
Daniel Shepherd, especialista em projetos do Fundo
Multilateral de Investimentos (FUMIN), analisou a
responsabilidade que devem assumir o Estado, os
governos locais e, sobretudo, as instituições multilaterais
de desenvolvimento, para promover a RSE. 

Começou fazendo a pergunta: “Em que esferas podem
trabalhar o setor privado e os governos de maneira a
fortalecer a RSE?” e iniciou sua exposição recordando que
os governos têm a responsabilidade, perante os cidadãos, 
de lhes fornecer uma série de bens e serviços básicos; 
e, com o setor privado, de assegurar as condições mínimas
adequadas para o seu funcionamento.

Em particular, e no que se refere à RSE, Shepherd sustentou
que o governo é responsável, também, por vários outros
aspectos:

1) Melhorar o clima de negócios, gerando um ambiente
propício ao crescimento do setor privado, onde haja
mercados eficientes e abertos, e incentivos que 
possam facilitar a adoção da RSE por esse setor. 

2) Promover a transparência reduzindo as oportunidades
de corrupção, assegurando um melhor uso dos 
recursos financeiros e tornando mais transparentes 
os processos de licitação pública.

3) Promover políticas públicas que permitam fixar o 
marco regulador dos negócios.

4) Criar um compromisso com o setor privado, a partir
do qual seja possível promover negócios de RSE que 
ajudem a reduzir a pobreza, identificando aquelas 
iniciativas nas quais interesses públicos e privados 
estão alinhados, usando de forma eficiente os recursos
e as habilidades complementares, tendo o cuidado 
de não transferir responsabilidades do setor público
para o setor privado.

Para Shepherd, o governo, dadas suas responsabilidades,
é constantemente submetido a um número crescente de
demandas sociais, como também a pressões do mercado
para ser mais competitivo. Esse cenário gera uma
oportunidade benéfica tanto para o setor privado como
para a sociedade, que é aproveitada pelas instituições
multilaterais de desenvolvimento.

Destacou então o papel de instituições como o BID, 
que trabalham pelo desenvolvimento do setor privado 
e pela adoção de práticas de RSE. Sustentou que o BID,
como o setor público, trabalha para melhorar o clima de
negócios, tem auxiliado na definição de políticas públicas
apropriadas e criado compromissos com o setor privado.
Enquanto isso, o Fundo Multilateral de Investimentos
apóia o desenvolvimento do setor privado, centrando-se
no crescimento de pequenas e médias empresas em vista
do cenário adverso que enfrentam, caracterizado pela falta
de acesso a capital, por um ambiente cada vez mais
competitivo, e pela incapacidade para resistir à mudança
devido à sua escassez de recursos.

Ele também compartilhou as ações desenvolvidas pelo
BID para promover a RSE, que incluem a realização de
conferências e eventos; o desenvolvimento de pesquisas;
o interesse em fazer com que se adotem práticas ambientais
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e sociais dentro e fora do Banco e em desenvolver uma
estratégia sólida de RSE; o uso de convênios e contratos;
e o apoio financeiro a projetos. É nesse último ponto que
o BID, por meio do FUMIN, tem apoiado projetos cujo
objetivo é expandir o uso da RSE entre as pequenas e
médias empresas, considerando-a como uma ferramenta
que permite melhorar sua competitividade e gerar novos
modelos de desenvolvimento para esse setor.

É necessário mudar as categorias de pensamento, passando
de um conceito de responsabilidade para a busca de novas
oportunidades, destacando as vantagens que isso traz tanto
para o setor privado como para o setor público, para as
organizações da sociedade civil, e para a sociedade em geral.

O PAPEL DA COMISSÃO ECONÔMICA PARA A
AMÉRICA LATINA (CEPAL) 
José Luis Machinea destacou os benefícios da RSE,
sustentando que esta gera impactos positivos no
desempenho e na competitividade das empresas, em 
suas relações com seu entorno, na democratização da
governança corporativa, e no conceito de desenvolvimento
sustentável, no qual há responsabilidades compartilhadas.

Como fatores que impulsionaram as empresas a melhorar
seu desempenho social e ambiental e a adotar práticas
responsáveis, identificou a percepção crescente por parte
de cidadãos e governos dos problemas sociais e ambientais;
as pressões das fontes de financiamento, que reclamam
um comportamento mais responsável por parte das
empresas; o papel mais dinâmico dos consumidores, 
os quais começam a considerar esse desempenho com 
um fator de escolha; e, por último, o desenvolvimento 
de iniciativas como o Pacto Mundial das Nações Unidas, 
o Global Reporting Initiative (GRI), e as diretrizes da OCDE
para as multinacionais.

Sustentou que um melhor desempenho social e ambiental
das empresas não é algo imediato, mas sim produto de
um processo de aprendizagem do setor empresarial, 
que contempla 5 etapas:

Antes de 1970: etapa de desconhecimento

Década de 1970: etapa reativa

Década de 1980: etapa antecipatória

Década de 1990: etapa proativa

Década de 2000: etapa de alta integração

Dessa forma, evolui-se de uma etapa na qual inexiste um
conhecimento prévio, para uma na qual existem metas
sociais e ambientais institucionalizadas dentro da empresa.

Nesse cenário, Machinea expôs alguns desafios 
à formulação de políticas públicas de RSE, destacando
que esta deve contemplar aspectos como o cumprimento
da legislação vigente e das normas relativas à RSE. Além
de compartilhar exemplos e incentivos para facilitar a
adoção de práticas destinadas a melhorar o desempenho
social e ambiental, é igualmente importante contribuir
para a criação e construção de uma consciência cidadã
que fomente a prevenção e as condutas proativas. 
O acompanhamento, a avaliação e verificação de práticas
ambientais e sociais responsáveis são atividades necessárias
para avaliar o progresso. Devem-se promover os diálogos
e a criação de parcerias público-privadas, em prol 
de objetivos mais ambiciosos. A regulamentação, 
os instrumentos econômicos e os acordos voluntários 
devem estar convenientemente equilibrados para facilitar
o comportamento responsável. Tudo isso é necessário
para a promoção de uma cultura de RSE na empresa 
e na sociedade.

Larry Palmer iniciou sua intervenção comentando o papel
da Fundação Interamericana (Inter-American Foundation-IAF)
como uma das agências mais ativas do Governo dos EUA
na promoção da RSE na América Latina e no Caribe. 
A Fundação promove o desenvolvimento da região com
base na auto-ajuda, por meio de doações diretas a
organizações de base e a comunidades. Desde 1969, 
o IAF já forneceu recursos a mais a de 4.500 projetos de
desenvolvimento, melhorando a qualidade de vida de
milhares de famílias. Um dos fatores de sucesso dos
projetos é a ênfase atribuída às parcerias intersetoriais. 
O IAF mantém com o setor privado mais de 60 parcerias - 
com empresas tanto nacionais como multinacionais -, 
com o objetivo principal de criar um marco para o
desenvolvimento de parcerias com as comunidades locais.

Um exemplo claro, segundo Palmer, são as colaborações
que o IAF vem mantendo, desde 1990, com o setor privado,
como com a Arcor e a Minetti, a Associação Colombiana
de Petróleo, a estatal venezuelana do petróleo PDVSA 
e O Boticário, no Brasil. O impacto desses programas tem
superado o mero financiamento de projetos; o IAF ajuda
seus parceiros empresariais a, em vez de adotar programas
filantrópicos tradicionais, fazer com que as comunidades
sejam percebidas como parceiras pelas empresas. No
período 1996-2000, o IAF e a Fundação Arcor contribuíram,
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cada uma, com US$ 240 mil para a criação do Fundo 
para a Capacitação, Educação, Prevenção e Integração
Comunitária (FEPIC), com a finalidade de conceder pequenas
doações a ONGs que atuam nas áreas de nutrição, 
jovens em situação de risco e educação não formal.
Segundo Palmer, como conseqüência, a Arcor deu uma
drástica guinada na sua filosofia e na sua forma de operar
no que se refere à sua relação com as comunidades. 
Em parceria com o IAF, elaborou um plano estratégico
para centrar-se no desenvolvimento comunitário, em vez
de em intervenções isoladas de filantropia, sem um projeto
claro de futuro. A Arcor deixou de depender de seus
próprios recursos e começou a trabalhar com outras
entidades públicas e privadas, mobilizado recursos para
o programa. 

Palmer comentou que há muitas formas pelas quais o
setor público pode incentivar a responsabilidade do setor
privado. O Governo dos EUA apóia a RSE em quatro áreas
que são, em primeiro lugar, os prêmios e reconhecimentos,
dentre os quais o Prêmio Anual por Excelência Empresarial,
outorgado pelo Departamento de Estado; em segundo,
concedendo doações para a abordagem de temas
relacionados com a RSE; em terceiro, criando parcerias
com o setor privado para promover programas de RSE 
(o IAF é o responsável por esses programas); e, finalmente,
organizando e regulamentando a RSE para as empresas
como, por exemplo, os rigorosos controles a que estão
sujeitos os investimentos no exterior na área de meio-
ambiente. No total, há mais de 50 programas, políticas 
e prêmios que promovem a RSE, distribuídos em pelo
menos 12 órgãos federais. 

COMENTÁRIOS FINAIS
Governo e instituições multilaterais de desenvolvimento
baseiam seu discurso na competitividade, no crescimento
econômico, e no desenvolvimento. A partir de seus discursos,
é possível verificar o interesse de cada um em apoiar essa
nova forma de conceber a empresa. Já não bastam apenas
os resultados financeiros. É fundamental que qualquer 

corporação apresente bons resultados ambientais e sociais
para ser sustentável no tempo e não se ver afetada pelas
pressões de diferentes grupos de interesse.

Das intervenções dos palestrantes é possível extrair uma
série de pontos sobre as estratégias a serem adotadas 
para impulsionar as empresas, a partir do setor público, 
a adotarem práticas de RSE. A RSE, na perspectiva do
governo e do BID, gera vantagens comparativas nas
empresas responsáveis. No marco da globalização dos
mercados, permite estabelecer uma diferença, convertendo-
se em um ativo importante, que cada dia é mais valorizado.
É fundamental, portanto, gerar primeiro uma consciência
nas empresas sobre os benefícios que um comportamento
responsável traz para qualquer corporação.

É preciso fomentar o trabalho de promoção da RSE entre
os cidadãos e o mundo empresarial, de forma que esses
se envolvam na visão de desenvolvimento sustentável.
Por outro lado, é importante fomentar iniciativas que
permitam a implementação da RSE. Nesse sentido, as
instituições multilaterais de desenvolvimento como o BID
desempenham um papel importante, já que apóiam projetos
cujo objetivo principal tem sido a adoção de práticas de
RSE, integrando a essas iniciativas não apenas grandes
empresas, mas também as pequenas e médias empresas
interessadas em melhorar seu desempenho social 
e ambiental.

Finalmente, no discurso da CEPAL destaca-se a importância
da definição de políticas públicas apropriadas e integrais,
que permitam abordar o tema não apenas do ponto de
vista da regulamentação e dos padrões mínimos a serem
observados. A política pública deve contemplar, ademais,
a promoção e difusão da RSE, a geração de diálogos entre
os diferentes atores envolvidos, além de uma cultura proativa
e de prevenção, mais do que de resposta a incidentes que
possam colocar em risco, no longo prazo, a sobrevivência
da empresa.
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Oobjetivo desta sessão foi destacar a importância
de informar ao consumidor sobre os temas que
fazem parte da RSE, para que os cidadãos possam

exigir seus direitos no papel de consumidores. Também foi
discutida a influência que se pode exercer com o poder
de compra para que as empresas sejam mais responsáveis. 

Participaram deste painel Helio Mattar, Diretor-Presidente
do Instituto Akatu para o Consumo Consciente de São Paulo,
Brasil; Ricardo Iturra, Membro da Diretoria da Organização
de Consumidores e Usuários do Chile, ODECU; e Juan
Trímboli, Coordenador da Consumers Internacional.

CONSUMA SEM CONSUMIR O MUNDO EM QUE VIVE.
Helio Mattar iniciou sua apresentação com os resultados
da pesquisa Akatu/Ethos (2004) sobre a RSE. Esses resultados
mostraram a influência que a informação pode exercer na
formação das opiniões do consumidor sobre a RSE 
(ver Tabela 1).

A seguir, o palestrante enfatizou a necessidade do
consumidor modificar a forma de ver as empresas de
negativa e específica, para uma forma mais ampla e
equilibrada. 

Total
%

73

72

65

29

Não
participantes

%

6

7

6

3

Ouvintes
%

62

58

62

23

Participantes
do debate

%

84

76

65

34

Líderes
%

8

8

6

2

Melhorar sua opinião
sobre a empresa

Falar bem da
empresa a terceiros

Comprar os produtos 
ou serviços da empresa

Investir na empresa

Base: lido ou ouvido falar sobre o balanço social e ambiental de algumas empresas (171 casos)
Fonte: C6-Resposta estimulada
Fonte: Responsabilidade Social da Empresa-Percepção do consumidor brasileiro (censo 2004)

% Sim

TABELA 1 Brasil: reações aos relatórios sociais
O fato de ter lido ou ouvido falar sobre um desses relatórios o levaram a adotar uma das seguintes atitudes?

PRIMEIRA RODADA 
DE SESSÕES PARALELAS

Sessão A: A responsabilidade
dos consumidores

Segunda-feira, 
26 de setembro de 2005 

María Matilde Schwalb
Universidade do Pacífico, Peru
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O tema central da apresentação do Mattar foi a Escala
Akatu, cujo principal objetivo é apoiar o consumidor em
seu conhecimento e valorização da RSE. Essa escala
conduz à categorização de uma empresa definida por seu
desempenho em RSE, levando em conta o seguinte: 

1) Os pontos obtidos pelo grau de adoção da empresa
em relação às práticas e políticas de RSE definidas 
nas 17 referências Akatu-Ethos.

2) O peso (importância) das Referências e dos Temas
(há 60 temas agrupados nas 17 referências) que está
baseado no levantamento realizado junto aos 
consumidores, no qual se identificou a importância 
atribuída às referências e aos temas.

3) A possibilidade de ajustes no peso anterior, 
em função do setor ou do porte da empresa.

4) A possibilidade de ajustes no peso, em função da 
intensidade com que se adotam as práticas de RSE 
no caso de referências quantificáveis.

Os 17 temas que compõem a Escala Akatu e que agrupam
60 referências são mostrados abaixo:

A Escala Akatu é representada por ícones na forma da
letra a, com quatro categorias, conforme a prática efetiva
de responsabilidade social da empresa. Essas quatro 
categorias são representadas por símbolos, conforme
mostra o quadro abaixo: 

A pontuação a que se refere o quadro acima é obtida 
com base nas respostas dadas por cada uma das empresas
avaliadas a um conjunto de 60 perguntas, denominadas
Referências Akatu-Ethos, as mesmas que são agrupadas
nos 17 temas acima mencionados. As respostas às 60 
perguntas são classificadas em uma escala que oferece as
seguintes seis opções: 

a) Implantada
b) Em processo de implantação
c) Em análise
d) Nunca foi discutida
e) Não será implantada
f) Não se aplica

Os resultados mostram que apenas 5% têm um grau 
de implantação alto e que a maioria das empresas
pesquisadas (70%) está em um processo muito incipiente
de comportamento responsável. Mattar comentou a
disponibilidade do Centro de Referência Akatu para o
Consumo Consciente, cujo objetivo é fornecer informações
e ferramentas ao consumidor, a fim de contribuir para a
prática e a difusão do consumo responsável. Esse Centro
conta com A Biblioteca de Consumo Consciente, O Guia 

17 TEMAS DA ESCALA AKATU

1. Princípios e normas de conduta
2. Transparência para a sociedade
3. Participação e diálogo com os empregados
4. Promoção da inclusão social como empregadora
5. Atenção aos empregados
6. Práticas de emprego justas
7. Cuidado com o meio ambiente
8. Gerenciamento do impacto ambiental
9. Parceria com fornecedores

10. Seleção de fornecedores
11. Responsabilidade na relação com o consumidor
12. Comunicação com o consumidor e propaganda
13. Relações com a comunidade próxima
14. Contribuição para a sociedade em geral
15. Transparência política
16. Práticas anticorrupção
17. Liderança social

a a a a

a a a

a a

a

% de 
Empresas

5%

15%

10%

70%

Escala
de categorias 

Nível 4

Nível 3

Nível 2

Nível 1

Fonte: Simulação baseada em levantamento do Akatu, 
2004 (630 empresas).

TABELA 2 ESCALA AKATU DE
responsabilidade social empresarial

CATEGORIAS AKATU DE RSE PARA EMPRESAS
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da Empresa e do Produto e os Indicadores de Consumo
Consciente. Além disso, oferece a oportunidade, por meio
de sua página na Internet, de acesso a diferentes tipos 
de informações, tais como produtos das empresas, 
dados objetivos, comentários de grupos sociais organizados
e dos próprios consumidores. 

Finalmente, Mattar relatou os resultados obtidos pela
pesquisa realizada em uma mostra de 600 consumidores
brasileiros qualificados como “comprometidos”. Os principais
resultados foram os seguintes:

• Para o consumidor brasileiro, todas as referências são
muito importantes.

• Dez das onze prioridades mencionadas pelos 
consumidores se refere à empresa como empregador.

• Quatro das onze práticas mais valorizadas pelos 
consumidores são as menos adotadas pelas empresas.

• O uso racional de água e energia também é uma das
prioridades para o consumidor.

• O consumidor rejeita a idéia de uma combinação entre
empresa e política.

• Há pouca valorização e pouco trabalho sobre a cadeia
de distribuição.

• O consumidor prefere ação e informação à intenção.

• Há grandes oportunidades para que as empresas se
alinhem com a opinião do consumidor.

ORGANIZAÇÃO DOS CONSUMIDORES E USUÁRIOS DO
CHILE (ODECU)
A apresentação de Ricardo Iturra focalizou principalmente
na descrição das funções desempenhadas pela ODECU,
uma corporação de direito privado com várias filiados 
em todo o país e membro da Consumers International
(federação internacional de associações de consumidores).

A principal função dessa organização é a defesa dos
direitos das pessoas em sua atividade de consumo e a
promoção do exercício desses direitos, embora também
se levem em conta os direitos dos trabalhadores e o cuidado
com o meio ambiente. Um dos objetivos da ODECU é
promover o diálogo entre empresas, consumidores e o
Estado, priorizando o entendimento e a busca de acordos
mútuos antes da via judicial. 

A organização baseia sua atuação e suas intervenções no
princípio da boa fé, ou seja, na certeza de que a situação
observada não teve como propósito violar os direitos do
consumidor. Para ilustrar essa situação, foram apresentados
três casos que mostram as dificuldades encontradas na
hora de fazer com que as empresas vejam a outra parte
como legítima para entabular um diálogo em busca do
benefício mútuo. Esses casos ilustram posições e atitudes
diferentes das empresas em relação ao consumidor: uma
empresa fabricante de refrescos em pó; uma empresa cujos
produtos estão presentes em países da América Latina; 
e um estudo sobre a rotulação do conteúdo das caixas de
cereais para serem consumidos no café da manhã anunciados
como indispensáveis para o bom rendimento das crianças. 

Em cada um desses casos foi detectada uma violação 
de algum direito do consumidor, o que levou a ODECU a
advertir a empresa transgressora. Os resultados, nos três
casos, foram diferentes. No primeiro caso, a empresa não
honrou seu compromisso de resolver a acusação de 
publicidade enganosa e os consumidores perderam; 
no segundo, a empresa melhorou sua informação e os
consumidores receberam os conselhos apropriados; e no
terceiro, embora os resultados, até a data da notícia, 
tenham sido mistos (uns favoráveis e outros não) trouxeram
boas perspectivas de acordos benéficos para todas as partes.

Com base na experiência desses três casos fica claro 
que, dada a limitação de recursos das organizações de
consumidores, sua função deve restringir-se a promover,
entre os consumidores, uma atitude favorável perante 
as empresas que se comportam de forma responsável. 
Os casos analisados deixam, ademais, algumas lições
importantes:

• As empresas de maior porte tendem a responder 
mais favoravelmente às advertências da organização de
consumidores do que as empresas menores. Isso pode
estar ligado ao fato de que as últimas se sentem muito
vulneráveis em um mundo que lhes é bastante hostil.

• O diálogo com os consumidores pode ser muito
frutífero, mas para que isso aconteça é necessário que
as organizações de consumidores adotem uma atitude
firme na defesa dos consumidores, e isso pressupõe
reforçar, primeiramente, sua capacidade profissional. 
Da mesma forma, é preciso que as organizações de 
consumidores melhorem sua capacidade para 
estabelecer vínculos com os meios de comunicação,
com representantes do setor empresarial e com outras
organizações da sociedade civil. É necessário, ainda, 
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que as instituições do Estado adotem medidas que
contribuam para a criação de um clima de diálogo.

