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Por Stephan Schmidheiny

As muitas perguntas que geralmente me fazem
sobre minhas motivações e ações demonstram que
a minha maneira de ser e de fazer as coisas nem
sempre obedece à lógica comum. Por isso, é difícil
explicá-la. Contudo, como muita gente, eu sou uma
soma das minhas experiências de vida, que por sua
vez foram causa e efeito da minha Weltanschauung,
a minha visão de mundo, que a seguir gostaria de
resumir para meus amigos e parceiros.
Creio que muito do que hoje sou já fazia parte da
minha pessoa nos meus primeiros anos de vida, na
minha infância e adolescência.
Eu sempre ouvia meu pai, Max, e outros membros
da família discutirem sobre negócios, e o espírito
empreendedor era uma longa tradição entre os
Schmidheiny. Meu bisavô estabeleceu as bases
empresariais da família quando abriu sua primeira
olaria em Heerbrugg, no leste da Suíça. Meu avô,
por sua vez, investiu na então incipiente indústria
de cimento e, mais tarde, na de amianto. Na geração
seguinte, esses e outros investimentos, como os
realizados na WILD-LEITZ e na BBC Brown Boveri,
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Meus antecessores também me
transmitiram o princípio de que a
riqueza requer certas responsabilidades,
e esta convicção me levou a estudar e a
praticar novas formas de filantropia.

representaram o espírito empreendedor do meu pai
Max e de seu irmão Ernst.
Meus antecessores também me transmitiram o
princípio de que a riqueza requer certas responsabilidades, e esta convicção me levou a estudar e
a praticar novas formas de filantropia.
Minha mãe, Adda, compensou esse enfoque
empresarial com seu amor pela música e habilidade
ao piano. Cresci em uma família amante das artes.
Meus pais tinham uma coleção dos grandes mestres
franceses e flamengos da pintura e também uma
coleção importante de Hodler. Além disso, tinham
um contato próximo com muitos artistas suíços
contemporâneos. Por insistência de minha mãe,
aprendi a tocar obras clássicas ao piano, atividade
que até hoje me proporciona uma enorme
tranqüilidade e prazer.
Cresci em uma fazenda repleta de vinhedos, e minha
família costumava fazer passeios pelas trilhas nas
montanhas. Como meu pai gostava de velejar,
passávamos as férias nas ilhas do Mediterrâneo, onde
aprendi a mergulhar. Acredito que foi a partir dessas
experiências que comecei a me preocupar com o
meio ambiente.
Lembro-me que ainda bem pequeno  com cinco
ou seis anos de idade  não aspirava ser maquinista
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de trem nem caubói quando crescesse, como sonhavam outras crianças;
eu queria ser missionário. Não sei se essa ambição precoce pressagiava
meu interesse pelos aspectos espirituais ou o desejo de viajar a lugares
distantes, sentimentos que me acompanharam durante toda a minha
vida, ou se era simplesmente uma reação ao fato de que, mesmo sendo
tão pequeno, eu já sabia o que se esperava dos homens da família
Schmidheiny: que fossem engenheiros.
No entanto, e apesar dos protestos do meu pai, estudei Direito em vez
de Engenharia. Não para ser advogado, mas como um meio para
pesquisar e compreender o funcionamento da sociedade. Quando saí
da faculdade, meu pai  que já tinha idade para se aposentar  esperava
que eu seguisse o seu caminho. Mas eu tinha outras idéias. Desde a
minha primeira experiência como encarregado em uma das fábricas
no Brasil, já começava a me interessar pelo processo que naquela
época se denominava desenvolvimento e sentia uma afinidade muito
maior por essa área do que pelo mundo dos negócios e da indústria.
Isso fez com que eu requeresse um posto de trabalho na área de
desenvolvimento em Uganda, mas por causa dos distúrbios que
começaram naquele país, não pude viajar. Meu pai aproveitou então
essa oportunidade para me convencer a assumir, temporariamente,
o cargo de secretário de um dos principais executivos de uma de suas
empresas, acompanhando-o pelo mundo em sua tarefa de monitorar
as operações do Grupo. Não resisti à idéia de ser pago para viajar
enquanto tentava pensar o que fazer da minha vida.
O que se esperava de mim era que tomasse notas das reuniões entre
o meu chefe e os gerentes locais. Embora eu respeitasse muitos deles
pela experiência acumulada no mundo empresarial, com freqüência
não concordava com sua maneira de pensar. Fazia então anotações
separadas sobre suas personalidades e comportamento, descrevendo
como interagiam entre si e com seus subordinados. Ao terminar o
trabalho, mostrei ao meu chefe algumas dessas anotações "informais".