• É essencial que as empresas assentem suas ações sobre
uma base ética que leve em conta os direitos e interesses
dos consumidores e de todas as pessoas afetadas por
essas ações.

LIDERANÇA CIDADÃ PARA O CONSUMO 
RESPONSÁVEL E A RSE
A Consumers International (CI) é uma federação de 
organizações de consumidores com 250 organizações
membros em 115 países. Em seus 45 anos de história, 
a organização vem trabalhando com o objetivo de contribuir
para a criação de uma sociedade justa e eqüitativa para os
mais de seis bilhões de consumidores de todo o mundo.

Juan Trímboli destacou a importância de fazer prevalecer
a busca do diálogo e do entendimento nas relações 
entre consumidores e empresários, acrescentando que 
a cooperação e a ética são elementos imprescindíveis para
que os mercados latino-americanos respondam com êxito
aos desafios e às exigências que lhes impõem os governos
e os consumidores dos países mais desenvolvidos. 

Segundo Trímboli, está sendo cada vez mais visível a
formação de uma classe global de consumidores ao 
quais são oferecidos os mesmos produtos e serviços em
diferentes países e que têm acesso a um grande volume
de publicidade e marketing. Por outro lado, tem-se um
modelo econômico que propicia um padrão de consumo
que acaba sendo insustentável pelos danos que causa ao
meio ambiente. Pelo que precede, e com o propósito de
que os consumidores contribuam com seus atos de
compra para a conservação do planeta, é preciso que
esses consumidores incorporem às suas decisões outros
critérios relacionados com o comportamento da empresa,
além do preço e da qualidade dos produtos.

Do ponto de vista da CI, há três elementos na RSE 
e no consumo responsável, que estão presentes em 
seus fundamentos e que merecem ser destacados:

1) As políticas econômicas devem ser coerentes com 
os valores éticos; 

2) As políticas econômicas devem estar a serviço dos 
seres humanos e, muito especialmente, dos setores 
mais vulneráveis da população; e 

3) Os mercados devem ser transparentes e cada um 
dos atores-chave da economia -empresários, estado 
e consumidores - deve assumir plenamente suas 
responsabilidades sociais. 

Trímboli em seguida expôs as atividades de sua instituição
a partir do movimento do consumidor no âmbito de 
RSE. Em primeiro lugar, a formação de liderança cidadã
para um consumo responsável e para a promoção da
responsabilidade social das empresas constitui um eixo
estratégico que atravessa todas as atividades da instituição.
Esse eixo nasce da convicção de que a RSE e o consumo
responsável somente poderão adquirir seu sentido mais
profundo se associados a um projeto de construção 
de uma sociedade mais justa, mais transparente e mais
solidária. Essa sociedade somente será possível se tivermos
a vontade de transformar as formas como produzimos,
distribuímos, consumimos e descartamos os bens e os
serviços. Em outras palavras, essa sociedade mais justa
somente será possível se modificarmos os modelos que
utilizamos para manejar e compartilhar os recursos naturais
e sociais disponíveis.

Essa visão do presente e do futuro nos leva a concluir que 
a RSE deve ir além de estratégias compensatórias e envolver
processos de fundo, e que o consumo responsável deve ir
além de um equilíbrio adequado entre a qualidade e o preço
e integrar três dimensões ou tipos de consumo: o consumo
ético, o consumo solidário e o consumo sustentável.

O que precede nos leva a reconhecer que não é possível
falar de consumo responsável se, por um lado, não incluirmos
esse grande setor da sociedade excluído do consumo 
de bens essenciais para sua subsistência e se, por outro,
não reduzirmos o consumo conspícuo e desenfreado de
um setor da pirâmide populacional reduzido mas muito
significativo em termos de impacto. 

Como a formação de liderança cidadã para promover 
a RSE e difundir práticas individuais e sociais de consumo
responsável constitui atividades centrais da CI, a organização
identificou as seguintes linhas de ação:

1) Promover a participação do consumidor na 
elaboração de políticas públicas que fomentem o 
desenvolvimento da RSE e o consumo responsável; 
desenvolver os direitos civis, a proteção dos direitos 
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humanos, as políticas de igualdade de gênero e o 
reconhecimento de que nossos principais problemas
são a pobreza, a desigualdade e o vazio ético.

2) Implementar ações e campanhas cidadãs que criem 
conscientização e promovam mudanças naquelas 
normas sociais e ambientais insustentáveis, 
assim como promovam estilos de vida sustentáveis. 
Aqui temos a confluência de grandes temas como 
o direito à água, a necessidade de uma boa gestão, 
a redução dos desperdícios e a economia de energia,
dentre outros.

3) Formar e educar no tema de cidadania, aprendizagem 
permanente de meninos e meninas, jovens e adultos, 
e capacitar o cidadão para dialogar e debater com 
representantes do Estado e das empresas, dentre outros. 

Trímboli ressaltou também a necessidade de que a
comunidade de consumidores conte com informações
independentes sobre o comportamento das empresas,
com vistas a uma maior conscientização de seu papel
cidadão; reconheça as empresas responsáveis e, dessa
forma estimule outras a adotar um comportamento ético
que permeie toda a sua atividade e, em particular, as
relações com os diferentes agentes sociais e a sociedade
em geral. 

A necessidade de contar com informações requer de 
uma metodologia que permita avaliar o comportamento
empresarial. As organizações de consumidores ainda 
não dispõem de uma metodologia que propicie uma
avaliação integral de todos os aspectos que compõem 
a responsabilidade social das empresas e, nesse sentido, 
é preciso trabalhar por meio de pesquisas conjuntas com
outras organizações de consumidores na América Latina 
e no Caribe.

Finalmente, Trímboli destacou a necessidade de um diálogo
aberto entre as partes interessadas e indicou que esse é o
primeiro passo para a construção de uma sociedade mais
justa e ética para todos e que, para alcançar esse objetivo,
é imprescindível que empresas, governos e consumidores
compartilhem essa responsabilidade. 

COMENTÁRIOS FINAIS
Fica claro que, embora o consumidor tenha uma
responsabilidade importante na construção de uma
sociedade mais justa, também é certo que essa
responsabilidade deve ser compartilhada pelos outros
atores sociais: empresários e diretores de empresas,
empregados, governo e demais grupos sociais. 

Por outro lado, e com o propósito de resolver favoravelmente
os conflitos que surgem no mercado, é imprescindível 
que se forneçam os mecanismos necessários para criar 
um ambiente de confiança e respeito mútuo, que facilite 
o diálogo franco e aberto entre as partes interessadas.

A grande responsabilidade do consumidor tem suas 
raízes no poder que lhe é conferido como tal e que emana
justamente de suas decisões de compra no mercado. 
Mas para exercer esse poder em prol da criação de uma
sociedade mais justa, premiando as empresas que adotam
práticas responsáveis e punindo as que não o fazem, 
é imperativo que o consumidor seja adequadamente
informado. Portanto, é um desafio para as organizações
de consumidores e para as instituições dedicadas à
promoção do consumo responsável contar com instrumentos
de mensuração apropriados, bem como com informações
sobre a atuação responsável das empresas. Isso indica a
necessidade de um esforço de investigação, e é aqui que
as instituições acadêmicas, em parceria com as organizações
de consumidores, têm a oportunidade de contribuir
significativamente para a construção de uma sociedade
mais eqüitativa.

Finalmente, as empresas devem compreender que a boa
reputação é seu principal ativo e que esta se constrói dia a
dia, com cada uma das decisões que tomam. Isso significa
que, na medida em que os consumidores premiarem com
sua decisão de compra as boas empresas e punirem as
irresponsáveis, as empresas entenderão que aos seus clientes
e consumidores interessam os fatos e não as boas intenções.
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Os empregados podem ser um poderoso propulsor
da responsabilidade social das empresas, além de
serem responsáveis pelo seu desenvolvimento.

Tanto internamente como em suas relações com o ambiente
em que atuam, são os empregados que realizam ações
socialmente responsáveis e participam das ações e dos
benefícios delas decorrentes. As organizações também
obtêm certos benefícios ao facilitar o espaço e as
condições. Este resumo oferece uma tipologia das
diferentes possibilidades para fomentar a responsabilidade
entre os empregados. As experiências dos empregados 
em três organizações chilenas são descritas a seguir. 

Participaram deste painel Claudio Urrutia, do Sindicato
Unilever, Chile; Bruno Philippi, Presidente da Sociedade
de Fomento Fabril - SOFOFA, Chile; e Angel Mansilla, 
da Associação Chilena de Seguridade. 

DIFERENTES POSSIBILIDADES
As formas nas quais os empregados participam do
desenvolvimento da responsabilidade social de suas
empresas são variadas. O alcance e a profundidade de
suas intervenções diferem, dependendo do âmbito -
interno ou externo – de seu enfoque. Quando a
responsabilidade parte do interior com muita consistência,
reforçam-se as ações desenvolvidas com os grupos externos
à organização.

Ao atuar além das fronteiras organizacionais, os empregados
respondem às expectativas da sociedade, mas também
inovam e ampliam o campo de ação de suas empresas
além do conhecido, em um determinado momento.

Algumas dessas inovações atendem a certas necessidades
sociais que não têm relação com o negócio da empresa;
outras estão estrategicamente vinculadas ao negócio e
influem nas operações cotidianas da empresa. Roger Martin
(2002)6 descreve a forma como essas intervenções expandem
as fronteiras da inovação e estabelece uma distinção 
entre a motivação intrínseca que as acompanha e o
comportamento instrumental associado à resposta às
expectativas sociais.

Uma parte das atividades internas dos empregados está
regulamentada, mas há áreas nas quais essa formalidade não
existe. Além da legislação trabalhista de cada país e dos
regulamentos internos de cada organização, os empregados
podem fazer acordos que transformem suas realidades. 
É possível agir responsavelmente em saúde ocupacional,
formação para o trabalho, ou em políticas salariais. Por
exemplo, o salário mínimo legal vigente é uma norma,
mas uma organização pode ir além e acordar que as
diferenças entre os salários dos diretores e o restante dos
trabalhadores não ultrapasse uma determinada proporção.
No País Basco, no norte da Espanha, o grupo empresarial
Mondragón funcionou durante décadas com os salários
dos diretores limitados a, no máximo, 5.5 vezes os
salários-base. Há um reconhecimento das diferenças em
habilidades, mas há um limite para as recompensas por
essas habilidades. Acordos desse tipo são um passo à
frente na construção da igualdade em uma sociedade. 

TRÊS APROXIMAÇÕES
Há diferentes perspectivas a partir das quais podem 
ser observadas as ações e omissões dos empregados 

6. Martin, Roger. “The Virtue Matrix: Calculating the Return on Corporate Responsibility”. Harvard Business Review, março de 2002.
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e de outros grupos de interesse. No painel dedicado 
à responsabilidade dos empregados, foram apresentadas
três perspectivas: a experiência do sindicato local de uma
empresa multinacional, a de uma associação patronal e a
de uma organização sem fins lucrativos. Os representantes
de cada uma dessas organizações destacaram e analisaram
as características do meio em que atuam. Ao apresentar
suas experiências, os diretores dessas três organizações
indicaram as condições necessárias para um desenvolvimento
humano e profissional que contribui para uma maior 
produtividade e para a transformação da sociedade.

A DURA REALIDADE
No Sindicato Nacional N° 1 da Unilever Chile, fundado 
em 16 de julho de 1929 e dirigido por Claudio Urrutia,
um dos desafios é compreender os diversos conceitos,
expressões e ferramentas da responsabilidade social das
empresas. Com conhecimentos e capacidades, os sindicatos
podem influir nas empresas para que estas desenvolvam
critérios éticos no que se refere às suas políticas trabalhistas,
ambientais, financeiras e sócio-comunitárias. Sua relação
com as empresas e o Estado se dá por meio de ações de
colaboração, controle cidadão e exigência de direitos,
dentre outras estratégias.

Para chegar a definir a responsabilidade social das
empresas como “a capacidade de todas as organizações
empresariais, sindicais e da sociedade civil para chegar 
a um consenso em matérias de direito no contexto do
crescimento justo, do desenvolvimento sustentável e da
justiça social”, o caminho não foi fácil. Nas palavras de
Claudio Urrutia:

“A reflexão sobre RSE na Unilever se dá no marco
de um conflito que se desenvolve a partir de 
um processo de reestruturação produtiva e da
organização do trabalho no nível mundial. No
Chile, isso significou o fechamento de três usinas
produtivas e a demissão de 190 trabalhadores,
com o conseqüente impacto na organização
sindical (afiliação, patrimônio, estratégia), além da
perda irrecuperável de postos de trabalho. Além
disso, gerou-se um clima interno de incerteza e a
quebra de confiança entre sindicato e empresa,
que ficou mais evidente entre dezembro de 2004
e maio de 2005 (período crítico de implementação
do processo de reestruturação)”.

Nesse contexto, cada parte assume um papel diferente: 
o sindicato se concentra nas relações trabalhistas em um
contexto de reestruturação empresarial; a Central Única 
de Trabalhadores (CUT) assessora, respalda e exige o
cumprimento das leis trabalhistas e dos protocolos firmados

pelo Estado do Chile; o Estado zela pelo cumprimento 
das normas nacionais e internacionais; e a empresa dialoga
e reconstrói confianças com o sindicato. Assim, obtêm-se
acordos de médio e longo prazo para os trabalhadores e
os diretores na Unilever. Os acordos de médio prazo incluem
indenizações, seguridade social, capacitação e diminuição
do impacto social. No processo, o sindicato desenvolveu
novas orientações, capacidades e estratégias, estabeleceu
parcerias estratégicas e mudou a cultura sindical e
empresarial. 

Apesar dos acordos, os desafios são muitos: incorporar
plenamente o conceito de responsabilidade social às relações
trabalhistas; buscar mecanismos que aproximem a empresa
das organizações para gerar confiança em relação às políticas
de meio ambiente, o trabalho digno, o crescimento 
sustentável e o comércio justo; e, por último, elevar padrões
trabalhistas para potencializar o desenvolvimento de 
nossos países.

A PARTIR DE UMA ASSOCIAÇÃO PATRONAL
Do ponto de vista do presidente da Sociedade de
Fomento Fabril (SOFOFA), Bruno Philippi afirmou que:

“Caridade benevolente e responsabilidade social
empresarial não são a mesma coisa. A caridade 
é um ato de pessoas, realizado com recursos
próprios. A responsabilidade social empresarial 
se faz com o dinheiro dos acionistas e, portanto,
deve estar alinhada aos interesses de longo prazo
da corporação.”

A proximidade ou a distância das estratégias e operações
do negócio de uma empresa corresponde à distinção
traçada por Martin (2002) na fronteira das inovações
empresariais.

Embora através do voluntariado os empregados desen
volvam ações que têm pouca relação com o negócio da
empresa, Bruno Philippi destacou os benefícios dessas
ações para a empresa. Antes de enumerar seus benefícios,
é importante listar algumas das manifestações do assim
chamado voluntariado corporativo. Trata-se de atividades
pontuais como a visita a um lar de idosos, ou a coleta de
presentes para uma creche. Outra modalidade é a
participação em campanhas solidárias de apoio em
situações de calamidade como, por exemplo, desastres
naturais. Também são realizadas atividades conjuntas
simples entre a empresa e seus empregados, nas quais
ambos contribuem com tempo e parte dos recursos, e a
empresa complementa os recursos necessários para
programas não relacionados com o trabalho cotidiano dos
voluntários (por exemplo: um Teto para o Chile). Ou o caso
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de atividades conjuntas mais complexas em programas
selecionados, para que os empregados e a empresa
contribuam não apenas com tempo e recursos, mas
também com seus conhecimentos sobre o tema 
(por exemplo: Educação Dual).

A criação de um novo canal de comunicação e participação
é um dos principais benefícios do voluntariado descrito.
Segundo Bruno Philippi, a ajuda solidária entre os
trabalhadores tende a ser um grande aliado das gerências
de recursos humanos. Nesses casos, é possível conhecer
uma nova faceta do empregado, tanto pessoal como
familiar. Assim, na volta ao trabalho, isso facilita a interação
diária. Produz-se, então, um salto qualitativo no trabalho
em equipe e fortalecem-se os laços com a comunidade.
Por último, é importante ressaltar o sentido que esses
tipos de oportunidade dão à vida dos empregados: sua
compreensão da sociedade à qual pertencem e o potencial
de suas contribuições. Definitivamente, segundo Philippi
“ganham os beneficiários desses atos generosos, ganham
as pessoas, ganha a empresa e ganha o país.”

CONTRIBUIÇÕES DE UMA ORGANIZAÇÃO SEM FINS
LUCRATIVOS
A Associação Chilena de Segurança (ACHS) surgiu em 1958,
como resposta ao drama econômico e social vivido por
um terço dos trabalhadores chilenos que eram vítimas 
de acidentes de trabalho todos os anos. Ao promover
trabalhos seguros e saudáveis, a ACHS contribui para o
comportamento socialmente responsável das empresas. 
A co-direção desse seguro universal e solidário é de
responsabilidade de empresários e trabalhadores. 
Para Ángel Mansilla, Gerente de Assuntos Corporativos, 
a responsabilidade social responsável dos empregados na
ACHS se dá tanto na tarefa que lhes compete diretamente,
como naqueles aspectos indiretos nos quais podem,
voluntariamente, agregar valor à sociedade na qual 
estão inseridos.

Na operação cotidiana da ACHS, é o próprio pessoal que
define as prioridades e aspirações que, posteriormente se
transformam em insumos para a formulação do Plano Social
Institucional do exercício seguinte, com uma alocação
recursos consensual e mais racional. Além de serem sujeitos
ativos, há políticas de capacitação e de boas práticas
trabalhistas e conciliação da vida profissional e familiar. 
Contribuir para a qualidade de vida de seu próprio pessoal,
permite à ACHS atuar em outras frentes. Com seus clientes
e a comunidade, a ACHS promove uma cultura preventiva
por meio do marketing responsável, e desenvolve projetos
que incluem desde desenhos ergonômicos e guias para o
trabalho pesado, até contribuições para várias manifestações
culturais. Alguns desses projetos, não apenas com grandes

empresas, têm notáveis externalidades positivas. Por
exemplo, a formulação de planos para o manejo de
resíduos e uma produção limpa contribui para o cuidado
com o meio ambiente. 

Por último, a coerência da proposta da ACHS dá sustentação
à ética nos negócios praticada e explicitada em um Guia
Ético elaborado por seus empregados. Segundo Ángel
Mansilla, “a responsabilidade social da empresa é mais 
do que uma questão de dinheiro; é uma vocação para a
criatividade, inovação, é o desejo de fazer as coisas bem
feitas…”

UM DIÁLOGO EM CONSTRUÇÃO
Poucos sindicatos assumem, como uma de suas estratégias,
o estudo do tema da responsabilidade social para reorientar
seus esforços de transformação empresarial. Também há
poucas empresas que vão além de promover o voluntariado
quando formulam políticas e realizam ações socialmente
responsáveis relacionadas com seus empregados. São
também poucas as organizações sem fins lucrativos que
são exemplos de congruência em suas relações com os
empregados e nas demais frentes de ação socialmente
responsável. A despeito de décadas de experiência, vale 
a pena perguntar-se por que não são mais freqüentes os
exemplos descritos e os esforços por uma melhoria contínua.

São necessárias mais normas trabalhistas? Quais seriam as
formas mais adequadas dessas normas – regulamentação
estatal, acordos comerciais, códigos negociados ou códigos
voluntários (Luce, 2005)7? Durante anos, o caminho foi a
regulamentação estatal, e o voluntariado dos últimos 
tempos tampouco atraiu os benefícios esperados por 
|seus proponentes. Persiste a discussão entre imposição 
e inovação. Há várias opções e talvez a discussão possa
ser evitada se observarmos a trajetória de muitas inovações
que, com o tempo, se tornaram leis devido ao seu impacto

7. Luce, Stephanie. “The case for international labour standards: a “Northern” perspective.” Sussex, UK: Institute of Development Studies (IDS), Working Paper 250, 2005.
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social. Os exemplos não se limitam à ACHS do Chile, 
que se antecipou à Lei de Riscos Profissionais; na Colômbia,
as Caixas de Compensação Familiar são testemunho de
processos semelhantes.

Os empregados são beneficiários de políticas trabalhistas
socialmente responsáveis. Mas também são sujeitos,
atores que tornam realidade as políticas empresariais 
para beneficiar outros grupos sociais. Assim, consideremos
esses dois âmbitos separadamente - há uma conexão entre
a vida profissional na empresa e a participação na sociedade.
De qualquer maneira, os esforços para enfrentar a
vulnerabilidade dos trabalhadores são uma das formas 
de gerar valor social (SEKN, 2006)8.