Para minha surpresa e satisfação, ele pareceu muito mais interessado
nessas "opiniões pessoais" do que nas atas oficiais das reuniões. Aprendi
com isso que as pessoas importantes nem sempre dizem coisas
importantes e que, muitas vezes, é possível obter melhores resultados
agindo fora das regras estabelecidas.
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Como mantinha meu interesse em desenvolvimento, aceitei um lugar
na área de vendas, planejamento e sistemas de informação em uma
das empresas do Grupo na África do Sul. Naquela época, a África do
Sul ainda era regida pelo apartheid e pelo regime imposto pelos
brancos. Numa carta que escrevi ao meu pai comentei que um sistema
tão injusto e desumano como o apartheid não poderia sobreviver
muito tempo e que estaria destinado ao fracasso nos próximos cinco
anos. Em linhas gerais, minha análise estava correta; só errei na previsão
por alguns anos.
Quando solicitei outro emprego temporário, desta vez na Arábia
Saudita, em vez de concordar, meu pai pediu-me que o ajudasse a
resolver alguns problemas urgentes que o Grupo estava enfrentando
na Suíça. Não gostei muito da idéia de voltar para casa quando ainda
tinha tantas coisas para ver pelo mundo afora, mas é impossível não
ouvir um pedido de ajuda do próprio pai.
Provavelmente, esse foi o verdadeiro começo da minha carreira
empresarial, como gerente de vendas da Eternit AG em Niederurnen,
em 1974. Um ano depois fui designado CEO e, em 1976, assumi o lugar
de meu pai como presidente da holding Grupo Suíço Eternit. Em 1984,
quando meu pai tomou a decisão de dividir seu patrimônio entre os
filhos, assumi como proprietário da holding Grupo Eternit, enquanto
meu irmão Thomas se encarregou do Grupo Holderbank (mais tarde,
Holcim).
Eu tinha então 29 anos e era responsável pelo controle e organização
de um conglomerado de empresas com fábricas em mais de 20 países,
empregando dezenas de milhares de pessoas. Era um Grupo
administrado de forma descentralizada e bem-sucedido em muitos
mercados.

Aprendi com isso que as pessoas importantes nem
sempre dizem coisas importantes e que, muitas vezes,
é possível obter melhores resultados agindo fora das
regras estabelecidas.
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A polêmica sobre os potenciais efeitos nocivos do pó de amianto foi um choque para
mim em muitos aspectos. Eu mesmo havia sido exposto às fibras desse material durante
meu estágio no Brasil. Costumava carregar os sacos de amianto e jogar as fibras no
misturador, aspirando profundamente por causa do esforço físico. Com freqüência, no
fim de cada dia de trabalho eu estava completamente coberto de pó branco.
Naquele momento, eu era incapaz de calcular por mim mesmo o verdadeiro grau dos
riscos envolvidos na fabricação de produtos de cimento-amianto. Nossos assessores
achavam que os estudos científicos destinados a provar os efeitos nocivos desse material
estavam cheios de contradições. Eu percebia que a falta de um consenso científico e
técnico transparente em relação ao amianto e à imprevisibilidade dos seus efeitos
impossibilitavam qualquer planejamento ou gestão de risco confiável. Além de estar
preocupado com os riscos para a saúde dos funcionários das companhias do Grupo,
concluí que essa não era uma perspectiva muito promissora para a minha carreira
empresarial.
As companhias pertencentes ao Grupo instalaram novos equipamentos e filtros em suas
fábricas para reduzir ao mínimo a concentração de fibras no ar. Além disso, foram
implementados programas de treinamento para o pessoal, com o objetivo de minimizar
os riscos associados ao amianto. O Grupo também começou exaustivas pesquisas para
desenvolver produtos alternativos, sem o uso do amianto.
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Ao mesmo tempo, tomei uma decisão radical. Sem ter a mais mínima idéia de como
iríamos implementar a mudança, anunciei publicamente, em 1981, que o Grupo
interromperia a fabricação de produtos contendo amianto (muito antes de a União
Européia proibir sua utilização). Posso me lembrar muito bem das palavras de um dos
gerentes técnicos depois do meu anúncio: O jovem Schmidheiny está louco! Quer
fabricar produtos Eternit sem amianto. É como querer encontrar água seca....
Tomei a decisão de não utilizar mais amianto baseado nos potenciais problemas de
saúde e ambientais associados a este mineral. Mas também tive a impressão de que, em
uma época de crescente transparência  bem como de preocupação com os riscos para
a saúde , seria impossível desenvolver e manter um negócio bem sucedido baseado no
amianto. Tal intuição fez com que eu começasse a considerar seriamente a relação entre
os negócios e a sociedade. Foi um período doloroso, mas uma preparação de valor
inestimável para minha posterior dedicação a uma posição de liderança em assuntos
relacionados a negócios e sociedade.