8. SEKN (Social Enterprise Knowledge Network), Effective Management in Social Enterprise: Lessons from Social and Business Organizations in Iberoamerica. Boston: David Rockefeller Center for Latin American
Studies, 2006 (capítulo 10).
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Devido à sua importância para a competitividade das
empresas, os mercados financeiros podem influir, em
grande medida, no comportamento das organizações,

seja com um papel de verificação ou por meio de ações
mais diretas. Em muitos países, os novos princípios adotados
pelas instituições financeiras, os critérios dos investidores
e o apogeu do investimento socialmente responsável
estão examinando e favorecendo as empresas responsáveis.
Esta sessão tratou dessas tendências nos mercados
financeiros e da forma como influem no comportamento
responsável, bem como os benefícios resultantes. 

O painel foi constituído por Vicente Caruz, Presidente 
do Banco de Desenvolvimento do Chile; Augusto Iglesias,
sócio da Primamérica do Chile; e Djordjija Petkoski,
Diretor da equipe de Desenvolvimento do Setor Privado 
e Governança Corporativa do Instituto do Banco Mundial.
Fernando Lefort, da Escola de Administração da Universidade
Católica do Chile, atuou como moderador. 

Vicente Caruz focalizou o aspecto financeiro e, mais
concretamente, os bancos. Há alguns anos acreditava-se
que os bancos estavam pouco desenvolvidos em matéria
de responsabilidade social. Entretanto, essa situação
melhorou. O setor bancário hoje é um dos mais proativos
no que se refere a programas de RSE. Os mercados
financeiros seguiram quatro caminhos dominantes. 
Em primeiro lugar, no âmbito da comunicação com os
diversos stakeholders - ou partes interessadas. Em segundo,
no que concerne ao efeito da RSE no desenvolvimento do
país, o financiamento a pessoas físicas, micro e pequenas
empresas, localidades de baixa renda, etc. Exemplos 

desse tipo de instituições são o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), do Brasil 
e a Nacional Financiera (Nafinsa), do México, ambos com
um volume de ação extraordinário. O financiamento de
projetos mediante análise da gestão ambiental e social
dos clientes é outra das linhas; e, finalmente, o investimento
por meio de fundos éticos.  

Quanto à mensuração e divulgação de suas atividades, 
é cada vez maior o número de instituições que fornecem
informações por meio de balanços sociais, aderindo a
diferentes enfoques como, por exemplo, a Global Reporting
Initiative (GRI), que tem um capítulo especial sobre o setor
financeiro. 

No Chile, foram empreendidos esforços ao longo dos anos,
mas de uma forma não sistemática que, pouco a pouco,
se converteu na estratégia de muitos bancos e de outras
instituições. O Banco de Desenvolvimento é uma instituição
privada que tem como objetivo o desenvolvimento integral
das pessoas, das empresas e, como conseqüência, do país.
A missão de seu fundador foi promover o desenvolvimento
eqüitativo e atender às necessidades dos mais pobres.
Trata-se de colocar a serviço de todos, instrumentos que
lhes permitam operar em uma economia aberta, de mercado
e em processo de modernização. O banco tem parceiros
estrangeiros, dentre os quais estão instituições financeiras
européias e a Corporação Interamericana de Investimentos
(CII) do BID, mas é controlado por acionistas chilenos.
Possui ativos no valor de US$ 3,3 milhões, uma carteira de
quase 320 mil clientes, e mais de uma centena de pontos
de atendimento ao público. A rentabilidade média de 

9. Este painel foi moderado por Fernando Lefort da Escola de Administração da Universidade Católica do Chile. 
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seu capital, em 23 anos, é superior a 18%. Portanto, 
é possível ter uma missão social, um comportamento
responsável e alcançar uma rentabilidade razoável. 

Os valores da responsabilidade pública e social vão além
da maximização da utilidade. Buscam-se objetivos como
crescimento, diversificação, impacto no desenvolvimento 
e rentabilidade, que formam uma equação harmoniosa e
equilibrada. Os principais clientes são micro e pequenas
empresas, que geram o maior número de empregos. 
Seus principais setores são o de construção de moradias
sociais e o de prestação de serviços educacionais. 

As ferramentas utilizadas são créditos hipotecários, 
cuja média é de US$ 6.000. Por ser um segmento do 
mercado anteriormente não atendido, o resultado foi a
“bancarização” de um importante setor da população. 
O Banco de Desenvolvimento iniciou esse segmento, 
que hoje é perfeitamente atendido por ouras instituições.
Outro aspecto inovador, em seu momento, foi o
financiamento de centros educacionais, especialmente
aqueles subvencionados e que atendem segmentos de
baixa renda. Nesse segmento, foram realizadas operações
no valor de US$ 250 milhões. A pequena empresa é um 
segmento no qual já foi investido, até o momento, 
US$ 1,16 bilhão. Além disso, há 42 centros especializados
para o atendimento à micro-empresa, com 225 mil créditos
que totalizam US$ 223 milhões, e uma rentabilidade mais
baixa, porém com grande impacto no desenvolvimento 
do Chile. Quanto ao impacto social e ao seu rendimento,
segundo Caruz e a experiência do Banco do
Desenvolvimento, para cada 14 créditos é gerado 
um novo emprego, que pressupõe um subsídio estatal 
de US$ 640. Portanto, com uma contribuição estatal de
US$ 64 milhões (que ajuda nos altos custos de transação)
para a concessão de microcrédito, poderiam ser criados
100 mil empregos. 

Augusto Iglesias, iniciou sua exposição definindo o conceito
de Responsabilidade Social no Investimento (RSI) como a
integração de valores sociais e pessoais às decisões de
investimento. Como conseqüência, se adotar práticas de
RSI ao tomar decisões, o investidor deve considerar não
apenas seus próprios objetivos, mas também o impacto
desses investimentos na sociedade. Em sua intervenção,
esclareceu que sua exposição se referiria à RSI de fundos
de pensão delegados, administrados por instituições que
atuam sob uma regulamentação especial.

A relevância do tema está centrada na importância dos
fundos de pensão, que são atores relevantes nos mercados
de capital latino-americanos. Sua apresentação respondeu
a três perguntas: As Administradoras de Fundos de Pensão

(AFP) adotam políticas de RSI nos fundos de pensão? 
As AFP podem adotar uma política diferente (de maior
alcance) de RSI dos fundos de pensão? Deveria ser exigido
das AFP que adotassem uma política diferente (de maior
alcance) de RSI dos fundos de pensão? 

Quanto à primeira pergunta - se as AFP adotam diretrizes
de RSI nos fundos de pensão, Iglesias esclareceu que a
integração de valores ou de objetivos sociais às decisões
de investimento das AFP está garantida, pois essas decisões
são tomadas em conformidade com uma lei que estabelece
explicitamente o objetivo dos investimentos, como a
obtenção de rentabilidade e segurança adequadas. 
Por outro lado, esse objetivo de investimento dos fundos
de pensão não é cumprido às expensas de outros objetivos
sociais, uma vez que a lei procura fazer com que fundos
de pensão invistam, preferencialmente, em ativos financeiros
emitidos por instituições que cumpram as leis e os
regulamentos e que adotem boas práticas de governo
corporativo. Portanto, e sempre que a lei e suas
regulamentações específicas estabelecerem objetivos
sociais, o investimento dos fundos de pensão será
considerado socialmente responsável. 

Embora os fundos de pensão latino-americanos não façam
uma declaração explícita de RSI, há exemplos concretos
da responsabilidade social dos investimentos dos fundos
de pensão na promoção de melhores práticas de governo
corporativo, na demanda por melhor qualidade das
informações que as empresas fornecem ao mercado, 
e na ênfase em resultados de longo prazo e na
sustentabilidade no tempo dos resultados das empresas
nas quais investiram.

No que se refere à segunda pergunta – se as AFP 
podem adotar uma política de RSI que vá mais além,
Iglesias indicou que os investimentos dos fundos de pensão
não podem ter outros objetivos sociais que não aqueles
fixados pela lei, porque os fundos de pensão têm sua
origem em um mandato legal, e a lei é o instrumento 
por meio do qual se fixam seus objetivos. Não compete,
portanto, à administradora de fundos de pensão promover
valores ou objetivos expressos diretamente por seus afiliados.
O objetivo social do sistema de pensões não é
necessariamente aquele de cada um de seus afiliados
individualmente, já que isso representaria o risco de que
grupos de interesse e com poder de pressão usassem os
fundos de pensão para promover seus próprios objetivos
e não os da comunidade. 

No contexto dos planos de pensão mandatados, tampouco
há espaço para que os valores pessoais dos administradores
sejam expressos nas decisões de investimento, já que 
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as AFPs não administram fundos próprios. Nenhuma AFP
pode, individualmente, fixar objetivos de RSI muito diferentes
daqueles da maioria da indústria, pois há uma tendência,
às vezes encorajada pela regulamentação, de constituir
carteiras semelhantes. Portanto, é difícil fixar outros objetivos
para o investimento que não sejam consistentes com o que
estabelece a lei. 

Como conseqüência, muito provavelmente uma política de
RSI com maior alcance (que incorporasse os valores dos
administradores ou de grupos de afiliados), entraria em
conflito com a lei. Quanto maior o número de objetivos 
a serem cumpridos simultaneamente, menor o leque de
investimentos possível. Ao limitar-se o leque de opções 
de investimento possível, aumenta-se o risco e reduz-se o
retorno esperado da carteira. 

Deveria ser exigido das AFP que adotassem uma política
diferente (de maior alcance) de RSI nos fundos de pensão?
Esta foi a terceira pergunta feita por Iglesias. Se o
resultado dos fundos de pensão depende da qualidade
do cumprimento das leis e regulamentações dos emissores
nos quais se investe, então não se justifica fixar objetivos
sociais adicionais para o referido investimento. Se o marco
jurídico da atividade econômica é o adequado e o esquema
de prêmios e punições no mercado funciona eficientemente,
então o objetivo de rentabilidade máxima de longo prazo
dos fundos de pensão é coerente com uma vasta gama 
de outros objetivos sociais. Uma empresa que não cumpra
normas ambientais; que não adote boas práticas de governo
corporativo, e que não mantenha um bom clima trabalhista
perderá valor e não será, portanto, um investimento atraente.
Por outro lado, se houvesse um intercâmbio entre o objetivo
de rentabilidade e outros objetivos sociais, então modificar
o objetivo de investimento dos fundos de pensão não seria
apropriado, uma vez que isso aumentaria o custo das
pensões e das garantias estatais que estão comprometidas
nos resultados dos fundos de pensão.

A força com que os investimentos dos fundos de pensão
promovem a RSE das empresas nas quais investem depende
principalmente da importância das ações de suas carteiras.
Nos fundos de pensão mandatados, não há espaço para a
integração de valores pessoais do administrador, nem dos
próprios afiliados, às decisões de investimento: a natureza
do sistema determina o objetivo do investimento. O único
objetivo social dos investimentos dos fundos de pensão
coerente com o propósito do sistema previdenciário é obter
uma rentabilidade adequada. 

Djordjija Petkoski, apresentou uma série de dados 
que tornam óbvio o desequilíbrio existente no mundo.
Vinte por cento da população mundial nos países

desenvolvidos consomem 86% dos bens do mundo. Os
20% mais pobres consomem somente 1,3%. Da mesma
forma, os 48 países mais pobres respondem por menos de
0,4% das exportações globais. Diariamente, mais de 16 mil
crianças morrem de causas relacionadas com a falta de
alimentos – uma criança a cada cinco segundos. 

A situação é ainda mais assombrosa se compararmos o 
porte de alguns mercados com o custo de solucionar
alguns problemas que afetam milhões de pessoas pobres:
fornecer educação básica universal à população de todo 
o mundo em desenvolvimento custaria cerca de US$ 6
bilhões ao ano. Não é muito se levarmos em conta que 
o mercado de cosméticos nos EUA atinge US$ 8 milhões.
Do mesmo modo, fornecer água e saneamento a todas as
pessoas que atualmente carecem desses serviços custaria
US$ 9 bilhões e a assistência sanitária básica e nutricional 
acarretaria um gasto de US$ 13 bilhões. Por sua vez, 
a indústria de perfumaria movimenta US$ 12 bilhões 
na Europa. 

Nesse contexto, Petkoski prosseguiu enfatizando que a
forma de ajuda ao desenvolvimento mudou desde o início
dos anos 1990, quando a maior parte do capital que entrava
nos países em desenvolvimento vinha da cooperação
internacional e, em menor medida, do investimento
estrangeiro e de mercados de capitais. Hoje esse processo
se inverteu e o peso maior vem das fontes privadas de
financiamento que se multiplicaram por cinco, enquanto 
o financiamento de ajuda ao desenvolvimento diminuiu
consideravelmente. 

Qual o papel das Instituições Financeiras para o
Desenvolvimento (IFD) em tudo isso? Primeiramente, 
elas contam com uma série de instrumentos de investimento
que vão de contribuições gratuitas a créditos a participações
acionárias. As IFD atuam mais nos mercados de capitais,
junto com outras instituições tradicionais como bancos,
investidores institucionais, etc. Quanto menos desenvolvidos
os mecanismos de um mercado, maior a necessidade de
parcerias multipartites para encontrar territórios comuns,
como, por exemplo, o aumento da competitividade. 

Os Princípios do Equador (Equator Principles) são exemplos
de ações que as IFD podem empreender. Trata-se de
algumas diretrizes voluntárias para administrar os aspectos
ambientais e sociais em empréstimos de financiamento 
de grandes projetos (project finance). Foram desenvolvidas
por mais de 40 instituições líderes nesse mercado que,
juntas, respondem por 80% do total do financiamento 
de projetos. Os critérios aplicáveis baseiam-se nos critérios
de investimento da Corporação Financeira Internacional
do Grupo do Banco Mundial e são levados em conta em
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todos os projetos em qualquer setor industrial com um
custo de capital superior a US$ 50 milhões. Esses princípios
têm o potencial de converter-se em um padrão de facto para
todos os bancos e investidores no que se refere a como
gerenciar os acordos com possíveis impactos sociais e
ambientais e melhorar a gestão de seus riscos. 

De qualquer maneira, os Princípios do Equador não 
são suficientes. Há que se levar em conta que, embora 
o mercado de financiamento de projetos seja grande, 
também há mercados de investimentos e empréstimos
comerciais para outros tipos de operações que não estão
cobertos por esses princípios. É importante destacar o
papel do Investimento Socialmente Responsável (ISR).
Trata-se de um processo de investimento que considera 
os assuntos sociais e ambientais e suas conseqüências,
tanto positivas como negativas, nas decisões de investimento
e que, portanto, poderia ter um efeito significativo no
comportamento dos fundos de pensão e nas resoluções
dos acionistas. 

Investidores neste mercado incluem desde indivíduos até
investidores institucionais que investem em ISR um total
de US$ 2,16 bilhões em ativos, selecionados segundo um
dos três critérios de pré-seleção, pressão dos acionistas e
investimento na comunidade. O crescimento entre 1995 e
2003 foi de 24%. A ISR e a RSE são mutuamente benéficas,
já que a ISR consolida a contribuição da RSE para a
competitividade, proporcionando-lhe um público maior. 
A ISR pressupõe inovar e levar em conta todas as
expectativas dos acionistas, que são mais complexas 
do que os simples retornos. 

COMENTÁRIOS FINAIS
As instituições financeiras têm o potencial de exercer uma
profunda influência na responsabilidade social e ambiental
no financiamento de projetos. Os Princípios do Equador
são um poderoso instrumento para o financiamento
responsável e, junto com o investimento responsável,
desempenham um papel muito importante nos mercados
financeiros responsáveis.

Em outra esfera do mercado financeiro, concretamente 
no que se refere ao papel de um banco para que seus
clientes utilizem os fundos de uma forma responsável,
embora se suponha que o mínimo estabelecido por lei
esteja sendo cumprido, hoje em dia não se podem aplicar
normas muito exigentes às micro, pequenas e médias
empresas na América Latina. Primeiro, é necessária uma
consolidação dessas empresas e, depois, apoio por meio
de outros mecanismos que lhes permitam ser responsáveis. 

Conforme comentado neste painel, não há incoerências
entre o objetivo de maximização de rendimentos dos 
fundos de pensão e outros objetivos sociais. Quando
cumprem sua finalidade, os fundos de pensão são, em si
próprios, socialmente responsáveis. Há outras ferramentas
diferentes dos fundos de pensão que contribuem de uma
forma mais eficaz para a promoção de objetivos sociais 
e ambientais. Seriam necessárias mudanças profundas no
funcionamento do mercado financeiro dos fundos de
pensão mandatários, para que pudessem incluir a RSE 
tal como a entendemos hoje. 

Para concluir, todos os agentes são responsáveis pela 
RSE. Uma boa forma de exercer a responsabilidade social
e ambiental é destinar recursos aos que menos têm e estão
excluídos do restante da economia. O desemprego é a
fonte da maioria das carências e dos conflitos. O
desenvolvimento econômico não será suficiente se não 
for eqüitativo. Para tanto, requer solidez institucional que
o gere e o acompanhe. A criação de igualdade de 
oportunidades é fundamental nesse processo. 
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Afinalidade dessa sessão sobre a responsabilidade
social dos meios de comunicação foi mostrar que
há um avanço na divulgação da Responsabilidade

Social Empresarial, graças ao interesse da imprensa tanto
escrita como de rádio e televisão. Também foi discutida a
forma como a mídia pode estimular o desenvolvimento de
práticas responsáveis nas empresas, e como as práticas de
RSE estão associadas a benefícios competitivos e à própria
sustentabilidade do negócio. 

Um reconhecido grupo de especialistas expôs seus
critérios e experiências. O painel foi integrado por Raúl
Ferro, Editor da Revista América Economia; Tobias Webb,
Editor da Ethical Corporation do Reino Unido; Carlos
Schaerer, Secretário-Geral do Jornal El Mercúrio e Vice-
presidente da Associação Nacional de Imprensa no Chile;
e Eliana Rozas, Diretora-Executiva da Corporação de
Televisão da Pontifícia Universidade Católica do Chile.

As exposições focalizaram a forma como os meios de
comunicação estão cobrindo os temas de responsabilidade
social empresarial, enfatizando a necessidade de atribuir
maior importância à divulgação desses assuntos. Também
foi ressaltado que as empresas devem gerar conteúdos de
RSE que, em termos jornalísticos, sejam atraentes para os
leitores.

HARMONIZAÇÃO DE INTERESSES
Várias publicações de prestigiadas escolas de administração
falam da necessidade de adequar-se às novas realidades.
Entretanto, enquanto toda empresa que deseja sobreviver
deve ser suficientemente flexível para se adaptar, as
empresas realmente bem sucedidas são aquelas que 
se atrevem a moldar a área onde querem operar,
estabelecem as condições das demais áreas em que
deseja competir e constroem novas referências no mercado
ao qual servem. Moldar com a própria atuação empresarial
transcende a missão e a visão corporativa e revela o valor
social dos valores empresariais. Trata-se de criar referências
responsáveis, transparentes e sustentáveis.

Até onde deve chegar a atuação das organizações? 
O que faz com que uma empresa possa ser sustentável 
e competitiva no tempo? Na prática, as empresas
desenvolveram ações que, na maioria dos casos, não
foram entendidas na dimensão da responsabilidade social
empresarial que hoje conhecemos. Em muitos casos, 
trata-se de iniciativas trabalhistas, de saúde e de educação
de caráter voluntário que em muitos casos se converteram
em leis. Atualmente, essa sustentabilidade passa justamente
pela necessidade que uma empresa tem de ser responsável
e, por isso deve-se distinguir claramente entre o que são
programas sociais tradicionais e o que implica ser uma 
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empresa socialmente responsável. Os meios de comunicação
identificam essas diferenças ao comparar o que dizem as
empresas, por meio de seus programas, com o que fazem
baseadas em suas decisões corporativas.

Quando falamos de uma empresa socialmente responsável,
estamos nos referindo ao processo para que uma
organização se sustente no tempo, o que traz implícitas 
as práticas desenvolvidas pela empresa no âmbito de 
sua estratégia de negócios, e as quais devem beneficiar 
os diferentes públicos, ou stakeholders: clientes,
trabalhadores, acionistas, comunidade, autoridades 
e entorno, entre outros. 

Gerenciar em circunstâncias onde o aparente é uma 
percepção? A percepção é uma realidade. A competitividade
não interessa aos jornalistas, mas sim ao empresário. 
O papel dos meios de comunicação é harmonizar os 
interesses das várias partes envolvidas em temas de RSE. 

Ser uma empresa socialmente responsável significa que
suas relações trabalhistas estão fundamentadas na confiança
e na igualdade, que os vínculos com o ambiente são 
caracterizados pelo respeito e a tolerância e que seu
desempenho é marcado pela transparência e pelo livre
acesso à imprensa interessada na empresa e em seus
públicos. Uma empresa socialmente responsável fala de
princípios de ética, inclui filantropia, normas de boa 
governança corporativa e, naturalmente, programas de
RSE, que não podem ser generalizados para qualquer lugar
do mundo, mas que devem, sim, responder à sociedade
na qual se desenvolvem as atividades da empresa. 