Atravessamos momentos extremamente difíceis. Porém, com o passar do tempo me
convencia cada vez mais de ter tomado a decisão certa.
A família Schmidheiny sempre vivera discretamente, afastada do olhar público. De
repente, me vi nas primeiras páginas dos jornais, ligado aos efeitos nocivos do amianto,
os mesmos efeitos contra os quais eu tentava proteger a sociedade, as companhias do
Grupo e seus empregados. Isso foi muito difícil, não só para mim, como também para
minha família e meus amigos.
Quando olho para trás e avalio o que sabemos hoje sobre as muitas vítimas do amianto,
me orgulho das medidas tomadas pelas empresas do Grupo como objetivo de proteger
seus empregados contra os danos causados pelo amianto e fico aliviado por ter me
mantido firme na decisão de acabar com a utilização desse material, apesar das incertezas
e da resistência da indústria e, até mesmo, de nosso próprio Grupo. Como sabemos
atualmente, as doenças causadas pelo amianto somente se manifestam depois de muitos
anos  ou mesmo décadas  após a exposição às fibras. Esta é uma situação terrivelmente
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deplorável, principalmente porque, durante muito tempo, nem os governos nem outros
agentes da indústria reconheceram as conseqüências do problema nem tomaram as
necessárias medidas de proteção.
Eu e meu Grupo conseguimos permanecer no mercado graças a um longo e caro processo
de diversificação. No fim desse processo, eu era o proprietário de uma holding empresarial
com vantagens e um conglomerado de empresas amplamente consolidado.
No entanto, durante os anos 80, minhas atividades empresariais estiveram marcadas por
incertezas e preocupações. A arte demonstrou ser um excelente antídoto para esse
estresse. Foi nessa época que meu irmão mais novo, Alexander, e seu sócio me introduziram
no mundo da arte moderna e contemporânea. Com meu apoio financeiro, os dois
começaram uma coleção de arte contemporânea de alta qualidade e, simultaneamente,
meu interesse pelas obras por eles adquiridas superou o de um simples investidor.
Em meados da década de 80 dei meu primeiro passo em direção à filantropia organizada.
Em um empreendimento conjunto com o arcebispo do Panamá criamos a Fundação
FUNDES, uma organização que promove a pequena e a média empresa (PME), visando
criar postos de trabalho e gerar receita para as pessoas de poucos recursos, além de
otimizar os parâmetros legais dentro dos quais essas empresas operam.
Depois de uma fase de experiência no Panamá, repetimos o mesmo programa em outros
países das Américas Central e do Sul. A FUNDES ajudava as empresas a conseguir acesso
ao crédito, assim como ao treinamento administrativo básico. Quanto mais eu trabalhava
com a FUNDES, mais me convencia de que ajudar as pequenas empresas e os pequenos
empresários a conhecer as economias do mundo em desenvolvimento era uma das
formas mais eficazes de apoiar as pessoas a criarem formas sustentáveis de vida para
elas mesmas. Ainda teriam de passar alguns anos antes que grandes agências nacionais
e bancos de desenvolvimento compartilhassem esta visão.
A FUNDES foi se desenvolvendo progressivamente e atualmente é uma organização
descentralizada que oferece serviços de consultoria e cursos de administração de
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empresas. Fico particularmente feliz com o fato de
a Fundação ter sido capaz de melhorar continuamente seu fluxo de caixa e, portanto, sua própria
sustentabilidade, cobrindo atualmente mais da
metade de suas despesas com a receita gerada pelos
serviços que oferece. A promoção de pequenas
empresas é uma prioridade para os governos e
organizações internacionais como o Banco Mundial
e o Banco Interamericano de Desenvolvimento.
Recentemente, a FUNDES assinou um acordo com
a Corporação Financeira Internacional do Banco
Mundial (International Finance Corporation - IFC)
através do qual esta entidade pode utilizar a
metodologia da FUNDES no seu trabalho, ajudando
a divulgá-la em outros continentes.
A diversificação pode ser considerada uma estratégia
empresarial de alto risco. Quando me vi obrigado a
utilizá-la estava, sem dúvida, bem consciente dos
riscos envolvidos. Investimentos financeiros,
atividades de reestruturação, inovações e fusões
sempre me mantinham na expectativa. No decorrer
deste processo, o Grupo tinha investido em empresas
que atuavam em áreas muito diferentes, como
produtos de gesso, material de embalagem,
plantações, negócios imobiliários, reflorestamento,
tubulação para água, rede de bancas de jornais,
banco privado, produção e comercialização de aço,
câmaras fotográficas, microscópios, instrumentos
científicos, dispositivos elétricos e eletrônicos,
relógios e muitas outras.
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Algumas das dificuldades que tivemos de superar
nesse percurso nos ensinaram lições valiosas. Com
poucas exceções, investi quase que exclusivamente
em empresas em crise que precisavam de uma
reestruturação básica. Tive a sorte de encontrar as
pessoas certas para me ajudar nessa tarefa. Elas
cuidaram do dia-a-dia das empresas para que eu
pudesse me dedicar às estratégias de longo prazo.
Eu estava constantemente buscando novas oportunidades de negócios, planejando e negociando
aquisições e avaliando incessantemente novas táticas de sucesso.
Muitos desses investimentos exigiram uma visão de
futuro e a capacidade de assumir riscos. Como os
mercados de capitais estão muito mais preocupados
com o curto prazo e são refratários aos riscos, pude
aproveitar algumas oportunidades inesperadas e
altamente lucrativas.
Uma dessas oportunidades foi a crise na indústria
relojoeira suíça, cuja posição no mercado mundial
estava seriamente ameaçada por empresas
japonesas muito bem sucedidas. Um poderoso
grupo de bancos tinha assumido o controle do maior
fabricante de relógios na Suíça, a ASUAG-SSIJ,
tornando-se proprietário de várias das mais conhecidas marcas internacionais. Como esse não era
seu negócio, os bancos estavam procurando
investidores privados desesperadamente.
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Passado algum tempo fui contatado por um
consultor de empresas que ajudava os bancos a
conseguir investidores. Quando ele me perguntou
se gostaria de investir na indústria relojoeira, lhe
respondi que sim, desde que tanto ele quanto eu
entrássemos com a mesma quantia. Imaginava que
ele conhecia a indústria relojoeira muito melhor do
que eu, mas queria ter certeza de que o investimento
seria lucrativo vendo-o colocar seu próprio dinheiro
no negócio. Além disso, eu sabia que seu investimento seria mais arriscado do que o meu, porque
eu tinha muito mais capital me respaldando.
Quando fomos atrás de mais investidores, nos
decepcionamos ao descobrir que nenhuma das
grandes empresas suíças estava disposta a investir
nesse negócio, apesar do significado emblemático
que esse setor tinha para a Suíça e da nossa convicção de que se tratava de um investimento sólido.
Finalmente, um pequeno grupo de investidores
privados adquiriu um terço do capital acionário,
enquanto nós dois ficamos com um terço cada um.
Isto era muito mais do que tínhamos pensado em
investir no começo, mas também nos proporcionou
um controle maior sobre a empresa.
O resultado dessa aventura foi o bem sucedido
Grupo Swatch. Como membro do comitê executivo

Muitos desses investimentos exigiram
uma visão de futuro e a capacidade de
assumir riscos. Como os mercados de
capitais estão muito mais preocupados
com o curto prazo e são refratários aos
riscos, pude aproveitar algumas
oportunidades inesperadas e altamente
lucrativas.
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do Conselho, participei ativamente na fase de desenvolvimento e na conseqüente
reestruturação. Quando essa fase terminou de forma satisfatória, vendi minhas ações por
um valor muito superior ao esperado.
Os planos de diversificação foram ainda mais difíceis de implementar na América Latina.
Deixar de lado o uso do amianto significou que fomos obrigados a vender ou fechar todas
as nossas fábricas produtoras de materiais de construção, exceto as localizadas na América
Central, porque não podíamos competir com as empresas que ainda utilizavam esse
material. A única coisa que restou foi a produção de tubulações plásticas, que era,
originalmente, uma atividade secundária do Grupo. Entretanto, como este negócio passou
a ser nossa única presença em vários países latino-americanos, decidi expandir a empresa,
adquirindo novas companhias e ampliando as operações já existentes.
Percebi um grande potencial do negócio de fabricação de tubulações e no desenvolvimento de sistemas para o transporte de água. A demanda por água potável aumenta
constantemente, sobretudo nas grandes cidades, e as distâncias para seu transporte são
cada vez maiores. Em conseqüência, as empresas do Grupo adquiriram e desenvolveram
novas tecnologias, investiram em novas e eficientes máquinas, modernizaram sua
administração e introduziram programas de eco-eficiência que as transformaram em
modelo do setor na maioria dos países da América Latina.
Um outro investimento bem-sucedido e gratificante começou durante uma viagem de
férias pelo sul do Chile, em 1982. Como este era um dos poucos países latino-americanos
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que eu ainda não conhecia, tinha planos de ali permanecer durante algumas semanas. E o fato de estar
de férias não significava deixar de aproveitar uma
boa oportunidade de negócio.
A indústria florestal no sul do Chile, que naquela
época estava começando, chamou minha atenção.