No entanto, em nossas sociedades latino-americanas,
enfrentamos o drama da falta de institucionalidade e
corre-se o risco de a RSE invadir espaços que competem
ao Estado. Podem-se criar parcerias, mas jamais uma 
substituição de papéis; isso também inclui a mídia. 

Raúl Ferro iniciou sua exposição afirmando que, 
em relação à mídia, o tema da RSE é relativamente novo 
e está em rápida evolução. A missão dos meios de
comunicação é identificar os diferentes atores que estão
influenciando a formação de opinião e moldando o tipo
de relação que a sociedade espera que as empresas
mantenham com seu ambiente. Afirmou, ainda, que a
mídia tem o importante papel de trazer à luz os pontos de
conflito das empresas, a fim de entender os atores da RSE
e derrubar os preconceitos que tenham sido construídos. 
Outro ponto importante destacado por Ferro é como a
mídia deve alimentar o debate no que se refere ao que 
se quer dizer quando se fala de responsabilidade social
empresarial. Para o editor, as pessoas tendem a confundir
RSE com filantropia e, embora sendo temas que, de certo
modo, se complementam, têm significados diferentes. 
É por essa razão que a mídia, longe de assumir um papel
pedagógico, devem oferecer a seus públicos casos e
investigações que os levem a refletir sobre esse tópico 
e a entendê-lo. 

O editor da América Economia comentou que a RSE 
deve ser analisada sob um ângulo de negócios, no qual 
se avaliem os custos e benefícios das ações e estratégias
relacionadas com a responsabilidade social das empresas,
de modo a motivar processos de inovação nessa área.
Divulgar novas propostas de programas de RSE e estimular
esses debates são outras das responsabilidades que os
meios de comunicação devem assumir.

Ferro criticou a forma como a imprensa tem abordado 
a responsabilidade social. Em primeiro lugar, afirmou que
os editores atribuem pouca importância à RSE na pauta
diária de suas respectivas publicações, uma vez que
privilegiam a divulgação de temas em detrimento das
ações de líderes políticos, sociais e empresariais. A seguir, 
indicou que em várias ocasiões os diretores comerciais
encaram o tema da RSE como uma oportunidade de relações
públicas, aspecto que, em sua opinião, deve ser rechaçado
pelos editores. Para ele, nada pode atentar mais contra a
credibilidade do debate do que transformá-lo em um assunto
puramente de imagem. 
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RSE, EMPRESA E MEIOS DE COMUNICAÇÃO -
UMA RELAÇÃO AGRIDOCE
Carlos Schaerer iniciou sua exposição descrevendo a
relação entre as empresas, a RSE e os meios de comunicação
como doce e amarga. 

Explicou que o El Mercurio está vinculado a temas sociais
há mais de 100 anos, promovendo o desenvolvimento da
cultura e da educação. Atualmente conta com um programa
de introdução do jornal como elemento de trabalho dentro
da sala de aula, com o qual leva seus exemplares a mais
de 350 escolas no Chile e treina os professores para que
possam trabalhar com o jornal. Schaerer assinalou que,
vendo o El Mercurio apenas como um meio de comunicação
e não como empresa, o tema da RSE tende a se complicar,
pois a mídia cobre esse tipo de iniciativas apenas quando
as considera jornalisticamente atraentes. Para Schaerer, 
os leitores estão interessados nos temas de opinião em
geral, tanto nacionais como internacionais, e esse tipo de
notícia faz com que a leitura do jornal se torne desagradável.
Desse ponto de vista, os jornalistas enfrentam o desafio de
encontrar temas que, além de ter valor jornalístico,
permitam visualizar outras dimensões da vida social 
que tornem a leitura do jornal muito mais agradável, 
mas sendo fiel ao caráter jornalístico e informativo.

Para Schaerer há áreas de divergências entre as empresas
e os meios de comunicação, uma vez que estes priorizam
seus leitores. Outro ponto de conflito ocorre quando uma
empresa que desenvolve programas de RSE se vê envolvida
em algum assunto que não reflete responsabilidade social
e ambiental. Uma empresa que construiu uma reputação,
quando tropeça, desperta um grande interesse jornalístico.
Nesse sentido, a mídia deve incentivar uma concorrência
real ao contribuir para a distinção entre os responsáveis e
aqueles que realmente não o são. Além disso, as empresas
que estão de fato comprometidas com a RSE consideram
que a mídia dedica pouco espaço à cobertura de suas
atividades. Essas empresas também devem se lembrar 
de que a prioridade da mídia é sempre o leitor e não a
empresa que emite a informação.

Schaerer concluiu sua exposição com uma reflexão que
exorta a imprensa a ter presente a RSE, o que, na sua
opinião, implica melhorar a qualidade dos produtos
jornalísticos - já que um erro produz conseqüências
importantes - e, para tanto, recomendou que os meios 
de comunicação aumentem os níveis de resguardo e
qualidade das informações que divulgam. 

A EXPERIÊNCIA NA EUROPA
Definitivamente, não há uma fonte fixa e estável
especializada em temas de RSE nos meios de comunicação,
além dos suplementos de responsabilidade social existentes
no departamento de marketing, ou informações na Internet,
que preencha o vazio de um mercado que exige mais e
melhores informações sobre a RSE. Entretanto, já surgiram
algumas publicações especializadas, como é o caso da
Ethical Corporation. 

Tobias Webb mencionou que a mudança empreendida
pelas empresas européias para a adoção de práticas de
RSE foi motivada por dois aspectos importantes. Em primeiro
lugar, as campanhas de promoção que preparam para 
as organizações não governamentais; e, em segundo, 
a divulgação patrocinada pelos meios de comunicação.
Webb assinalou que, tradicionalmente, a mídia se
concentrava em divulgar temas ligados à falta de
responsabilidade e transparência das empresas.
Entretanto, há algum tempo, o jornalismo vem
desempenhando um papel importante na promoção 
de boas práticas empresariais. Mencionou os casos da
British Petroleum (BP) e da Shell que, segundo ele,
alcançaram uma posição de destaque graças ao bom uso
dos meios de comunicação, os quais desempenharam um
papel importante na promoção de sua função social. 

Para Webb, a cobertura de temas de RSE na Europa
passou por uma mudança importante - para melhor. 
A mídia deve reconhecer que aquelas empresas que fazem
esforços importantes para apoiar a sociedade devem ser
premiadas, da mesma como devem ser punidas quando
cometem erros. Por último, destacou que os temas mais 
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importantes de RSE para os stakeholders no Reino Unido
são a transparência e a implementação de políticas editoriais
responsáveis, práticas de boa governança corporativa,
integridade da informação, imparcialidade e investimento
nos recursos humanos da empresa. 

A empresa deve converter suas ações, seus comportamentos
e suas políticas em notícias, e a capacidade de ser notícia
depende da criatividade com que a informação é
apresentada e as histórias são construídas. Algumas
empresas são muito pouco eficientes na hora de documentar
seus casos e contar suas histórias. As empresas devem levar
em conta que as manchetes da mídia não são apenas as
boas, mas também as más notícias. 

A RSE converte as empresas em referências que moldam 
a sociedade. Nas palavras de Juan Romero, Presidente da
Região da América do Sul e do Caribe da CEMEX, deve-se
participar e moldar o ambiente da forma como se deseja
o futuro. As empresas socialmente responsáveis são 
aquelas que, com suas ações, estão influenciando os
comportamentos de outras empresas e tornando sua
competitividade sustentável. Vale assinalar que a
competitividade não será sustentável se não for responsável.
Essa competitividade responsável é a chave para fazer 
do crescimento e da consolidação das empresas a base
do bem-estar coletivo, a partir do capital humano que
integra as organizações. A empresa responsável é, 
em resumo, um instrumento de desenvolvimento, uma vez
que seu papel é fundamental para o crescimento econômico
e para a geração de bem-estar na sociedade, na medida
em que é fonte de emprego e redução da pobreza.

A IMPORTANTE FUNÇÃO DOS MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL
Eliana Rozas centrou sua exposição no papel que os meios
de comunicação devem desempenhar no fortalecimento da

responsabilidade social empresarial. A opinião pública é de
vital importância para as empresas, pois nenhuma instituição
é indiferente à opinião da sociedade em que atua. 

Lembrou, ainda, que devido ao fato da empresa privada
haver assumido funções essenciais no desenvolvimento da
economia que antes eram exclusivas do Estado, agora tem
um maior impacto positivo ou negativo, convertendo-se
em objeto de escrutínio público, pois as pessoas estão
mais conscientes de seus direitos como cidadãos e
consumidores e os fazem respeitar. 

Frente a essa realidade, Rozas destacou algumas funções
dos meios de comunicação social. Em primeiro lugar, 
a mídia, como empresa, deve ser socialmente responsável,
ou seja, demonstrar um compromisso profundo com 
bem-estar das partes interessadas. Segundo, a mídia tem
um papel importante na divulgação dos temas de RSE,
por ser o principal canal de formação de opinião pública,
com grande alcance global; e, terceiro, a mídia deve 
ser vista como uma organização que intercede entre a
comunidade e o público, e é uma articuladora de diálogo
que atua do público para a comunidade. 

Por último, Rozas assinalou que a seleção e elaboração
dos conteúdos e a liberdade de informação para transmitir
o que considera ser noticia relevante para seus públicos,
são duas ações da mídia que incidem sobre o fortalecimento
da RSE. Além disso, recomendou à mídia a divulgação das
práticas de RSE das empresas, bem como as denúncias e
críticas dos públicos de interesse. A mídia não deve se
conformar em informar e ser cenário de desenvolvimento
de debate público; deve, também, comprometer-se com
os problemas da sociedade e ser promotora ativa de
valores como solidariedade e justiça social, destinando
espaços a esses temas, além dos conteúdos jornalísticos. 

O NOVO DESAFIO DAS EMPRESAS: 
A CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
No que se refere ao que foi comentado por Eliana Rozas
sobre as novas funções das empresas que antes eram
exercidas pelo Estado, é importante que a empresa seja
sensível aos problemas da sociedade na qual opera e,
como conseqüência, desenvolva ações de filantropia que
reflitam seu compromisso social. Também é importante
que algumas empresas vinculem estrategicamente a
filantropia às suas marcas. Entretanto, advertiu que a
sustentabilidade das operações estará condicionada à
clareza do papel social que lhes compete, com enfoque
em sua missão e visão empresarial. Assumir o papel que
compete a outros poderia provocar um novo tipo de
populismo, nesse caso corporativo, de conseqüências
perversas para o desenvolvimento da sociedade.
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O desafio das empresas socialmente responsáveis é 
deixar de falar de responsabilidade social para começar 
a falar de Co-responsabilidade Social Corporativa, um
modelo constituído por duas partes: empresas sensíveis
e comunidades que valorizam, com ambas as partes
exercendo seus direitos e honrando suas obrigações. 

COMENTÁRIOS FINAIS 
O desafio da RSE perante os meios de comunicação é
romper o mito segundo o qual se considerava inadequado
comunicar o que as empresas fazem pela comunidade,
por entenderem, genuinamente, ser esse o dever das
empresas. Com essa atitude, embora bem intencionada, 
a mídia impede a empresa de construir uma rede de
aliados que pode ser muito útil, além de impedir que se
tornem públicas opiniões de apoio que contribuiriam para
a sua sustentabilidade. Não se trata de anunciar aos quatro
ventos quão boa é a empresa. Para isso há estratégias
éticas e transparentes que podem encontrar o ponto de
equilíbrio. Hoje, como ontem, não é suficiente que as
empresas se dediquem a construir uma reputação baseada
unicamente na qualidade aparente de seus produtos para
gerar credibilidade e lealdade nos mercados. O mais
importante é construir e manter a confiança. A transparência
é uma condição para a competitividade responsável e uma
característica que deve estar presente nas intenções e nas
ações da empresa. A RSE também é um mandato social
que exige conhecer a dinâmica por trás dos meios de
comunicação e como estes se vinculam aos diferentes
públicos. 
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Ante a deterioração das normas trabalhistas em
alguns setores, causada em parte pela convergência
da globalização e pela reestruturação das redes 

de produção e distribuição, pela liberalização do comércio,
e pelas políticas de desregulamentação dos governos,
surgiu, com força, o debate da auto-regulamentação das
empresas por meio dos códigos de conduta voluntários.
Há alguns motivos para sermos céticos em relação a 
esses códigos de conduta, particularmente na ausência 
de verificação independente e de transparência. 
Os participantes deste painel examinaram algumas das
vantagens e limitações tanto da legislação e regulamentação
governamental como dos códigos voluntários de conduta,
e como essas duas áreas podem interagir para reforçar 
o papel regulador do Estado e obter a flexibilidade que 
o setor privado requer e a proteção de que o restante 
da sociedade necessita.

O painel foi formado por Oscar Landerretche, 
Vice-Presidente Executivo da Corporação de Fomento
(CORFO) do Chile; José Antonio Guzmán, Presidente 
da Câmara Chilena da Construção; Michael Hardy,
Gerente-Geral da Chile Tabacos; e José Ángel Moreno,
Diretor de Responsabilidade Social Corporativa da BBVA
na Espanha. A moderação ficou a cargo de Germán
Quintana, Diretor-Executivo Substituto pelo Chile, 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Germán Quintana abriu a sessão comentando um exemplo
interessante de RSE que vem merecendo a atenção do
BID: os créditos de carbono. Esse instrumento resulta de
um diagnóstico das Nações Unidas sobre a deterioração 

ambiental e, por meio de um mecanismo e sob um 
esquema, estabelecem-se alguns critérios de redução 
e quotas de transação de emissões, gerando um
intercâmbio entre economias desenvolvidas e economias
em desenvolvimento. Esse esquema permitiria que as
economias em desenvolvimento melhorassem os padrões
ambientais de alguns de seus setores produtivos, permitindo
às economias desenvolvidas crescer a um determinado
ritmo, mas com um efeito global total de redução de
emissões. O resultado seria a criação de um mercado 
que, para uma economia emergente, tem o incentivo de
melhorar padrões ambientais porque, para suas empresas,
pode ser importante capturar financiamento externo para
o desenvolvimento de sua atividade e, assim, diminuir seu
próprio risco financeiro no mercado local. O governo, 
por sua vez, deve criar esquemas ambientais que permitam
certificar, ou verificar, a redução das emissões em função
da normativa estabelecida pelas Nações Unidas. Esse
mercado começou a funcionar em fevereiro de 2005, com
a incorporação da Rússia. Entretanto, está funcionando
sem o ator mais importante da economia global - os
Estados Unidos. Segundo Quintana, trata-se de um caso
singular, no sentido de que o ator mais importante não
participa ativamente e é um mero espectador do que
ocorre. Apesar da posição do país, há empresas nos EUA
que voluntariamente estão interessadas em participar
desse esquema por razões de imagem, de financiamento,
ou simplesmente por estarem convencidas da necessidade
de deter o fenômeno do aquecimento global. É um mercado
que precisa, necessariamente, ser institucionalizado para
ter credibilidade no mercado global. 

10. Este painel foi moderado por Germán Quintana, Diretor Executivo Substituto pelo Chile do Banco Interamericano de Desenvolvimento.
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Oscar Landerretche, em sua intervenção, citou um artigo
do Stanford Social Innovation Review, em que cita que a
RSE é um mito porque o consumidor ético não vai decolar
e porque a corrida em direção à melhoria dos padrões
não vai ocorrer. O que teremos será uma tendência à 
convergência para os mínimos padrões possíveis em
matéria de meio ambiente, direitos humanos, etc. Por trás
disso há uma parte de verdade, mas que necessita de
seus matizes. O que está ocorrendo é um fenômeno em
que produtos e serviços de qualidade se mesclam a outros
de pior qualidade, mas a assimetria das informações não
permite ao consumidor distinguir entre os dois. Por isso,
devemos entender a RSE como um conjunto de atividades
com um enfoque integral, sistemático e preventivo, mais
do que como uma compensação de externalidades. 
Esse enfoque pode impor desafios à economia de mercado
tradicional. Partindo de uma posição crítica da RSE baseada
no referido artigo, Landerretche centrou sua exposição 
na necessidade de voluntariedade em relação à RSE, 
ou seja, o reconhecimento social do que se faz. Em uma
sociedade onde se ataca a empresa e o empresário, 
independentemente de seu comportamento, não é rentável
ser responsável. A RSE também requer um contexto de
legitimidade global, ou seja, ser amplamente reconhecida
como movimento e complementar à regulamentação e à
legislação do Estado. 

O tema central desse debate, segundo Landerretche, 
seria tornar a RSE rentável. Geralmente, as inovações 
são colocadas em prática quando se mostram rentáveis e, 
uma vez generalizadas, se convertem em norma. 
Isso significa que uma empresa que não contemple a 
RSE estará fadada ao fracasso uma vez que se converta
em algo habitual para sobreviver. A RSE não apenas requer
um clima adequado, mas também deve ser valorizada por
toda a sociedade. As certificações e os credenciamentos
de caráter voluntário são, na sua opinião, uma forma eficaz
das empresas responsáveis obterem reconhecimento por
parte de todos. Trata-se de criar um mecanismo pelo qual
se transmita a informação de quem é responsável e se
reconheça e atribua o valor merecido, e que permita corrigir
os problemas da dinâmica tradicional do mercado. A RSE
deve agir das regulamentações básicas para cima; é um
complemento que pressupõe um caminho para a
desregulamentação, mas que não pode ser levada a cabo
pela via obrigatória. Primeiro, é necessário encontrar a
forma de torná-la rentável para que, como qualquer outra
inovação, acabe sendo obrigatória, de uma forma natural,
para a sobrevivência. 

A CORFO apóia a assistência técnica para a certificação
internacionalmente reconhecida em qualidade, meio
ambiente e outros elementos que fazem parte da RSE, 

bem como uma norma chilena - a PME 2909 - de caráter
integral, que contém elementos de RSE. Trata-se da empresa
chilena obter certificação naquilo que o mercado reconhece.
É certo que isso não é suficiente. Há que se fazer um
esforço para educar o consumidor em geral e aperfeiçoar
as informações que circulam nos mercados. Finalmente, o
equilíbrio entre voluntariedade e obrigação está naquele
ponto que permita à empresa funcionar no mercado e que
seja, ao mesmo tempo, socialmente aceitável.  

Segundo José Antonio Guzmán, a RSE não é uma 
obrigação apenas empresarial, mas que inclui todos os
agentes da sociedade, e a forma como uma parte age afeta
as demais. Também é necessário levar em conta que, 
para que uma empresa seja responsável, primeiro deve ser
capaz de realizar sua função principal, que é gerar riqueza,
emprego e contribuir para o desenvolvimento, já que não
pode haver responsabilidade social e ambiental sem
empresas bem sucedidas. Durante sua apresentação,
Guzmán discorreu sobre o papel de uma associação
empresarial setorial, a relação entre práticas voluntárias 
e regulamentação estatal e como essa relação funciona,
citando o caso ilustrativo da Câmara da Construção. 

A regulamentação obrigatória constitui o nível mínimo 
de cumprimento e o denominador comum que rege a 
atuação econômica das empresas. Ademais, há algumas
práticas que contribuem para o bem-estar da sociedade 
e que vão além, dando um passo em direção à RSE. 
A pergunta, então, é: Onde deve situar-se esse mínimo
obrigatório em prol do benefício social? Segundo Guzmán,
quanto maior o nível de regulamentação, menor o incentivo
a práticas responsáveis quando, com isso, se busca 
desenvolver estratégias de diferenciação, já que estaríamos
falando de alguns requisitos uniformes para todas as
empresas. Por outro lado, ver a RSE como uma melhoria
competitiva por meio do reconhecimento internacional 
de certificações, fomenta comportamentos responsáveis.
Voluntariedade não significa arbitrariedade, mas sim um
comportamento baseado em alguns critérios compartilhados
que constituem um compromisso com a sociedade. 
É necessário estabelecer critérios comuns para que essas
ações voluntárias sejam observadas, medidas e avaliadas.