Tinha por base o cultivo do Pinus radiata, uma espécie
de pinheiro. Dez anos antes da Conferência do Rio,
que enfatizou o desenvolvimento sustentável, eu já
estava interessado no potencial a longo prazo que
representava, através do reflorestamento contínuo,
o plantio sustentável de florestas. Aplicando este
método, sua base produtiva pode aumentar significativamente e, com uma gestão correta, pode-se
incrementar a qualidade das florestas e o seu valor.
Durante a viagem de três semanas de Santiago a
Puerto Montt, como um investidor em potencial, eu
observava as atividades florestais aos pés da
Cordilheira dos Andes. Naquela época, o Chile estava
atravessando uma crise econômica muito séria por
causa de uma política baseada no câmbio fixo,
implantada e persistentemente defendida por um
grupo de economistas conhecido como Chicago
Boys. As empresas estavam quebrando ou sendo
vendidas... ou as duas coisas. Quem tinha alguma
reserva em dólares mantinha seu capital fora do país.
Achei que esse era um bom momento para fazer um
investimento estratégico em um novo setor. Mas
sabia que, devido à natureza da indústria florestal,
tratava-se de um investimento de longo prazo, porque são necessários aproximadamente 25 anos para
que uma árvore alcance um bom tamanho para ser
aproveitada comercialmente.
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Na viagem de volta a Santiago, meu guia sugeriu
que descansássemos em uma serraria que era
administrada por uma família. Fomos recebidos pelo
diretor administrativo, que nos mostrou a serraria e
a floresta de pínus. Eu estava impressionado;
percebia-se solidez, eficiência e espírito empreendedor por todo lado. Comentei com o guia que
tinha interesse em investir na indústria florestal.
Sorrindo, ele respondeu que os proprietários tinham
muito orgulho de sua empresa familiar e que ela
certamente não estava à venda. Argumentei então
que não estava interessado em comprar, mas sim
em investir como sócio para fortalecer e desenvolver
o negócio em cooperação com a família.
Somente então o dono me recebeu pessoalmente.
Meu espanhol era quase tão macarrônico quanto o
inglês dele, mas nossos pontos de vista coincidiam
a respeito de um futuro próspero para a empresa.
Antes do pôr do sol, na lanchonete de um posto de
gasolina próximo, redigimos os cinco pontos
principais do nosso acordo.
Dois meses mais tarde, quando o proprietário da
serraria me visitou na Suíça, concordamos, depois
de apenas uma hora de conversa, em fechar o
negócio meio a meio.
Isso foi há 20 anos. Nesse meio tempo, a área de
floresta cultivada cresceu de 4.000 para 300.000
hectares e os empregados passaram de 150 para
3.200. Atualmente, a produção é processada e
destinada à fabricação de produtos acabados de
madeira maciça (chapas, painéis, esquadrias para
portas etc.) e de diferentes tipos de compensado
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que são vendidos no mercado internacional. A empresa, Terranova, fez investimentos
em plantações de florestas e fábricas no Brasil e na Venezuela. A maior parte dessas
plantações foi feita em terras de baixa qualidade ou degradadas pela atividade agrícola.
Em abril de 2005, os acionistas de Terranova aprovaram a fusão com Masisa.
Masisa é uma empresa que produz e comercializa internacionalmente produtos de
madeira, atuando dentro de um ambiente de ética e de responsabilidade social e
ambiental, diferenciando-se pela forma de se relacionar com seus clientes e demais
públicos de interesse. Atualmente é um dos maiores produtores de chapas de madeira
do mundo e o primero da América Latina, com uma capacidade instalada de 2.270.000
m³, incluindo-se entre as 100 empresas mais competitivas do continente.
Masisa destaca-se também como um dos principais protagonistas no setor econômico
florestal e madeireiro da região, com um patrimônio  distribuído no Chile, Argentina,
Brasil e Venezuela  de 370.000 hectares de terras e 250.000 hectares de plantações. A
fusão entre Terranova e Masisa dá origem a uma nova empresa, que procura consolidar
sua cultura empresarial respeitando sua história.
Como proprietário de um imenso e diversificado conglomerado, que tinha muito pouco
em comum com a empresa que havia herdado, continuei desenvolvendo meus negócios.
Como acionista majoritário de diversas e importantes companhias suíças, trabalhei
ativamente para desenvolver novas estratégias e modernizar suas estruturas. Embora
eu nunca tenha interferido diretamente na administração, queria ser mais do que apenas
um acionista. Naquela época, havia na Europa poucos investidores comprometidos que
pensavam no longo prazo, de maneira que era difícil explicar a minha opinião sobre o
novo acionista. Nessa época, comparava o meu trabalho com o de um arquiteto:
responsável pelo projeto de uma edificação, por integrá-la o máximo possível à vizinhança,
ele deixa a construção propriamente dita nas mãos do empreiteiro.