O governo, por sua vez, poderia contribuir criando 
incentivos de regulamentação proativa baseados em
isenções tributárias e na flexibilização da normativa mínima
em função de ações comprovadas de RSE. Isso seria 
uma combinação de regulamentação e ações voluntárias,
muito mais flexível e adaptável às necessidades de cada
empresa do que a regulamentação mínima como tal.
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As associações empresariais setoriais são importantes
como promotoras e facilitadoras da responsabilidade
social de seus associados, como é o caso da Câmara da
Construção do Chile. Trata-se de um vínculo institucional
entre empresas de um mesmo ramo e o setor público.
Geralmente, a RSE é associada a grandes empresas.
Entretanto, as pequenas e médias empresas produzem 
um impacto cumulativo para o desenvolvimento sustentável
e também devem adotar práticas empresariais responsáveis.
Nesse campo, as associações setoriais são de especial
relevância, visto que as pequenas e médias empresas, 
por si sós, não poderiam estabelecer canais de comunicação
com o governo e outros agentes. As associações se
encarregam de promover as condutas éticas, gerando
associativismo e transferências tecnológicas a partir das
grandes empresas, melhorando a qualidade de vida dos
trabalhadores, e facilitando a certificação ou os programas
conjuntos com a comunidade. 

A Câmara da Construção mantém um diálogo contínuo com
o governo na elaboração e no aperfeiçoamento das normas
jurídicas, o que permite a estabilidade e o crescimento 
do setor. É também uma organização executora eficiente
das políticas públicas de fomento que utilizam incentivos
tributários nas áreas de educação, capacitação, esporte 
e cultura. Essa instituição foi pioneira em matéria de
seguridade social, antecipando-se à regulamentação 
e servindo de modelo, como é o caso da Caixa de
Compensação Los Andes e a Mutual de Segurança de
Acidentes do Trabalho. 

A rede social da Câmara da Construção gera grandes
impactos sociais administrando recursos equivalentes 
a 16% do produto interno bruto; assiste, direta ou
indiretamente, sete milhões de pessoas por meio de uma
de suas instituições (o equivalente a 50% da população
chilena) e abrange mais de 3 milhões de trabalhadores, 
ou o equivalente a mais de 54% da força de trabalho
nacional. As pequenas e médias empresas representam
60% por cento de suas empresas associadas. Para que as
empresas aumentem o nível de confiança em suas ações 
e consigam reduzir a carga regulatória, devem dar mostras
de responsabilidade social que comprovem transparência
e compromisso. Se o Estado deseja fomentar o
comportamento responsável, deve fomentar uma
regulamentação proativa, isto é, que se baseie em
incentivos tributários e na flexibilização das regulamentações,
na medida em que as empresas evoluem. As associações
cumprem um papel fundamental como promotoras 
e facilitadoras da RSE, comprometidas e cumpridoras,
envolvendo, especialmente, as pequenas e médias empresas
nessa tarefa.

Michael Hardy concordou com os palestrantes anteriores,
em que a regulamentação é a base sobre a qual se constrói
a RSE. Identificou dois níveis de responsabilidade social 
e ambiental. Uma de caráter geral e de funcionamento 
em conformidade com a lei inerente a todos os entes,
quer sejam empresas, associações culturais ou desportivas.
A outra responsabilidade está ligada às características
específicas de cada setor. Esse é o caso da indústria 
de mineração ou dos meios de comunicação e, por
conseguinte, da ChileTabacos pela natureza do produto
que comercializa. Hardy perguntou se uma empresa de
tabaco pode ser responsável ou se, ao contrário, isso seria
um paradoxo. Segundo ele, esse tipo de empresa pode,
sim, ser responsável, ou pelo menos a British American
Tobacco (BAT) tenta sê-lo, cumprindo as normas aplicáveis
ao seu setor e adotando uma auto-regulamentação na
responsabilidade geral como, por exemplo, no que se
refere a princípios de emprego, princípios de negócio,
exigências de conduta corporativa, exigências ambientais
e padrões internacionais de marketing, em todas as
subsidiárias da BAT que são, muitas vezes, mais rígidas 
do que as normas nacionais.  

De um lado há uma legislação imposta pelas autoridades
competentes e, de outro, um aspecto interno que é o
convencimento na empresa da necessidade de agir de
maneira responsável. Os pilares estratégicos sobre os
quais se assenta a ChileTabacos são quatro: crescimento,
produtividade, responsabilidade e seu capital humano,
com a premissa de que não se pode beneficiar um desses
pilares em detrimento de outro. Hardy quis enfatizar a
necessidade de agir de forma responsável. Nesse sentido,
foi realizada uma consulta à sociedade sobre suas
expectativas em relação a uma empresa de tabaco. A
consulta foi iniciada em 2003, em 93 grupos de interesse,
e os resultados foram analisados e respondidos em uma
segunda etapa pela empresa. A consulta e seus resultados
estão consolidados em um relatório com temas como
informações sobre o produto e a saúde, fundamentalmente.

Hardy concordou com a necessidade de regulamentar as
áreas gerais e onde há falhas do mercado. No caso de 
um produto como o tabaco, por sua própria natureza são
necessárias regulamentação e legislação estatal severas,
mas sensatas, que levem em conta tratar-se de um produto
legal. Uma sobre-regulamentação tributária, ou que afete
a liberdade individual, afetará fundamentalmente o setor
formal e não necessariamente o consumo, favorecendo
comportamentos ilegais como o contrabando. 
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José Angel Moreno apresentou três perguntas, 
que respondeu ao longo de sua intervenção. Em primeiro
lugar, por que as empresas se preocupam com a RSE?
Fundamentalmente, pela força da demanda social que,
embora ainda não tenha atingido seu potencial pleno, 
já começa a ser ouvida. Também pela força da
conveniência que indica que a RSE bem gerenciada 
não apenas é necessária, mas também pode ser muito
conveniente para a empresa, podendo se converter em
um motor de geração de valor porque ajuda a empresa 
a dar-se a conhecer entre seus grupos de interesse e na
sociedade como um todo. Ademais, porque contribui 
para uma melhor gestão integral das empresas, para uma
melhor qualidade e para a capacidade de gerar valor de
uma forma mais sustentável.

Moreno perguntou se a RSE também gera valor agregado.
Em sua opinião, a resposta é afirmativa. Se a RSE contribui
para criar empresas melhores e mais competitivas, capazes
de um crescimento sustentável do ponto de vista econômico,
social e ambiental, então, de forma intuitiva, a generalização
deve contribuir para a formação de um tecido empresarial
mais sólido, que contribui para melhorar o crescimento das
economias nacionais.

A terceira pergunta foi se a auto-regulamentação é suficiente,
tal como exposto pelos palestrantes anteriores. Moreno
concordou que a RSE é eminentemente voluntária 
e que começa onde termina a lei. Entretanto, para as
empresas, em alguns casos, a auto-regulamentação pode
não ser suficiente. Acrescentou que deveria se converter
em um tema de política econômica para os países. As
instituições da administração pública devem desempenhar
um papel muito importante pelo caráter de interesse 
geral da RSE, por ser um instrumento com grande impacto
na sustentabilidade das economias e que, além disso,
afeta as gerações futuras. O debate, então, não é se 
o Estado deve ou não intervir, mas sim qual a melhor
forma de intervenção, que políticas públicas deveriam 
ser implementadas para amparar a RSE produzindo 
os menores danos colaterais possíveis, que sempre
ocorrem quando há intervenção estatal. Nesse sentido,
mencionou Josep Maria Lozano, para quem para avançar
adequadamente é preciso ter-se três visões sólidas: visão
de empresa, visão de país e visão de futuro, sobre o tipo
de sociedade que queremos construir para todos. 

COMENTÁRIOS FINAIS
Para liderar com êxito é preciso consenso, confiança 
e informação entre as partes que interagem e, sobretudo,
co-responsabilidade de cada uma das partes. São necessários
espaços de diálogo nos quais construir objetivos e linhas 

de trabalho comuns seja compartilhado por todos.
Estamos diante de um debate de considerável dimensão
política.

Qual seria o tipo de regulamentação ou legislação necessário
para fomentar a RSE? De um lado, as legislações específicas
de RSE parecem não ser as adequadas pela complexidade,
profundidade e variedade do tema. Não é um conceito
totalmente linear e uniforme que permita uma lei integral
de RSE, como vem sendo discutido na Espanha ao longo
de 2005. Uma lei desse tipo exigiria a regulamentação 
de todos os aspectos que afetam a empresa e essa não
parece ser uma opção viável. Os aspectos fundamentais
da RSE, em geral, e salvo algumas exceções, já estão
suficientemente regulamentados como é o caso, por
exemplo, das condições de trabalho, da contaminação
ambiental e da informação financeira verídica. Nos 
casos em que os direitos e as obrigações ainda não estão
claramente definidos, o primeiro passo seria regulamentar
convenientemente os aspectos básicos, mas não se amparar
na criação ou não de uma lei integral de RSE que, 
na realidade, não estará solucionando o problema real. 
O problema é outro. Mais básico, menos complexo, e que
pode ser solucionado com uma regulamentação correta.
Em outro plano, nos casos em que essas falhas do mercado
já foram solucionadas, devemos nos perguntar se é possível
regulamentar aspectos como a formação, a inovação ou 
a voluntariedade. Sem afastarmos o aspecto de isenção
fiscal, outro tipo de intervenção de caráter obrigatório 
se torna extremamente complexo. Entretanto, podem 
ser feitas intervenções de caráter voluntário, centradas 
na recompensa de comportamentos positivos e não na
punição de comportamentos irresponsáveis. É necessário
vigiar os incentivos econômicos, para que não se
transformem em distorções de mercado e concorrência. 

Trata-se de políticas voltadas para a promoção de
transparência, apoio técnico à pequenas e médias empresas
e colaboração entre empresa e sociedade civil. Também
de criação de um ambiente social adequado e de canais
de diálogo apropriados para o alcance de metas comuns
no âmbito do comportamento empresarial responsável.

Uma área onde há lugar para a intervenção estatal 
é o apoio a sistemas e métodos de monitoramento e
verificação da informação que sejam aceitos pela maioria
para que, embora conservando o caráter voluntário,
possam evitar informações falsas ou incorretas. A
regulamentação e a voluntariedade podem ser fatores
simultâneos. Em alguns casos, a intervenção é necessária
para extrair todo o potencial subjacente à RSE.
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INTRODUÇÃO

Esta sessão explora algumas facetas da RSE nos
mercados internacionais. Na época em que vivemos,
com um intercâmbio comercial crescente e grandes

empresas operando nos mercados11, não podemos evitar 
o impacto de nossas ações e decisões em outras pessoas,
empresas e países inteiros. Por isso, há um movimento
crescente que busca assegurar que essa enorme corrente
de comércio internacional seja conduzida no escopo de
um marco ético e com sentido social, particularmente em
face do protesto de grupos relevantes da população em
diferentes países, que se opõem à globalização e à expansão
do comércio, pela deterioração que produzem em suas
condições de vida. 

O painel foi constituído por Fernando Raga, Vice-Presidente
da Corporação Chilena de Madeira e Gerente-Geral de
Desenvolvimento Florestal de Mininco, no Chile; Gilles
Ross, Vice-presidente Sênior de Serviços Legais e Secretário
do Export Development Canada (EDC), no Canadá; e Daniel
Arancibia, Representante Regional da América Latina e 
do Caribe para o Forest Stewardship Council (FSC).

As três apresentações deste painel se referem à forma como
a interação entre diferentes atores do processo produtivo
conduz a novas práticas, instituições e formas de
regulamentar nosso comportamento, que contribuem para
um comportamento de maior responsabilidade social. 

A RSE E OS MERCADOS INTERNACIONAIS
Fernando Raga apresentou a perspectiva de RSE de uma 
grande empresa chilena do setor florestal, cujos principais 

mercados estão fora do país. São muitos os atores 
sociais encarregados de fazer com que toda a empresa
entenda que não pode ignorar a RSE. Em sua apresentação,
mencionou, em primeiro lugar, os próprios clientes, 
pela consciência que adquiriram de seu poder de influenciar
seus fornecedores. Também se referiu aos meios de
comunicação, à sociedade civil e suas organizações, que
se encarregam de amplificar os casos negativos e aderem
a qualquer esforço que limite a globalização e controle do
crescimento das grandes empresas. De outro lado, setores
empresariais que buscam proteger-se da concorrência
desleal e do baixo custo promovem a implantação de
padrões de certificação, como uma forma de estabelecer
plataformas igualitárias de exigência para que as empresas
operem em igualdade de condições. 

Suas principais conclusões foram as seguintes:

O mercados, hoje, estabelecem maiores demandas
ambientais, sociais e éticas. As exigências que a sociedade,
em geral, e seus clientes, em particular, fazem das grandes
empresas florestais que participam de mercados
internacionais abrangem vários temas, principalmente: 

11. Quase 50% das maiores economias do mundo são empresas multinacionais, e as duzentas maiores empresas do mundo representam um quarto da economia mundial.
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Nicolás Majluf
Pontifícia Universidad Católica de Chile
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• Ambiental: As florestas do mundo são importantes para
a biodiversidade e há zonas que foram desmatadas. 

• Legal: A colheita ilegal é uma prática que deve ser evitada
e as grandes empresas florestais com boas práticas nessa
área são os principais promotores dessa limitação. 

• Social: Particularmente no que se refere às demandas
dos povos indígenas.

• Trabalhista: A diversidade de práticas e o pouco
respeito às normas trabalhistas no mundo são fontes 
de concorrência desleal.

• A proteção das condições de vida de grupos civis, 
tema que tem sido promovido por ONGs ambientalistas.

O setor florestal chileno possui uma realidade que lhe 
permite obter uma diferenciação positiva. Segundo Raga,
a RSE é um nome novo para inquietudes que vêm de longa
data. O setor florestal chileno empreendeu esforços
importantes para responder melhor às diversas exigências
ambientais e sociais, antecipando-se, inclusive, aos
requisitos de seus clientes. Programas de apoio educativo,
florestamento rural e colaboração com os vizinhos vêm 
de longa data. A Corporação Chilena da Madeira (CORMA)
promoveu a certificação maciça de seus associados,
incentivando-os a cumprir certos padrões reconhecidos
internacionalmente. Quase 70% da superfície de plantações
estão certificadas, uma das porcentagens mais altas do
mundo. Além disso, o setor florestal chileno explora
plantações de florestas (exceto florestas nativas), tem 
boas normas trabalhistas, e o corte ilegal de árvores 
é um fenômeno pouco significativo. 

Um comportamento socialmente responsável transforma a
ameaça de ser recusado em um mercado na oportunidade
de diferenciar-se positivamente no nível empresarial e de
país por esses atributos. Os mercados começaram a impor
gradualmente suas exigências na última década, a partir
de 1995. Inicialmente, os clientes se limitavam a fazer
consultas sobre as práticas ambientais das empresas. 
A seguir, começaram as visitas de inspeção e algumas
auditorias formais de diferentes temas, particularmente as
trabalhistas. Em 2003 houve uma tentativa de boicote nos
EUA, exigindo a certificação das florestas, mas essa era
uma prática amplamente difundida nas empresas chilenas,
motivo pelo qual se chegou rapidamente a um acordo. 
O resultado, muito positivo, fala do valor da antecipação
dessas demandas. Em vez de ser relegado a segmentos 
e mercados inferiores, pode-se atender aos segmentos
premium, que são os mais exigentes, mas também os mais
rentáveis. 

O ENFOQUE DE UMA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
DA EXPORTAÇÃO 
Gilles Ross apresentou o enfoque de RSE de uma instituição
de promoção de exportações, como é o caso da EDC
(Export Development Canada)12. Segundo Ross, a RSE está
aumentando a capacidade dos países que recebem
investimentos e dos que financiam projetos para enfrentar
os problemas sociais. Trata-se de manter a harmonia
ambiental, a confiança e o respeito mútuo. A RSE 
é entendida como um conjunto de melhores práticas que
inclui valores de justiça e prestação de contas em áreas
como ética nos negócios, corrupção, direitos humanos 
e meio ambiente. É um processo relativamente novo para
as agências de crédito à exportação, conhecido desde 
a década de 1990, no sentido formal, embora durante muito
tempo, de uma forma ou de outra, a ética dos negócios, 
o investimento na comunidade e a boa capacitação dos
empregados tenham sido levados em conta na avaliação
de um novo projeto. 

As observações de Gilles Ross se referiram, sobretudo, 
a assuntos institucionais e a temas ambientais e corrupção.
O comércio sustentável precisa operar com regras previsíveis,
práticas e justas. Como agentes comerciais, as agências
de crédito à exportação (ACE) podem colaborar para
influenciar as regras. São muitos os benefícios decorrentes
da globalização e da derrubada de barreiras ao comércio.
Entretanto, temos que dar a devida atenção ao impacto
no meio ambiente ou nas comunidades indígenas e tomar
as medidas necessárias para prevenir práticas indesejáveis
como o suborno. Se promovermos o comércio responsável,
todos compartilharemos os benefícios do desenvolvimento.
Temos muito a ganhar com as atividades responsáveis.
Isso significa levar em conta o impacto potencial de
nossas decisões, manter a ética e a prestação de contas,
para que tenhamos um comércio mutuamente benéfico.  

O crescimento sustentável e o sucesso econômico 
dependem da consistência dos compromissos a serem
mantidos e de práticas justas, responsáveis e previsíveis.
As ACEs, hoje, estão aplicando diretrizes, compartilhando
informações com o público e incluindo a sociedade civil
em um diálogo regular para compreender os assuntos
que, amanhã, poderão se converter em desafios.

As ACEs estão se aproximando de um enfoque sistemático
no que se refere ao escrutínio ambiental dos projetos.
Entre 1998 e 2004, as ACEs passaram a reconhecer o
problema ao estabelecer guias voluntários e implementar,
finalmente, uma revisão ambiental que se tornou um 
requisito legal. A conseqüência foi o surgimento de um
grande mercado de desenvolvimento de novas tecnologias,
como sistemas de produção limpa, para a solução de

12. A EDC é uma agência do Governo do Canadá, cujo objetivo é ajudar os exportadores e investidores canadenses por meio de financiamentos e gestão de riscos, com programas de seguros e garantias.



43

grandes problemas ambientais. A reputação importa para
os sócios atuais e futuros. Para atrair capital, as empresas
precisam demonstrar um bom comportamento em relação
ao meio ambiente, à ética e à governabilidade. 

DE QUEM É A RESPONSABILIDADE NO MERCADO?
Daniel Arancibia apresentou a visão do Forest Stewardship
Council (FSC) em relação à RSE. Essa organização se 
dedica à certificação de empresas do setor florestal que,
voluntariamente, decidem submeter-se a esse processo. 

O setor florestal é um exemplo muito significativo em todo
o mundo, porque o comércio de madeiras e derivados
alcança valores muito altos (US$ 350 bilhões em 2000) 
e as florestas não podem ser tratadas exclusivamente
como um assunto econômico; também há impactos
ambientais e sociais que não podem ser ignorados. 

Essa enorme atividade comercial é movida
fundamentalmente pelo preço. Em um mercado de
commodities, a qualidade não se paga. Mas isso leva a uma
exploração de florestas que não é sustentável. Para fazer bem
as coisas e ser socialmente responsável, não basta mitigar os
impactos negativos, ou ser um “bom vizinho”. A principal
conclusão de Daniel Arancibia é que o essencial na atividade
produtiva e comercial é contribuir para o desenvolvimento
local, aproveitando a contribuição que podem fazer todos 
e cada um dos participantes da cadeia de valor. 

A certificação busca distinguir o que é um bom produto do
ponto de vista de sua qualidade e do processo utilizado para
desenvolvê-lo. Para que seja eficaz, todos os atores devem
exigi-la. Muito importante é o papel que os governos podem
exercer quando estabelecem suas políticas de compras 
(tanto no âmbito local como quando recorrem a produtos
importados). O setor financeiro também é crucial; os bancos
reformularam completamente as políticas florestais; há
salvaguardas que antes não existiam. A mensagem é que 
não basta uma avaliação regida somente por critérios
econômicos. Também importa o impacto social dos projetos.

Segundo Daniel Arancibia, todos os participantes do
mercado têm papéis a cumprir:

1) Quem compra. O melhor incentivo para que os 
produtores decidam certificar seus produtos é 
o consumidor final exercer sua responsabilidade 
e decidir comprar somente produtos certificados, 
negando-se a adquirir produtos ilegais. Hoje, apenas
uma pequena fração de toda a madeira comercializada
tem certificação. Mas essa fração está crescendo 
rapidamente (Inglaterra e Holanda são exemplos). 

2) Quem comercializa. Suas políticas de compra 
e relações com fornecedores devem constituir um 
incentivo de boas práticas de comércio. A qualidade
dos produtos que oferecem deve referir-se não apenas
a seus valores tangíveis, mas também aos intangíveis
(A IKEA propõe “Preços baixos, mas não a qualquer 
preço”; a B&Q propõe “Assegurar que toda a nossa
madeira e nosso papel venham de uma floresta bem
manejada ou de materiais reciclados”).

3) Quem transforma. A responsabilidade não termina 
na floresta. As condições de trabalho e a segurança 
dos trabalhadores também são questões relevantes,
e a relação entre o produtor e a cadeia comercial 
deve garantir condições eqüitativas para ambas as 
partes. 