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Acompanhei ativamente cada um dos meus diferentes
investimentos, observando de perto  como parte da
avaliação geral de desempenho  a capacidade de minhas
empresas em gerar valor. E quando eu achava que o
potencial máximo tinha sido atingido  o que significava
que meu trabalho como arquiteto estava concluído  eu
vendia a empresa.
Em geral, era isso o que acontecia com empresas administradas pelo meu Grupo durante um período de cinco a
oito anos e que se tornaram bem sucedidas. Esse era
aproximadamente o tempo que precisávamos para realizar
a reestruturação necessária e tornar as empresas mais
inovadoras e competitivas. No entanto, quando percebíamos
que o nível de crescimento tinha possibilidade de diminuir
ou que já não podíamos superar os altos patamares até
então alcançados, sempre tentava encontrar um comprador
que considerasse a aquisição um bom negócio e estivesse
disposto a superar nossos resultados.
Aprendi a importância do momento certo ao comprar e
vender empresas e de como esse momento pode se
transformar em lucro. Por isso, financiei minhas empresas
investindo meu próprio capital quando todos os outros
estavam vendendo. E me inclinava à venda quando os
mercados estavam novamente em alta e a euforia por
comprar havia crescido. A estratégia Compre barato, venda
caro parece tão simples de compreender como impossível
de realizar. Por isso, poucos tentam implementá-la
seriamente. O instinto de acompanhar o rebanho é mais
forte do que o bom senso: em geral, os investidores
compram caro quando os mercados estão em alta e durante
uma crise entram em pânico e vendem barato.
Muitos colegas me consideram um visionário por eu ter
investido na área florestal no Chile, em 1982; comprado a
Swatch, em 1985; reduzido maciçamente os meus investimentos imobiliários na Suíça, em 1989; e por haver vendido
uma trading na Ásia um pouco antes da crise de 1996.
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Recomendo aos meus colegas empresários
que se interessem pela sociedade que os
rodeia. Isso proporciona o melhor e mais
precoce sistema de alerta, tanto para riscos
quanto para oportunidades.

No entanto, não posso dizer que sou um adivinho, mas que
havia visão no meu trabalho. Sempre observei e analisei os
movimentos da sociedade, procurando os primeiros sinais
de mudança naquilo que parece ser um contexto estático.
Esta é uma das razões pelas quais recomendo aos meus
colegas empresários que se interessem pela sociedade que
os rodeia. Isso proporciona o melhor e mais precoce sistema
de alerta, tanto para riscos quanto para oportunidades.
Outra razão para o meu sucesso é que nunca me permiti
ser excessivamente ganancioso, e esse é um dos princípios
que tento explicar aos meus colegas empreendedores,
especialmente aos das gerações mais jovens.
Muitos dos meus investimentos tiveram resultados melhores
do que eu esperava e, em média, vendi as minhas empresas
por um valor de cinco a sete vezes superior ao que havia
pago por elas. Tive aproximadamente um fracasso para
cada sete sucessos. Em meados da década de 70, depois
dos problemas gerados com o amianto, tinha a impressão
de que minha herança iria se desmoronar como um
castelo de areia; porém, durante os anos 80 e sob minha
administração, consegui aumentar várias vezes esse
patrimônio inicial.
Já no final da década de 80, o sucesso da diversificação do
meu Grupo era notório. Comecei a ser conhecido como
um empreendedor que tinha tomado uma decisão
empresarial difícil, mas correta, em termos sociais e
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ambientais, e que ainda tinha conseguido ganhar dinheiro
em vez de perdê-lo, o que não era considerado um resultado
comum por se fazer o que é certo. Por isso, comecei a ser
convidado para dar palestras sobre a minha experiência
como empresário.
Em 1990, uma universidade suíça me chamou para falar
sobre negócios e meio ambiente. Naquele mesmo ano
fui convidado a dar uma palestra semelhante em Bergen,
na Noruega, onde os governos da Europa e dos Estados
Unidos estavam reunidos para definir suas posições para
a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (UNCED) de 1992: a Cúpula da Terra do
Rio de Janeiro. No navio em que fiz a minha palestra, conheci
o Secretário Geral da Conferência. Rapidamente iniciamos
um animado debate. Ele estava convencido da necessidade
de persuadir o maior número possível de líderes empresariais de que um comportamento responsável em relação
à sociedade e ao meio ambiente não deveria ser sinônimo
de custos altos e perdas financeiras. Talvez porque eu
houvesse demonstrado que não tinha por que ser assim,
ele me pediu para ser seu Conselheiro Principal para o
Comércio e a Indústria.
Ele não poderia ter escolhido um momento melhor. Eu
tinha mesmo pensado em conceder-me um período
sabático, pois o meu Grupo caminhava com as próprias
pernas e funcionava satisfatoriamente. Queria dedicar
algum tempo para pensar sobre a relação empresas-
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sociedade. Senti que o convite tinha chegado no
momento certo e que iria me proporcionar a perspectiva
correta para tais considerações. Aceitei a tarefa.
Desejava que esse trabalho fosse uma oportunidade de
aprendizagem para mim e queria também conseguir
reunir um amplo leque de assessores. Comecei então a
organizar um grupo de líderes empresariais de diversos
segmentos de indústrias e regiões. Em 1990 e 1991, viajei
pelo mundo durante muitos meses para convencer os
capitães de importantes empresas a se unirem no
Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (Business Council for Sustainable Development BCSD). Como a minha intenção era atrair pessoas, e não
entidades corporativas, e como havia pouco tempo para
negociar o pagamento das despesas, me comprometi a
pagar nossos custos. Sabendo que tempo é um recurso
escasso para os altos executivos, também prometi
dissolver o Conselho depois de terminada a Conferência.
Apesar de apenas aceitarmos como membros CEO´s,
presidentes ou diretores executivos, para minha surpresa
e em um tempo relativamente curto, fui capaz de reunir
as pessoas certas, entre elas líderes de empresas mundialmente conhecidas como ABB, ALCOA, Chevron, CibaGeigy, Dow, DuPont, Mitsubishi, Nippon Steel, Nissan,
Shell e Volkswagen. Finalmente, o BCSD contava com 50
integrantes.
Antes de entrar em contato com um membro em potencial, eu não analisava o comportamento social nem a
política em relação ao meio ambiente de sua empresa,
mas seu compromisso pessoal com essas questões e a
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disposição para tratá-las como prioridade na agenda da
companhia. A missão do BCSD na Conferência do Rio
não era explicar como nossas empresas agiam em relação
ao social e ao meio ambiente, mas mostrar como os
líderes empresariais poderiam mudar positivamente seu
comportamento corporativo.
A primeira reunião do BCSD foi realizada na primavera
de 1991 em Haia, Holanda, e ali o Conselho quase se
dissolve antes mesmo de começar a funcionar. Imaginem
40 líderes empresariais reunidos numa sala: um dos
membros se levanta e sugere que, devido às incertezas
políticas, econômicas e científicas, o melhor que o BCSD
deveria fazer era publicar um pequeno folheto destacando como as empresas eram boas para o meio
ambiente e o desenvolvimento. Além disso, ele insistia
na necessidade de realização de pesquisas mais
aprofundadas.
Mas o presidente de uma companhia de energia elétrica
gerada por carvão, situada em Alberta (Canadá), reagiu
veementemente, lembrando a todos nós como tínhamos
nos beneficiado do mercado, de uma forma ou de outra,
e que o sistema de livre mercado funcionava bem, mas
não era perfeito; refletia as realidades econômicas muito
mais do que as realidades ambientais, porque os preços
dos serviços e dos produtos comercializados raramente
incluíam os custos causados pelos danos ao meio
ambiente. Além disso, ele exortou os membros do BCSD
a se concentrarem nos custos reais, ou seja, aqueles que
levam em consideração os custos ambientais, caso eles
quisessem atuar de forma responsável como líderes
empresariais.
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Este apelo quebrou o gelo e provocou o início de um animado debate.
O pedido para internalizar os custos ambientais era realista? Como,
por exemplo, calcularíamos o "custo" do prejuízo à camada de ozônio?
Diante de tais colocações, os integrantes do BCSD foram se tornando
menos céticos e mais engajados. A partir daí, se dividiram em pequenos
grupos de trabalho e discutiram questões relacionadas com a energia,
os mercados financeiros e o significado real da expressão responsabilidade social corporativa.
O crescente entusiasmo nos levou a escrever um livro em vez de um
folheto e colocá-lo no mercado antes do início da Rio 92. Calculo que
a elaboração do livro Mudando o Rumo: Uma perspectiva global do
empresariado para o desenvolvimento e o meio ambiente envolveu cerca
de mil pessoas, incluindo o grande número de especialistas e
organizações não governamentais (ONGs) consultados. Em menos de
um ano, o BCSD organizou 50 reuniões em 20 países para difundir a
mensagem de desenvolvimento sustentável. O livro, editado pela MIT
Press (Massachusetts Institute of Technology), tornou-se um best-seller
traduzido em 15 idiomas.