4) Quem produz. Respondem às demandas que 
recebem. A decisão de fazer um grande esforço 
(que pode estender-se por 5 a 10 anos) para certificar
suas florestas é uma decisão que os produtores não 
hesitam em tomar quando é um requisito da demanda
internacional, há um nicho de mercado de madeiras 
certificadas, e alguém está disposto a pagar pelo 
valor que isso acarreta. 

COMENTÁRIOS FINAIS 
Fica evidente que se reconhece a importância dos esforços
feitos até agora. Entretanto, há setores da sociedade que
ainda os consideram insuficientes para responder a todos 
os problemas resultantes da exploração de florestas, 
das demandas das comunidades indígenas e de outras
relacionadas com essa atividade. 

Diante dessa preocupação, os palestrantes responderam que
os esforços feitos foram frutíferos, porque lhes permitiram
antecipar-se a problemas muito sérios. Por exemplo, 
a indústria de celulose pode funcionar em condições de
sustentabilidade e assim o fazem em muitos países do
mundo, incorporando tecnologia e aderindo às normas. 

Também se questionou se é possível ser socialmente
responsável em um país pobre, ou se isso é uma utopia. 
Os palestrantes responderam que há muito que se pode
fazer e se está fazendo, e que ao se abordar temas de
desenvolvimento integral das florestas, deve-se também
abordar temas de desenvolvimento econômico, ao mesmo
tempo em que se continua avançando no fortalecimento
institucional. Os assuntos ambientais são importantes, mas
não os únicos que importam. Também são relevantes temas
de segurança do trabalho, conflitos com comunidades
indígenas, trabalhos em áreas onde há uma enorme pobreza 



rural e o corte ilegal de árvores. É preciso oferecer uma
alternativa econômica aos que vivem nas florestas. 
As empresas fazem uma grande contribuição ao
desenvolvimento social em todas essas áreas, mas isso 
não é suficiente. O governo também tem sua parcela de
responsabilidade nesses assuntos, e a RSE não implica
suplantar a ação do Estado.
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Nesta sessão se discutiu o papel das organizações 
da sociedade civil na representação das vozes dos
menos favorecidos. Conhecemos experiências por

meio das quais a sociedade civil conseguiu influenciar as
empresas a adotar práticas responsáveis. Também se discutiu
se as empresas podem trabalhar em conjunto com a
sociedade civil a fim de melhorar o impacto positivo dos
comportamentos responsáveis. 

O painel foi constituído por Carolina Peyrín, Coordenadora
da Red Puentes Internacional do Chile; Juan Pedro Pinochet,
Gerente-Geral de Um Teto para o Chile; Don Clarke,
Diretor de Educação e Projetos Especiais da Black River
First Nation do Canadá; e Armando Espinosa Reyes,
Presidente da AlumiFénix na Venezuela. Audra Jones,
da Fundação Interamericana do Governo dos EUA, 
atuou como moderadora do painel.

Carolina Peyrín começou descrevendo a Red Puentes, 
formada por uma parceria internacional de 31 organizações
da Argentina, do Brasil, do Chile, da Holanda, do México
e do Uruguai. Essa entidade busca o equilíbrio e a
harmonização de diferentes conceitos como rentabilidade
econômica, direitos humanos, bem-estar social e proteção.
Considera as empresas como o centro nevrálgico do 
qual saem as decisões que determinam o curso das ações
políticas e econômicas. Ao setor privado cabe criar as
oportunidades e as ferramentas quando ocorre o confronto.
Há uma necessidade de estabelecer diálogo e negociação
em torno dos interesses e das responsabilidades de todas
as partes.

Os sucessos obtidos são variados. A experiência do Chile
mostra sucessos na criação de uma Lei do Consumidor,
onde ocorreu o primeiro caso de aplicação das Diretrizes
da OCDE, a criação de um Fundo para iniciativas de
Organizações Cidadãs em RSE e a criação de uma iniciativa
para a Certificação Florestal. A experiência na Argentina
centrou-se no aspecto da promoção, criando um Prêmio
para o jornalismo em RSE e a Plataforma de Organizações
da Sociedade Civil pela RSE. Quanto ao Brasil, o caráter é
de levantamento de empresas multinacionais e comunicação
verídica do balanço social para empresas, como é caso da
organização Ibase. No México, há um matriz de relações
com outros países, como por exemplo os diálogos 
estabelecidos com embaixadas da União Européia.

O potencial da RSE para melhorar a sociedade é grande,
mas para que seja bem sucedido a RSE deve surgir de 
iniciativas multipartites, com espaço social para novos
negócios ou a revisão das relações tradicionais entre as
partes que formam a sociedade (governos, empresas,
sindicatos, ONGs, etc.). Embora a empresa seja o centro
da RSE, a sociedade civil é indispensável nesse processo
para articular diversas organizações em ações comuns. 
As organizações têm o dever de vigiar e denunciar, 
mas para isso necessitam de ferramentas nacionais e 
internacionais que contribuam para a construção de um
novo sujeito que seja responsável em todas as áreas de
sua vida - como consumidor responsável, como trabalhador
e como cidadão ativo. 

TERCEIRA RODADA 
DE SESSÕES PARALELAS

Sessão B: A responsabilidade 
da sociedade civil 

Terça-feira, 27 de setembro de 2005

Estrella Peinado-Vara13 

Banco Interamericano de Desenvolvimento

13. Este painel foi moderado por Audra Jones, da Fundação Interamericana do Governo dos EUA.



46

O papel da sociedade civil, ademais, deve ser encontrar
os mecanismos de monitoramento e verificação e participar
como representante dos cidadãos de ações de controle e
fiscalização, além de vigiar comportamentos empresariais
que, em alguns aspectos são responsáveis e, em outros,
tremendamente irresponsáveis. 

Em seu papel de monitoramento, a sociedade civil também
deve exigir a prestação de contas não apenas das empresas,
mas também do governo e de outras organizações da
sociedade civil, contribuindo, desse modo, para a avaliação
do impacto agregado da RSE. 

Juan Pedro Pinochet centrou sua apresentação no papel
das fundações frente às empresas. Para tanto, as fundações
devem ser confiáveis, ter uma missão clara e concreta em
um contexto realista, no que se refere ao papel de cada
um na sociedade. As próprias organizações da sociedade
civil devem ser responsáveis, ressaltando a realidade social,
convidando a participar no processo de melhoria da
sociedade, fomentando a inovação e ouvindo o que as
outras partes têm a dizer e a contribuir. Em sua relação
com as empresas, devem adotar mecanismos de gestão 
e funcionamento eficientes e profissionais, estabelecendo
uma comunicação oportuna e vinculando-se aos objetivos
da empresa de fomentar o voluntariado. A participação da
direção da empresa é fundamental para o sucesso nesse
processo de aproximação e trabalho conjunto entre as 
fundações e as empresas. 

As fundações devem promover o desenvolvimento 
de virtudes e de oportunidades e deixar de lado o
assistencialismo tradicional. Desse modo, será mais fácil
assegurar a continuidade no tempo das iniciativas em
andamento,já que adquirirão um caráter de longo prazo 
e mais permanente. 

Perante as empresas, devem estabelecer as prioridades
sociais, perguntar o que é relevante para o bem-estar social
da comunidade, bem como convencer de que se trata de
um investimento que dará retorno à sociedade e à empresa,
de uma forma mais ou menos direta.

Don Clarke começou definindo o que se entende por
povos indígenas, que são os descendentes dos habitantes
originais de uma determinada região ou um determinado
país. Freqüentemente, os povos originais mantêm seus
valores culturais, legais e políticos, que diferem daqueles
adotados pelos novos habitantes. Mais importante ainda,
mantêm reivindicações referentes a direitos sobre a terra 
e os recursos, de acordo com esses valores próprios.

As empresas que operam em várias áreas em projetos de
desenvolvimento e infra-estrutura nas indústrias têxteis ou
de alimentos, indústrias extrativas, de turismo, farmacêuticas,
de pesquisas científicas, na indústria da arte e em muitos
outros setores, enfrentam reivindicações por parte dos
povos indígenas. Algumas empresas começaram a prestar
atenção aos temas de RSE desenvolvendo políticas e 
diretrizes que incluem o trabalho conjunto com povos
indígenas de uma maneira produtiva e significativa para
ambas as partes.

O caso da Tembec merece atenção. É uma empresa líder
em produtos florestais, principalmente madeira e pasta de
papel, com vendas superiores a US$ 4 bilhões, que opera
em 55 fábricas distribuídas pela Europa, América do Norte
e América do Sul, com cerca de 10 mil empregados. A Black
River é uma comunidade indígena com aproximadamente
800 habitantes, que originalmente ocupava os territórios
localizados no centro das operações da Tembec em
Manitoba, no Canadá. 

A filosofia da Tembec está centrada em conduzir suas
operações e desenvolver relações abertamente, gerando
respeito, compreensão e integridade. Seu objetivo é
introduzir os conhecimentos tradicionais do povo Black
River no planejamento do manejo das florestas, além de
identificar e considerar os interesses, as preocupações e
os valores da comunidade relacionados aos Direitos de
Tratados e Aborígines, com base nos princípios do Forest
Stewardship Council.

A empresa trabalha no desenvolvimento econômico
administrando alguns moinhos. Também mantém alguns
programas de assistência educacional por meio da
capacitação de jovens e do desenvolvimento de subcontratos
de exploração florestal. Além disso, trabalha para a
integração dos valores tradicionais por intermédio dos
comitês de planejamento conjunto. Assim, garante que a
visão e os valores dos povos indígenas sejam assegurados. 

Com essas práticas, mostrou que uma relação duradoura
com os povos indígenas é não apenas possível, como
também uma boa prática de gestão que lhe assegurou 
um lugar entre a 50 empresas consideradas as melhores
empresas cidadãs do Canadá. 

Armando Espinosa baseou sua apresentação no papel
desempenhado pela sociedade civil produtiva na mudança
das regras do jogo. Segundo Espinosa, deve-se produzir
uma consolidação produtiva da sociedade civil a partir da
participação. As mudanças nos valores e nas atitudes de 
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algumas pessoas geram uma mudança, ao passar de
produto das circunstâncias a protagonista. Apresentou 
o caso da cooperativa AlumiFénix, cuja visão é ser uma
empresa líder na integração dos recursos humanos à
produção e comercialização do alumínio. Sua missão 
é produzir a preços solidários, de maneira eficiente e
rentável. A integração de pequenos produtores é feita 
por meio de unidades de produção e da criação de uma
rede de distribuidores.

As unidades de produção são pequenas oficinas que
fabricam utensílios de cozinha em toda a Venezuela 
e incluem um centro de pesquisa. O sucesso do modelo
exige o compromisso dos cooperativistas como
protagonistas e canaliza as diretrizes no marco de um
desenvolvimento econômico harmônico e integral. 

COMENTÁRIOS FINAIS
As várias partes envolvidas têm interesses diferentes 
e espaços de debate limitados. O conflito é usado mais
como desculpa para a destruição das outras partes do que
como um passo inicial para a colaboração. Estão claros a
desconfiança inicial e o questionamento, mas a aproximação
não deveria ser sinônimo de perder o rumo, mas sim de
aproximar-se ainda mais da meta de melhorar a sociedade.
Não estamos falando de depender das empresas, mas sim
de criar parcerias vantajosas para todos. 

A sociedade civil, entretanto, também deve propiciar 
os vínculos com empresas nas áreas de interesse para a
sociedade; seu papel não é apenas de denúncia e deve
insistir frente ao ceticismo e a desconfiança, construindo
verdadeiras pontes que facilitem a aproximação e a
consecução de soluções benéficas para todos. Uma de
suas funções, além da participação direta na colaboração 
com o setor privado responsável, deveria ser propor 
aos legisladores mecanismos para o desenvolvimento de
ferramentas de acompanhamento e formulação de políticas
de RSE.
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Aquarta plenária abordou o tema dos limites da RSE
para as operações de mineração e hidrocarbonetos.
Pelo grande porte dessas operações e o grande

impacto ambiental, social e econômico que produzem nos
países em que operam e, especialmente, nas comunidades
afetadas mais próximas, são atribuídas a essa indústria
responsabilidades que vão além de sua atividade ou seu
projeto. Algumas das perguntas que surgem na raiz desse
fenômeno são: Até onde se devem estender essas 
responsabilidades? É possível limitá-las? É desejável fazê-lo?
O que ocorre com a síndrome de dependência que se 
cria nas comunidades e como evitá-la? 

Participaram deste painel representantes de três setores.
Da parte do governo, Paulina Saball Astaburuaga, Diretora-
Executiva da Comissão Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) do Chile; do setor privado, Alfredo Ovalle
Rodríguez, Presidente da Sociedade Nacional de Mineração
do Chile (Sonami); e do setor da sociedade civil, Fernando
Guerrero Figueroa, Diretor-Executivo da Associação para 
o Desenvolvimento Local (ASODEL) de Cajamarca, Peru.

Paulina Saball iniciou sua exposição indicando que a 
RSE é um conceito multifacetado, com um conjunto de
obrigações e compromissos legais e éticos, tanto nacionais
como internacionais, que se originam dos impactos que 
a empresa produz nas esferas social, trabalhista, ambiental 
e de direitos humanos. No que se refere ao meio ambiente,
área de responsabilidade de Paulina Saball, a RSE parte da
institucionalidade ambiental chilena, inclusive a Constituição,
que garante o direito do cidadão de viver em um meio
ambiente livre de contaminação; do marco jurídico geral

(Lei Geral de Bases de Meio Ambiente); dos instrumentos
para seu cumprimento (as normas ambientais, os planos de
prevenção, o sistema de avaliação, etc.) e das instituições
que implementam as leis (CONAMI, Ministério da Mineração,
Ministério da Saúde, etc.) 

A mineração é um dos pilares fundamentais do
desenvolvimento econômico do Chile, e cresceu 265%
desde 1990. Mas, ao mesmo tempo, a mineração gera
fortes pressões sobre os recursos naturais e as comunidades
humanas ao seu redor, inclusive impactos como o uso
intensivo de recursos hídricos, sobretudo no norte do país,
uma zona de seca desértica. A relação com a cosmovisão
dos povos originais - que até agora não foi incorporada 
às práticas de mineração - e a alteração morfológica do
terreno são importantes. A extração de recursos não
renováveis e a geração de resíduos e dejetos sólidos,
gasosos e/ou líquidos, junto com o estreito vinculo e/ou 
a dependência da comunidade local da atividade de
mineração, são assuntos que se apresentam como muito
relevantes. A partir de sua perspectiva, a mineração
precisa buscar um equilíbrio entre o desenvolvimento 
do setor e o desenvolvimento econômico, social, cultural 
e ambiental do país.

Especificamente, a mineração no Chile enfrenta três grandes
desafios. Na área de meio ambiente, o setor precisa
continuar a reduzir seus impactos, como: diminuição 
de emissões de CO2, arsênico e partículas de material; 
o uso eficiente de água e energia; a reivindicação de áreas
abandonadas; o encerramento das operações; o transporte
de substâncias perigosas; e uma participação ativa na 
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conservação da diversidade biológica. No que se refere 
à conservação da diversidade biológica, não há dúvida de
que a mineração se desenvolve em zonas cada vez mais
frágeis, e essa realidade aumenta a necessidade de realizar
estudos científicos adequados antes do início da atividade.

As comunidades locais precisam aumentar sua contribuição
ao desenvolvimento social e humano, dado que a atividade
de mineração é finita e o que vai restar ao final da atividade
será o conhecimento e a capacitação da população local.
Também com relação às comunidades, o setor de mineração
deve aumentar e tornar transparentes a informação oportuna,
verídica e relevante sobre o comportamento ambiental,
fiscal e social da empresa. Finalmente, o setor de mineração
deve avançar na cooperação público-privada (informação,
fiscalização, desenvolvimento regional), para assegurar 
a inserção mais eficaz possível. Atendendo aos pontos
identificados acima, a mineração no Chile pode entrar 
em seu segundo centenário com um perfil de indústria
competitiva, inserida nos mercados internacionais,
sustentável, e protagonista do desenvolvimento econômico
e social do país e das regiões.

Alfredo Ovalle comentou, inicialmente, o importante 
papel que a mineração pode desempenhar nos países em
desenvolvimento que contam com esses recursos. No caso
particular do Chile, a mineração gera 8% do Produto Interno
Bruto e 53% do total das exportações. Por outro lado,
recebe 33% do investimento estrangeiro e foi responsável
por 20% do crescimento do país durante a década de 1990. 

O efeito em cadeia dessa atividade é considerável, 
com o setor de mineração consumindo um terço de toda
a energia elétrica gerada no país e que constitui mais de
30% da produção do setor de construção. Mas, ao mesmo
tempo, as operações de mineração são muito arriscadas,
têm um longo prazo de maturação e requerem grandes
investimentos, motivo pelo qual as empresas devem se
antecipar responsavelmente às tendências internacionais
e, com isso, proteger seus importantes investimentos.

O acima exposto permitiu à mineração adiantar-se às
exigências atuais e, com isso, incorporar, temporariamente,
sistemas de gestão que assegurem uma relação fluida e
mutuamente benéfica com os diferentes grupos de interesse
com os quais interage. Atualmente, a responsabilidade da
mineração chilena é contribuir para o desenvolvimento
sustentável do país e para a melhoria da qualidade de
vida de seus habitantes, por meio de uma gestão ética,
eficiente e participativa, facilitando o acesso da comunidade
aos benefícios socioeconômicos resultantes das operações
de mineração.  

Na região de Antofagasta, nitidamente mineira, o índice
de pobreza em 1990 era de 43% da população. Atualmente,
o índice é de 11%, o nível mais baixo de todas as regiões
do país. A responsabilidade social exercida pela mineração
chilena, por exemplo, manifesta-se na área de prevenção
de riscos de acidentes. Na área de formação de pessoal
altamente qualificado tanto para suas próprias operações
como para as indústrias que lhe prestam serviços de apoio,
a contribuição da mineração excede em 30 vezes a média
das demais empresas na esfera nacional, investindo US$
650 por trabalhador, enquanto a média das demais empresas
investe entre US$ 18 e US$ 20 em capacitação. 

No que se refere a políticas de governabilidade, as empresas
de mineração incorporaram códigos de ética e de solução
de conflitos de interesse, prevenindo eventuais vazios
jurídicos e confusões que poderiam ameaçar a integridade
das empresas. A mineração também se destaca por ser
uma indústria fortemente sindicalizada e cujo nível de
remunerações e benefícios aos trabalhadores excede na
média, em muito, os concedidos pelas demais indústrias.
Quanto ao cuidado com o meio ambiente, a mineração foi
a primeira a desenvolver estudos de impacto ambiental de
forma voluntária, mais de uma década antes da introdução
de uma norma nacional a esse respeito. 

Por outro lado, as principais empresas de mineração que
operam no Chile estão filiadas ao International Council 
of Mining and Metals (ICMM) e, portanto, devem observar
os princípios de responsabilidade empresarial acordados
por essa instituição, informar anualmente os resultados 
de sua aplicação, e medir esses últimos de acordo com as
especificações especialmente estabelecidas para a gestão
das empresas de mineração pela Global Reporting Initiative
(GRI). Da mesma forma, além de exercer um papel de
liderança da participação empresarial na elaboração da
norma ISO 26000 sobre Responsabilidade Social, a
Sonami acaba de assinar um Convênio de Sustentabilidade
Integral para a pequena mineração com os Ministérios 
de Mineração e Economia, destinado ao desenvolvimento
de uma gestão limpa, segura e de alta produtividade 
na área da pequena mineração.

Ovalle indicou que a pergunta “o que não é
responsabilidade da mineração” não é fácil de ser
respondida e que, possivelmente, deve ser analisada caso
a caso. Em geral, a mineração não é responsável pelas
atividades de desenvolvimento econômico e social que
competem ao Estado de acordo com suas obrigações, 
tais como a segurança interna e externa do país, ou a
administração da justiça. Mas no Chile, onde a maior 
parte da mineração se desenvolveu em zonas desabitadas 
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e distantes dos centros urbanos, foi necessário que as
empresas realizassem, por conta própria, várias obras que,
de outra forma, a comunidade teria exigido do Estado,
principalmente nas áreas de infra-estrutura viária, elétrica,
sanitária e portuária.

Ainda segundo Ovalle, a forma mais eficiente para
delimitar responsabilidades é por meio da aplicação 
de um sistema de informação precoce e adequado às
comunidades interessadas nos benefícios de um projeto 
e às respectivas autoridades regionais e locais, bem como
a manutenção da transparência real em relação às atividades,
aos riscos e aos benefícios dos projetos em questão.
Somente contando com a confiança desses atores, um
projeto de mineração poderá fazer sua contribuição
máxima com um mínimo de interferências negativas.

Finalmente, o palestrante destacou o fato de que a aplicação
da RSE não é apenas uma questão de fazer bem as coisas,
mas pode ser um fator na concorrência que o Chile enfrenta
no nível global. Avançar muito mais rapidamente na
assimilação dos princípios e das práticas da responsabilidade
social pode ser um fator-chave para a inserção bem sucedida
tanto do Chile como da indústria de mineração na economia
mundial.

Fernando Guerrero explicou que a instituição que
representa, a ASODEL, é uma ONG da região de Cajamarca,
no norte do Peru e vizinha à mina Yanacocha, que promove
a gestão e o planejamento da população em seu próprio
desenvolvimento, de uma maneira sustentável. 

Para ele, são três as principais responsabilidades da
empresa de mineração: 

1) Responsabilidade social. A empresa deve saber 
conviver em harmonia com a população, respeitando
sua cultura e seus costumes. Em outras palavras, 
a empresa deve contar com “uma licença social” 
para realizar suas atividades de pesquisa e exploração.
A empresa deve contribuir para o desenvolvimento 
socioeconômico da população vizinha às suas 
instalações, envolvendo seus stakeholders na tomada
de decisões de forma consensual.

2) Responsabilidade ambiental. A empresa de 
mineração deve prevenir os possíveis danos ambi-
entais, como, por exemplo, transporte inadequado 
de materiais contaminantes e a contaminação de 
águas, dentre outros. Também deve assumir 100% 
dos custos para corrigir impactos negativos que gere.

3) Responsabilidade legal. A empresa deve cumprir 
todas as suas obrigações impostas pela lei de minera-
ção, pagando todos os impostos e tributos ao 
Estado. 

Guerrero definiu claramente o que não é uma
responsabilidade da empresa de mineração. Por exemplo,
a empresa paga seus impostos ao Estado, enquanto este
cumpre seu papel de promover o desenvolvimento. 
A empresa não deve assumir integralmente o
desenvolvimento de atividades produtivas da região como
pecuária e agricultura, gerar postos de trabalho adicionais,
assumir integralmente as necessidades básicas nas áreas
de saúde, educação e comunicação, elaborar projetos 
de desenvolvimento nos quais se invistam os recursos
fornecidos, a título de cânone. Todas essas responsabilidades
são do Estado, e os governos devem assumir seu papel 
de investir as receitas da atividade de mineração na solução
de problemas locais ou regionais. 

Quanto à pergunta sobre se é possível limitar a
responsabilidade da indústria de mineração e se é
desejável fazê-lo, respondeu que sim, é possível, no sentido
de que a empresa deve fazer com que o Estado assuma
suas responsabilidades de administrar os recursos do setor,
fornecendo informações à sociedade civil sobre quais são
os papéis que competem à empresa e ao Estado. Também
deve incentivar a população a pedir a seus representantes
que invistam de forma responsável as recitas do setor de
mineração. A informação tem um papel primordial nesse
sentido. A sociedade civil deve assumir seu papel de
participar, comunicar e vigiar o cumprimento das
responsabilidades dos outros atores. A lei peruana 
não inclui a licença social explicitamente; entretanto, 
a Mina Yanacocha teve que levar em conta a raiz de seus
conflitos com a comunidade em sua tomada de decisões.
A comunidade, por sua vez, se sente parte do
desenvolvimento. 

Em resposta à pergunta sobre até onde se deve estender
a responsabilidade de uma empresa, Guerrero explicou
que a empresa de mineração tem a obrigação de pagar
todos os impostos legalmente exigidos, mas que não
deve estender-se a ponto de competir com papéis 
que afetam aos governos regionais e locais na promoção
do desenvolvimento de suas próprias comunidades. 
A empresa de mineração deve participar como mais um
ator no desenvolvimento das comunidades e deixar 
para os governos regionais e locais, instituições e ONGs 
o papel principal de promover o desenvolvimento da área.
Canalizar seu apoio por intermédio das instituições existentes
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para esse fim é a única opção se uma empresa de mineração
deseja evitar que as comunidades se tornem dependentes
de seus programas sociais e econômicos.

COMENTÁRIOS FINAIS
Surge um dilema na distinção entre o interesse privado 
e o interesse público, como no caso em que duas empresas
chegam a um acordo privado sobre recursos públicos,
como, por exemplo, a água. Segundo destacou a senhora
Saball, as autoridades ambientais devem avaliar os impactos
ambientais de um projeto no escopo do marco jurídico e,
tendo-se em conta esse aspecto, não se pode avaliar um
acordo firmado entre duas partes privadas. 

Como salientou Guerrero, é necessário dirigir as inquietações
das comunidades às instituições de governo pertinentes,
para evitar pressões sobre as empresas que, na realidade,
não lhes dizem respeito e que, no longo prazo, apenas
conseguem acentuar a dependência dessas comunidades
em relação às grandes empresas. Os problemas devem 
ser solucionados por meio de estruturas e instituições que
sejam permanentes no tempo, e isso somente é possível
por intermédio das instâncias governamentais. As empresas
são um ator no desenvolvimento econômico eqüitativo,
definitivamente um elemento muito importante, mas não
se deve esquecer o papel do Estado e da sociedade civil. 

A RSE é um conceito que traz várias oportunidades.
Tendo-se em conta que a mineração é uma atividade
produtiva sujeita a regulamentações legais, devemos
pensar em um fortalecimento democrático, maior igualdade
social e participação, para o que é necessária a conciliação
de interesses.
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Com base na sessão anterior, esta sessão discutiu
casos concretos de responsabilidade estendida 
da indústria de mineração e hidrocarbonetos,

enfatizando as lições aprendidas sobre as conseqüências
sociais e políticas das ações. 

O painel foi formado por Thomas Keller, Vice-Presidente
do Conselho de Mineração do Chile; Francisco Ajenjo,
Diretor de Relações Governamentais da Methanex-Chile;
Fernando Crisosto, Gerente de Assuntos Externos da
Mineração Los Pelambres do Chile; e Ramiro Santa, 
Líder da Equipe Stakeholder Value da Hocol Knighbridge,
da Colômbia.

O painel baseou-se no princípio de que a principal
responsabilidade do setor é produzir bens e serviços de
uma forma sustentável, ética, respeitando o meio ambiente
e o restante da sociedade. O setor deve complementar as
responsabilidades do Estado na medida em que necessita
da licença social para operar, que não se restringe apenas
ao cumprimento dos requisitos legais para poder funcionar,
mas também inclui obter aceitação por parte das
comunidades em que a empresa opera.  

Thomas Keller iniciou sua exposição falando da experiência
agregada de boa parte do setor de mineração. O Conselho
de Mineração agrupa as grandes empresas de mineração
tanto públicas como privadas que operam no Chile. 
Em conjunto, essas empresas representam 10% do produto
interno bruto do país e 50% das exportações. O Chile é
uma economia na qual a mineração é um setor muito 
relevante, especialmente a mineração do cobre, onde se

encontram 40% das reservas mundiais de cobre e 33% do
total de atividades extrativistas e de produção desse metal
no mundo.

Os fatores que fazem com que se produza o investimento
em mineração, tendo-se em conta que é um setor que
necessita grandes recursos e cujos investimentos são de
longa permanência no tempo, baseiam-se na existência de
uma estabilidade econômica, política e social para assegurar
a viabilidade dos projetos, que são de longo prazo. Por isso,
é importante a forma como as empresas exercem sua
responsabilidade social e ambiental. O marco jurídico
também é um fator transcendental nos aspectos tributário,
trabalhista e ambiental. A infra-estrutura existente também
é relevante em um setor intensivo em investimentos desse
tipo, que são necessários para suas atividades. Os recursos
humanos também são cruciais para atrair investimento
para o setor de mineração. No Chile, a mineração associada
ao Conselho de Mineração passou de um modelo vertical
muito auto-suficiente, para um modelo no qual ocorrem
amplos encadeamentos produtivos com numerosas empresas
em todo o país e de setores muito diversos. A indústria de
mineração emprega, diretamente, cerca de 80 mil pessoas,
mas se considerarmos a indústria de bens e serviços na
cadeia, chega a mais de 400 mil empregos indiretos. 
No total, se poderia estimar que dois milhões de pessoas
no Chile dependem dessas empresas de mineração; 
daí seu impacto na economia. 

A indústria da mineração reconheceu, já há algum tempo,
que deve estabelecer relações fluidas não apenas com os
acionistas, mas também com as demais partes interessadas
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(trabalhadores, clientes, autoridades, empreiteiros e a
comunidade). Os temas cruciais da RSE para a mineração
chilena são a qualidade de vida no trabalho, a relação com
os empregados e com o meio ambiente, e a atividade
comercial responsável, e o compromisso com as
comunidades em que atua. 

Segundo Keller, no âmbito das relações trabalhistas, o setor
apresenta o maior grau de sindicalização do país – cerca
de 90% dos trabalhadores estão filiados a sindicatos – e,
além disso, apresenta um nível de conflito trabalhista
relativamente baixo. A segurança no trabalho também é
um elemento importante, devido ao maior risco existente
na indústria, que foi reduzido ao mesmo risco de acidentes
no trabalho – ou ainda menor - de qualquer outro setor. 
A remuneração média do emprego no setor de mineração
é até sete vezes maior do que a média do salário nacional. 

Também há um claro compromisso com relação ao meio-
ambiente. Em 2004, foram investidos mais de US$ 100
milhões nessa área. Todas as empresas que pertencem ao
Conselho de Mineração receberam a certificação ISO14001.
Vale mencionar o caso da mina El Indio, no que se refere à
destinação de recursos para a recuperação do equilíbrio
ambiental e social após o encerramento das atividades. Essa
empresa destinou US$ 50 milhões exclusivamente para as
atividades de encerramento, e todas as empresas do grupo,
em conjunto, fizeram provisões para operações de
encerramento num valor de US$ 300 milhões, quantia que
aumenta a cada ano. 

As relações com a comunidade são cruciais. As 
empresas do Conselho de Mineração investiram, em 2005,
aproximadamente US$ 24 milhões em educação, saúde,
desenvolvimento de povos indígenas e atividades relevantes
para as comunidades que tem o setor de mineração em seu
entorno. Há um compromisso com o desenvolvimento
sustentável no setor e grandes avanços foram feitos na
gestão, com uma visão sempre de longo prazo.  

Segundo Francisco Ajenjo, a RSE é uma extensão 
da ética de conduta responsável praticada pela empresa.
No princípio, foram realizadas atividades de RSE que não
receberam esse nome. Esse é um conceito desenvolvido
pela indústria química surgido no Canadá há mais de 20
anos, como resposta à percepção negativa que se tinha 
da indústria em todo o mundo e que, provavelmente, 
era justificável. Esses inícios apontavam para uma melhoria
contínua nas áreas de segurança industrial e saúde 
ocupacional, meio ambiente e comunidade. 

A RSE é fundamental na estratégia dos negócios e se
manifesta na capacidade da empresa para responder às
inquietações e às demandas das partes interessadas. 
A RSE tem vários aspectos, que podem ser resumidos 
nos seguintes: 

• A produção como responsabilidade principal.
A primeira responsabilidade é gerar riqueza. A Methanex
no Chile é monoprodutora de metanol, com um sólido
investimento em Magallanes, que abastece os mercados
mundiais. 

• O trabalho social industrial. Como primeiro passo, há
um reconhecimento e uma compensação pela excelência
no desempenho, com esquemas de participação na 
propriedade e planos de desenvolvimento profissional 
e pessoal. É feita uma avaliação periódica do clima no
trabalho e do grau de compromisso dos empregados. 
A empresa também se preocupa com o trabalhador
quando este deixa de pertencer à empresa, adotando
planos pós-emprego. 

• Investimento social. A Methanex desenvolve sua gestão
com ênfase na educação e na conduta responsável, 
com programas anuais de bolsas de estudo e cursos 
de conduta responsável para alunos de engenharia, 
bem como intercâmbios com universidades no Canadá.

• Impacto da ação social ambiental. Mantém um painel 
integrado por 10 representantes da comunidade e da
empresa, para canalizar e responder às preocupações 
relativas às atividades da empresa que afetem a comunidade
ou sejam de seu interesse. Discutem-se e analisam-se os
resultados relevantes da gestão e do desempenho da
empresa na área de conduta responsável. 

• A cidadania da empresa. A Methanex se preocupou 
em criar as condições para a busca permanente de uma
integração plena com a comunidade. Preocupa-se em
analisar a percepção pública e as sugestões de melhoria
contínua da integração com a comunidade, através da
formação de equipes de auditores externos.

Os benefícios percebidos pela empresa como resultado
de seu comportamento responsável são fundamentalmente
um melhor posicionamento e uma maior integração 
na comunidade local; uma notável atração de novos 
investimentos corporativos na região; e uma maior 
sustentabilidade baseada na criação de valor e bom
desempenho, que a levaram a ser líder mundial na 
indústria do metanol.
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Os desafios identificados são estreitar as relações com 
a comunidade, criando parcerias com terceiros para gerar
sinergias. Essas parcerias devem assentar-se em valores
corporativos, transparência e eficiência. A empresa aspira
projetos de investimento em desenvolvimento sustentável,
baseados em metas alcançáveis e em resultados mensuráveis
nas comunidades.

Francisco Crisosto apresentou o caso da Mineração 
Los Pelambres. Uma empresa de mineração de capital
majoritariamente chileno, com vários compromissos 
ambientais, dentre os quais um sistema de gestão ambiental
certificado segundo padrões internacionais como a ISO
14001. De acordo com Crisosto, a grande particularidade
dessa empresa é sua interação com três municípios e 
mais de 40 comunidades, devido à sua localização no Vale
Choapa. Essa relação inclui não apenas várias organizações
sociais, serviços técnicos e autoridades, mas também os
meios de comunicação que totalizam mais de dez estações
de rádio, quatro canais de televisão locais e pelo menos
cinco representantes da imprensa escrita. 

Em um processo de quase três anos, a empresa decidiu
assumir, de forma muito profissional e com um alto senso
de responsabilidade social e transparência, o desafio de
realizar um Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Isso significou
apresentá-lo aos organismos com competência ambiental
e política e às comunidades na área de influência. 
As empresas enfrentam o desafio de se comunicar com 
a comunidade, com o objetivo de assegurar a viabilidade
e a sustentabilidade de suas iniciativas. As experiências
traumáticas vividas no desenvolvimento de algumas 
operações levaram a empresa a rever sua forma de agir,
reconhecendo que a população necessita de mais 
informações sobre suas atividades. Ao mesmo tempo, 
a empresa deve ouvir a população e compartilhar informações
sobre o projeto, a fim de integrar aquelas sugestões que
permitiriam enriquecê-lo.

O propósito da empresa não deve ser apenas cumprir um
procedimento legal, mas também fazer com que população
afetada compreenda o que se vai fazer, bem como seus
impactos negativos e positivos. Nesse sentido, Crisosto
identificou três etapas para tornar a comunicação do projeto
eficaz antes, durante e depois da participação cidadã formal.
Embora nesse processo tenha sido necessário abordar
diferentes públicos (autoridades técnicas e políticas,
especialistas da área, universidades e meios de comunicação,
dentre outros), Crisosto enfatizou o trabalho com a
comunidade próxima ao impacto do projeto, bem como
com a opinião pública local. Na fase anterior à participação
cidadã, iniciou-se um processo para comunicar a função
da empresa, sua visão de futuro e a repercussão nas

comunidades. Por meio de 70 reuniões e quase 11 mil
contatos diretos, se conheceram melhor as preocupações
e expectativas dos vizinhos da empresa. A seguir, o projeto
foi apresentado às comunidades, com o objetivo de
considerar suas observações, incluindo no projeto algumas
de suas exigências, ajustando aspectos relacionados
especialmente às medidas de mitigação e compensação
contempladas pelos impactos. Na etapa de participação
cidadã formal, os esforços já empreendidos permitiram
gerar um clima de maior confiança, racionalidade e
credibilidade. O resultado desse processo informativo 
e participativo permitiu legitimar socialmente os projetos
com transparência e com a tranqüilidade exigida pela
autoridade para tomada de decisão. 

A comunicação dos projetos e a racionalização do 
debate é uma área gerenciável. A empresa não deve 
se auto-invalidar, mas sim partir do princípio que seus
interesses são legítimos e comunicáveis, assumindo a
liderança pública de seus projetos. É o que Crisosto chamou
de transparência ativa. Mas nesse processo também 
é necessário que todos os atores envolvidos em uma
participação cidadã assumam suas responsabilidades. 

Ramiro Santa iniciou sua exposição apresentando alguns
dados das características da Hocol. Continuou com a
evolução do tratamento dado aos aspectos sociais e
ambientais na empresa ao longo do tempo e em função
da confiança gerada. De um tratamento assistencialista e
filantrópico da sociedade durante 30 anos, a empresa deu
uma guinada para a cidadania corporativa nos anos 1990.

A empresa tem consciência de que deve ser um bom
vizinho e evitar os impactos negativos. A comunidade se
reconhece como capaz de identificar suas necessidades e
conhecer as soluções. Começam-se a utilizar interlocutores
legais e legítimos, que representam realmente os interesses
das populações afetadas. Tanto a empresa como as
comunidades e o governo reconhecem que têm uma série
de obrigações e funções na busca conjunta de soluções
para os problemas que uma empresa como a Hocol pode
gerar em comunidades que, por si sós, já enfrentam seus
próprios problemas. 

De meados da década de 1990 até nossos dias, a empresa
identificou suas zonas de influência para poder enfrentar
os desafios do impacto de seu negócio. Por meio de
convergências tripartites estabelecem-se colaborações
entre a empresa, os governos locais e as comunidades, 
na busca do bem comum em um ambiente democrático 
e sem desviar a empresa de sua atividade central. 
Os centros de decisão estão o mais próximo possível 
dos problemas. Para a Hocol, não se trata de um dilema 
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o fato da RSE ser de caráter voluntário ou obrigatório, 
mas sim de ser algo que, de qualquer maneira, tem que
ser colocado em prática.

A Hocol desempenha um papel de liderança na comunidade,
especialmente importante em um país que se encontra 
em uma situação relativamente estável econômica 
e politicamente, mas que vive um conflito há vários anos 
e onde se sobrepõem situações de conflito e pós-conflito
em muitos aspectos da sociedade. A empresa colabora
com as Escolas para Democracia e com várias organizações
de base. 

Sem dúvida alguma, trabalha em parceria com o 
Estado e pela legitimação do mesmo, empenhando-se no
fortalecimento institucional de seus órgãos e na melhoria
dos serviços que devem ser prestados aos cidadãos, como
saúde e educação. Nesse sentido, a empresa contribui
para que o Estado possa exercer seu próprio papel dentro
da RSE. Na esfera ambiental, são importantes a educação
tanto dentro como fora da empresa e a criação de projetos
produtivos que assegurem a geração de receitas nas
comunidades vizinhas. Os sucessos obtidos pela Hocol
nessa trajetória estão refletidos em uma melhoria 
dos aspectos sociais e numa melhor gestão do impacto
ambiental, além de níveis mais altos de geração de receitas.

COMENTÁRIOS FINAIS
Finalmente, as comunidades devem se envolver participando
nas instâncias pertinentes, ou criando essas instâncias,
caso não existam, para dar voz às suas expectativas. 
Para que isso se desenvolva em um ambiente construtivo,
o Estado tem a responsabilidade de fortalecer as
comunidades para uma participação eficaz e responsável,
por meio de uma formação ambiental e cívica no sistema
educacional. Tudo isso contribui para organizar o debate e
fomentar a coesão social e o respeito aos princípios legais
vigentes. O Estado deve criar as referências básicas e
técnicas para a comunidade e as empresas. Da mesma
forma, as organizações da sociedade civil que participam
devem contribuir para que seja efetivamente um processo
que permita o diálogo e o entendimento, em detrimento
da polêmica e da exasperação social. A mídia, por sua
vez, pode contribuir por meio de informações objetivas 
e rigorosas sobre o impacto positivo, quando este ocorre,
deixando de lado o sensacionalismo fácil. 
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Depois de haver discutido os propulsores da
responsabilidade, nesta sessão plenária discutiram-se
a intensificação do impacto, as modificações, 

as parcerias ou acordos necessários para que a
responsabilidade empresarial se converta em benefício
para todas as partes. Para tanto, contamos com a
participação dos seguintes palestrantes: Gonzalo García,
Presidente da Comissão de Responsabilidade Social
Empresarial da Confederação de Produção e Comércio
(CPC) do Chile; Adrian Hodges, Diretor- Gerente do
Fórum Internacional de Líderes Empresarias de Príncipe 
de Gales (Prince of Wales International Business Leaders
Forum - IBLF) do Reino Unido; e Ricardo Young,
Presidente do Conselho do Instituto Ethos no Brasil. 

Sendo o último painel da conferência, as exposições
refletiram tanto as lições aprendidas como os desafios
futuros para intensificar o impacto da RSE. Todos os
palestrantes têm vasta experiência como líderes empresariais
bem sucedidos e representantes de associações de
empresas, além de uma rica história de interações 
com ONGs e entidades governamentais. 

Adrian Hodges abriu seus comentários destacando o grande
progresso do movimento da RSE nas Américas, que constitui
uma força para o desenvolvimento de melhores negócios,
melhores comunidades e melhores vidas. Entretanto,
também destacou três assuntos que requerem nossa atenção
se quisermos avançar nessa área: 

• Primeiro, a RSE pela RSE. As empresas se comprometem
porque outros também o fazem, o que nos leva a relatórios
anuais muito lúcidos e a ações superficiais. A chave para

evitar essa armadilha é integrar a RSE a uma estratégia e
a alguns objetivos e depois ajustá-la às formas e práticas
da empresa para executá-la. 

• Um segundo assunto é esconder-se atrás de um bom
trabalho. As empresas são demasiadamente tímidas na
hora de declarar os benefícios de suas ações sociais.
Negar esses benefícios contribui para diminuir a
credibilidade. A transparência das motivações empresariais
e sociais é desejável. 

• A terceira preocupação é se estamos pedindo às
empresas as coisas certas. O setor privado, as organizações
sociais e o governo devem ser disciplinados no sentido
de evitar pedir às empresas que realizem atividades que
não lhes competem. 

Ser capaz de enfrentar esses assuntos difíceis é um sinal
da maturidade do movimento. 

Ricardo Young respondeu à pergunta central da Conferencia
Quem é responsável pela responsabilidade? A resposta é:
todos. Todos somos responsáveis, tal como ficou evidente
no diálogo estabelecido. Entretanto, Young também propôs
algo mais ambicioso: Quem é responsável pela mudança
social e por criar novos modelos de desenvolvimento?
Com base na rica e variada experiência do Instituto Ethos,
destacou a importância, primeiramente, de levantar
preocupações sobre problemas críticos, os quais incluem
uma predisposição para reconhecer e enfrentar o pior da
conduta humana em nossas sociedades. A próxima tarefa
no novo modelo de desenvolvimento é mobilizar recursos
para gerar maior capacidade de mudança. Essa

SEXTA SESSÃO PLENÁRIA 

Intensificar o impacto 
Terça-feira, 27 de setembro de, 2005

James Austin
Harvard Business School
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mobilização deveria transcender setores e criar parcerias
locais, nacionais e internacionais. No centro desse processo
estão as novas tecnologias de transformação social. Por
baixo de tudo isso está a responsabilidade fundamental
de converter-se em verdadeiros agentes de mudança.

Gonzalo García Balmaceda comentou que a RSE não 
é uma moda passageira, mas sim algo que reflete uma
mudança cultural profunda, com a aceitação de um conjunto
mais amplo de partes interessadas relevantes no mundo
empresarial. As lições-chave aprendidas sobre a RSE são: 

a) que não se trata simplesmente de uma estratégia 
de marketing de reputação, mas sim de práticas 
diárias; 

b) que levar em conta os interesses de todos não é 
incompatível com a maximização de benefícios;

c) que não é filantropia, mas sim uma forma de conduzir
os negócios; 

d) que não é a resposta a uma agenda externa, mas sim
uma conseqüência natural das mudanças nos 
mercados; 

e) que não significa assumir um papel impróprio, 
mas sim reorganizar sua relevância inegável perante 
a sociedade. 

Para continuar avançando, há cinco áreas nas quais
devemos trabalhar:

1) os líderes empresariais devem ser proativos na hora 
de enfrentar os assuntos, propondo soluções e 
adotando uma visão de longo prazo que aceite os 
custos no curto prazo como um investimento para 
construir um meio ambiente mais saudável; 

2) a RSE deve estar incorporada à estratégia de 
negócios, de modo que as práticas responsáveis 
com todas as partes se convertam em procedimentos
operacionais padrões; 

3) a empresa deve estabelecer um diálogo eficaz com 
as partes interessadas, ouvindo cuidadosamente, 
evitando o paternalismo e incorporando sugestões 
de uma forma significativa aos processos de tomada 
de decisão e solução de problemas;

4) as empresas devem demonstrar progresso social e 
ambiental por meio de relatórios transparentes de 
indicadores de impacto social; e

5) os governos precisam criar sistemas imparciais 
e profissionais de regulamentação legal que 
incentivem a participação empresarial responsável. 
Os consumidores também deveriam estimular esse 
comportamento, favorecendo aquelas empresas 
que comprovam uma sólida contribuição social. 

COMENTÁRIOS FINAIS
Para oferecer uma perspectiva final do que se deveria fazer
para avançar para o nível seguinte na RSE, centramo-nos
nas capacidades necessárias no mundo empresarial, nas
ONGs e nas entidades governamentais. A rede Social
Enterprise Knowledge Network (SEKN), uma associação 
de pesquisa de instituições acadêmicas líderes ibero-
americanas, oferece o seguinte conjunto de capacidades
consideradas cruciais. Este conjunto surgiu das pesquisas
atuais14 sobre boas práticas empresariais e de organizações
da sociedade civil consideradas empresas sociais líderes:

Inovação empreendedora. O que se necessita não é 
mais o mesmo, mas sim novos enfoques que mobilizem,
de forma criativa, diferentes combinações de recursos para
gerar um maior valor social.

Construção de capacidades. Cada instituição precisará
desenvolver capacidades adicionais e isso vem por meio
de uma organização de aprendizagem que busque o 
aprimoramento contínuo.

Adaptabilidade organizacional. O ambiente na América
Latina está cheio de incertezas e acontecimentos inesperados
que requerem flexibilidade em termos de estratégia,
estruturas e sistemas que aceitem a mudança como um
desafio constante.

Gestão das partes interessadas. Organizações líderes 
adotam uma visão mais ampla de quais são as partes 
interessadas, seus interesses e suas capacidades para 
contribuir para novas soluções.

Criação de parcerias. A complexidade e a magnitude dos
problemas da sociedade transcendem a capacidade de
instituições individuais e requerem a criação de parcerias
estratégicas entre os diferentes setores.

E, finalmente, alinhamento estratégico. A RSE, que é um
poderoso instrumento, deve estar alinhada à estratégia
central da organização, aos valores institucionais e às
capacidades organizacionais. 

14. A ser publicado como Seeking Success in Social Enterprise, Harvard University Press, 2006



Domingo, 25 de setembro de 2005
15:30-18:00 Inscrição

20:30-22:45 Recepção de boas-vindas e 
concerto– Museu Colonial São 
Francisco
Ônibus saem a partir das 7:30pm 
do Hotel Sheraton Santiago
Patrocinado por GrupoNueva

Segunda-feira, 26 de setembro de 2005
7:00 -15:00 Inscrição

8:00-9:00 Café da manhã 
(Salão Pedro de Valdivia)

9:00-9:45 Cerimônia de Abertura 
(Salão São Cristóvão 1 e 2)

Confederación de la Producción 
y el Comercio
Hernán Somerville Senn,
Presidente do Comitê Executivo 

Banco Interamericano de 
Desenvolvimento
Dennis Flannery,
Vice-presidente Executivo 

Governo do Chile 
Francisco Vidal Salinas,
Ministro do Interior 

9:45-11:00 Primeira Sessão Plenária 
(Salão São Cristóvão 1 e 2)

A responsabilidade dos empresários 
A primeira sessão plenária estabelecerá o marco de 
referência com a visão que as próprias empresas têm da
responsabilidade social e ambiental empresarial.

ANEXO 1: AGENDA 

QUEM É RESPONSÁVEL PELA
RESPONSABILIDADE? 

25, 26 e 27 de setembro de 2005
Hotel Sheraton Santiago
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Destacados líderes empresariais compartirão com os 
participantes os fatores mais importantes que levam as
suas empresas a serem responsáveis e introduzirão a RSE
como um elemento central de suas atividades e tomada
de decisões.

Moderador:
Antonio Vives,
Subgerente Empresa Privada e Mercados Financeiros,
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID

Palestrantes:
Julio Moura,
Presidente GrupoNueva, Chile 

Raimundo Monge,
General Manager, 
Gerente General, Santander Chile Holding 
e Diretor do Banco Santander Santiago, Chile

Charles Fombrum, 
Diretor Executivo, 
Reputation Institute, Estados Unidos 

11:00-11:30 Coffee break

11:30-13:00 Segunda Sessão Plenária 
(Salão São Cristóvão 1 e 2)

A responsabilidade do setor público
Nesse painel estarão presentes representantes do setor
público em suas distintas facetas, que apresentarão suas
visões dos fatores que impulsionam as empresas a adotar
práticas responsáveis e as estratégias para conseguir
incentivar as empresas a serem responsáveis. Apresentarão
também suas visões sobre os fatores que incentivam ao
resto das partes interessadas (sociedade civil, mercados
financeiros, etc.) a cumprir seus respectivos papéis em
impulsionar a RSE e maximizar seu impacto. Todos os
cidadãos formam parte das partes interessadas nas ações
empresariais e por isso devem conhecer qual é seu papel
para poder expressar de uma maneira efetiva as suas
necessidades e expectativas. 

Moderadora:
Soledad Teixidó, 
Diretora Executiva, 
ProHumana, Chile 

Palestrantes:
Luis Eduardo Escobar,
Coordenador de Organismos Internacionais, 
Ministério da Fazenda, Chile 

José Luis Machinea,
Secretário Executivo da Comissão Econômica para 
América Latina e Caribe (CEPAL) 

Daniel Shepherd, 
Especialista de Operações, 
Fundo Multilateral de Investimentos

Larry Palmer, 
Presidente, 
Fundação Interamericana, Estados Unidos 

13:00-14:30 Almoço (Salão Pedro de Valdivia)
Patrocinado por Banco Santander 
Chile

Sessões Paralelas (duas sessões simultâneas)
Serie A: Impulsores econômicos
Serie B: Impulsores sociais

14:30-16:00 Primeira Rodada de Sessões 
Paralelas 
Sessão A: A responsabilidade 
dos consumidores
(Salão São Cristóvão1)

Conheceremos a relevância de informar aos cidadãos
assuntos relacionados a responsabilidade social das empresas
para que possam demandar seus direitos fundamentais 
como consumidores. Se mencionará a influência que os
consumidores podem exercer para que as empresas sejam
mais responsáveis através de suas decisões de compra. 

Moderador:
Prof. Gerardo Lozano,
Instituto Tecnológico de Monterrey, México 

Palestrantes:
Helio Mattar, 
Presidente, 
Akatu, Brasil 

Ricardo Iturra,
Membro do Diretório da Organización de Consumidores 
y Usuarios de Chile, ODECU 



Juan Trímboli, 
Coordenador, 
Consumers Internacional 

Sessão B: A responsabilidade dos funcionários  
(Salão São Cristóvão1)

Os funcionários podem ser importantes impulsores 
de práticas responsáveis e ao final são responsáveis 
de boa parte de sua implementação. Um sindicato local, 
uma agência de promoção e uma associação empresarial 
que lida com temas de segurança no trabalho nos mostrarão
como se pode criar as condições necessárias que propiciem
o desenvolvimento humano e profissional ao mesmo tempo
que contribui a uma maior produtividade e responsabilidade
empresarial.

Moderador:
Roberto Gutiérrez, 
Universidade dos Andes e Social Enterprise Knowledge
Network (SEKN), Colombia 

Palestrantes:
Claudio Urrutia,
Sindicato Unilever, Chile 

Bruno Philippi,
Presidente, 
Sociedad de Fomento Fabril SOFOFA, Chile 

Ángel Mansilla,
Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), Chile 

16:00-16:30 Coffee Break 

16:30-18:00 Segunda Rodada de Sessões 
Paralelas
Sessão A: A responsabilidade 
dos mercados financeiros 
(Salão São Cristóvão1) 

Devido a sua importância para a competitividade das
empresas, o mercado financeiro pode influenciar muito 
no comportamento das organizações, tanto com um papel
de verificação como através de ações mais diretas. Em
muitos países os novos princípios que adotam as instituições
financeiras, os critérios dos investidores institucionais e 
o auge do investimento socialmente responsável estão
examinando e favorecendo as empresas responsáveis. Esta
sessão ilustrará estas tendências nos mercados financeiros

e como os mesmos influenciam sobre o comportamento
responsável das empresas e os benefícios que dele se
derivam.

Moderador:
Fernando Lefort, 
Escola de Administração da Universidade Católica e 
Secretário Executivo, Centro para o Gobierno de la 
Empresa (CGE), Chile

Palestrantes:
Vicente Caruz, 
Presidente, 
Banco del Desarrollo, Chile 

Augusto Iglesias, 
Sócio, 
Primamérica, Chile 

Djordjija Petkoski, 
Diretor da Equipe de Desenvolvimento do Setor 
Privado e Governança Corporativa, Banco Mundial 

Sessão B: A responsabilidade dos meios de comunicação
(Salão São Cristóvão3)

A influência e o poder dos meios de comunicação são
imensos, tanto para mostrar a realidade como para formar
opiniões na sociedade. Seu papel é crucial na hora de
comunicar e estender a agenda da RSE. Esta sessão
ilustrará algumas das tendências nos meios de comunicação
que tem contribuído ao avanço da RSE e a reação da
sociedade. Também se discutirá como podem estimular 
as práticas responsáveis e como sua comunicação traz
benefícios competitivos a empresa.

Moderador:
Italo Pizzolante, 
Presidente, 
Pizzolante Comunicaciones Estratégicas, Venezuela 

Palestrantes:
Raúl Ferro, 
Editor, AméricaEconomía 

Tobias Webb, 
Editor, 
Ethical Corporation, Reino Unido

61



62

Carlos Schaerer, 
Secretário Geral, El Mercurio;
e Vice-presidente, Asociación Nacional de la Prensa, 
Chile 

Eliana Rozas, 
Diretora Executiva da Corporação de Televisão da 
Pontifícia Universidade Católica de Chile

20:00-21:30 Jantar de gala - Restaurante 
Camino Real
Patrocinada pelo Governo de Chile 

Martes, 27 de setembro de 2005
8:00-9:00 Café da manhã 

(Salão Pedro de Valdivia)
Patrocinado por Export 
Development Canada

9:00-10:30 Terceira Sessão Plenária 
(Salão São Cristóvão1 y 2) 

Como assegurar a responsabilidade? 
Regulação e legislação.
Mediante a deterioração dos estandartes laborais em 
alguns setores (causados pela convergência da globalização,
pela reestruturação das redes de produção e distribuição,
pela liberalização do comércio, e pelas políticas de não-
regulação dos governos) tem surgido com força o debate 
da auto-regulação das empresas através dos códigos de
conduta voluntários. Existem alguns motivos que nos 
causa dúvida sobre a utilidade destes códigos de conduta,
particularmente com a ausência de verificação independente
e de transparência. Os palestrantes deste painel examinarão
algumas das vantagens e limitações tanto da legislação
governamental como dos códigos voluntários de conduta, 
e como podem interagir para reforçar o papel regulador 
do Estado e conseguir a flexibilidade que necessita o setor
privado e a proteção necessária para o resto da sociedade. 

Moderador:
Germán Quintana,
Diretor Executivo Interino por Chile, 
Banco Interamericano de Desenvolvimento

Palestrantes:
Oscar Landerretche,
Vice-presidente Executivo, 
CORFO, Chile 

José Antonio Guzmán, 
Câmara Chilena de Construção, Chile 

Michael Hardy,
Gerente Geral, Chile Tabacos, Chile 

José Angel Moreno, 
Diretor de Responsabilidade Social Corporativa, 
BBVA, Espanha 

10:30-11:00 Coffee Break

11:00 -12:30 Terceira Rodada de Sessões 
Paralelas 

Sessão A: A responsabilidade do mercado internacional
(Salão São Cristóvão1)

Os mercados internacionais cada vez demandam maior
responsabilidade social e ambiental em todas as etapas 
da cadeia produtiva. Os palestrantes apresentarão suas
experiências na busca por se manter nos mercados exteriores
e o esforço por entrar em novos mercados. Também
discutirão sobre a necessidade de um grupo empresarial
responsável para contribuir para a estabilidade e bom
clima de negócios que traga investimento estrangeiro e
facilite os tratados de livre comércio.

Moderador:
Nicolás Majluf, 
Professor do Departamento de Engenharia Industrial 
e de Sistemas da Universidade Católica, Chile 

Palestrantes:
Fernando Raga, 
Vice-presidente, Corporación Chilena de la Madera y 
Gerente Geral de Desenvolvimento Florestal de Mininco,
Chile 



Gilles Ross,
Vice-presidente, Serviços Legais e Secretaria, 
Export Development Canada, Canadá 

Daniel Arancibia, 
Representante Regional de América Latina e Caribe, 
Forest Stewardship Council (FSC)

Sessão B: A responsabilidade da sociedade civil 
(Salão São Cristóvão3)

Nessa sessão analisaremos o papel das organizações 
da sociedade civil ao representar as vozes dos mais 
desfavorecidos. Conheceremos experiências nas quais a
sociedade civil influenciou e incentivou práticas responsáveis
nas empresas. Também se discutirá como as empresas
podem trabalhar conjuntamente com a sociedade civil
com o objetivo de melhorar o impacto positivo das 
práticas responsáveis.

Moderadora:
Audra Jones,
Fundação Interamericana, Estados Unidos 

Palestrantes:
Carolina Peyrín, 
Coordenadora, 
Red Puentes Internacional, Chile 

Juan Pedro Pinochet,
Gerente Geral, 
Un Techo para Chile, Chile 

Don Clarke, 
Diretor de Educação e Projetos Especiais, 
Black River First Nation (Pueblos indígenas), Canadá 

Armando Espinosa Reyes,
Presidente, 
AlumiFénix, Venezuela 

12:30-13:45 Almoço (Salão Pedro de Valdivia)
Patrocinado pelo Banco del 
Desarrollo

13:45-15:00 Quarta Sessão Plenária 
(Salão São Cristóvão1 y 2)

O que é e o que não é responsabilidade da 
indústria de mineração e hidrocarbonatos?
Pelo grande tamanho das operações de mineração e
hidrocarbonatos e o grande impacto ambiental, social e
econômico que essas têm nos países em que operam e
especialmente nas comunidades mais próximas, é comum
se atribuir responsabilidades a esta indústria que vão mais
além de suas atividades ou projetos em concreto. Até aonde
se deve estender estas responsabilidades? É possível
diminuí-las? Essa postura é desejável? O que acontece
com a síndrome de dependência que se cria nas
comunidades e como evitá-la?

Moderador:
Jim Rader,
Programa de Industrias Extrativas, 
Business for Social Responsibility, Estados Unidos

Palestrantes:
Paulina Saball,
Comissão Nacional de Meio-Ambiente, 
CONAMA, Chile 

Alfredo Ovalle Rodríguez,
Presidente, 
Sociedad Nacional de Minería, Chile 

Fernando Guerrero Figueroa, 
Diretor Executivo, 
Asociación para el Desenvolvimento Local (ASODEL), 
Perú 

15:00-15:30 Coffee Break 

15:30-17:00 Quinta Sessão Plenária
(Salão São Cristóvão1 y 2) 

Algumas experiências de destaque na América Latina
Baseada na sessão anterior, esta sessão discutirá casos
concretos da responsabilidade na área da indústria
mineradora e de hidrocarbonatos, enfatizando as lições
aprendidas e conseqüências sociais e políticas. 

Moderadora:
Estrella Peinado-Vara,
Especialista em Setor Privado, 
Banco Interamericano de Desenvolvimento

Palestrantes:
Thomas Keller,
Vice-presidente do Conselho Mineiro, Chile
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Francisco Ajenjo,
Diretor de Relações Governamentais, 
Methanex, Chile 

Fernando Crisosto,
Assuntos Externos, Minera Los Pelambres, Chile 

Ramiro Santa,
Stakeholder Value Team Leader, 
Hocol Knightbridge, Colombia 

17:00-18:30 Sexta Sessão Plenária 
(Salão São Cristóvão1 e 2)

Intensificar o impacto 
Depois de haver discutido sobre os impulsores da 
responsabilidade e o papel de seus atores, em esta sexta
sessão plenária se discutirá como intensificar o impacto,
que modificações, alianças ou acordos seriam necessários
para que a responsabilidade empresarial seja benéfica
para todas as partes.  

Moderador:
James Austin,
Professor, 
Harvard Business School, Estados Unidos 

Palestrantes:
Gonzalo García,
Presidente da Comissão de Responsabilidade Social 
Empresarial da Confederação da Produção e Comércio 
(CPC), Chile 

Adrian Hodges, 
Diretor-Gerente, Prince of Wales International Business 
Leaders Forum (IBLF), Reino Unido 

Ricardo Young, 
Presidente do Conselho, 
Instituto Ethos, Brasil

18:30-20:00 Recepção
(Salão Pedro de Valdivia)
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