O título Mudando o Rumo foi escolhido com muito cuidado. Estávamos
decididos não só a promover uma visão de longo prazo, mas também
a incentivar ações imediatas para conseguir mudanças profundas. Como
autor principal, pude escrever sobre crenças que nasceram durante
minha luta para acabar com a utilização de amianto pelo Grupo: as
empresas existem para servir à sociedade, não o contrário; e as empresas
que não o fazem nem são vistas fazendo-o  fracassarão.
Enquanto escrevíamos o livro, organizamos um concurso para encontrar
a expressão mais adequada para definir a potencial contribuição de
uma empresa ao desenvolvimento sustentável. Recebemos centenas
de sugestões, entre as quais eu escolhi o termo eco-eficiência. Eco é
um prefixo que combina elegantemente as duas importantes
dimensões: economia e ecologia. Dito de forma mais simples, o termo
eco-eficiência significa agregar mais valor a bens e serviços, utilizando
menos recursos e produzindo menos resíduos e poluição. Atualmente,
esta palavra é aceita em todo o mundo e é utilizada nas escolas de
administração de empresas e em manuais corporativos.
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O título Mudando o Rumo foi escolhido com muito
cuidado. Estávamos decididos não só a promover uma
visão de longo prazo, mas também a incentivar ações
imediatas para conseguir mudanças profundas.

23

Escrevemos um prefácio de duas páginas  a
Declaração do Conselho Empresarial para o
Desenvolvimento Sustentável  que foi assinado
por todos os membros. Os três primeiros parágrafos
refletem de forma muito clara a nossa visão:

1

O setor empresarial desempenhará um papel
crucial na saúde futura deste planeta. Como líderes
empresariais estamos comprometidos com o
desenvolvimento sustentável, para atender as
necessidades do presente sem comprometer o
bem-estar das gerações futuras.

2

Este conceito reconhece que o crescimento
econômico e a proteção do meio ambiente estão
intrinsecamente ligados e que a qualidade da vida
presente e futura depende da capacidade de
satisfazer as necessidades humanas sem destruir o
meio ambiente do qual depende toda forma de vida.

3

Para tornar esse objetivo realidade são necessárias
novas formas de cooperação entre os governos, o
setor empresarial e a sociedade.
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A última frase mostra que estávamos buscando novas formas de unir todos os setores
da sociedade para dar suporte ao desenvolvimento sustentável. O BCSD conseguiu reunir
com sucesso as empresas e os governos. De acordo com esta nova forma de cooperação,
as empresas deveriam avançar além das suas atividades tradicionais de lobby, e os
governos deveriam pensar além de suas medidas legislativas, reguladoras e controladoras.
Conforme tinha prometido, tentei dissolver o BCSD depois da Conferência do Rio, mas
os integrantes me impediram. Eles argumentaram que as empresas tinham agora o dever
de trabalhar com os governos e com as ONGs em prol do desenvolvimento sustentável,
isto é, começar relacionamentos totalmente novos com os governos e os grupos da
sociedade civil. Eles viam o BCSD como a plataforma ideal de lançamento para esta nova
forma de trabalho. Embora eu concordasse, solicitei aos membros que designassem um
novo presidente para que o Conselho não dependesse tanto de mim.
Terminada a Conferência do Rio, o Conselho definiu o seu papel: em 1995, o BCSD
associou-se à Câmara de Comércio Internacional (ICC) e constituiu o Conselho Empresarial
Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD).
Diversos grupos de trabalho do WBCSD lidaram, no decorrer dos anos seguintes, com
questões como a mensurabilidade e a rentabilidade da eco-eficiência, o clima e a energia,
empresas florestais sustentáveis, responsabilidade social corporativa, gestão da água e
mobilidade, entre outras. O WBCSD coopera com a Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econômico (OECD) na área da eco-eficiência e desempenhou um papel
ativo nas conferências das Nações Unidas sobre o clima.
Sendo assim, minha tarefa de simples conselheiro para a Rio 92 acabou se tornando
um trabalho muito mais abrangente e de longo prazo do que eu havia imaginado quando
a aceitei. Para poder dar conta da tarefa solicitada pelo Secretário Geral, investi muito do
meu tempo e alguns milhões de meu patrimônio. Mas fui amplamente recompensado
por isso. Gostei do meu trabalho e consegui uma ampla gama de novos insights. Fui
obrigado a pensar e a lidar com os desafios globais do nosso tempo e, mais tarde, isso
me ajudou a tomar as decisões estratégicas corretas para as minhas empresas. Encontrei
e passei a conhecer pessoas fascinantes de todos os cantos do mundo e adquiri experiência
no trabalho com a mídia.
Depois de ter dedicado dois anos da minha vida a uma residência intensiva, durante a
qual aprendi muito sobre desenvolvimento social e meio ambiente, adquiri uma nova
visão sobre a vida. E a levei comigo quando retornei às minhas atividades empresariais.
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Enquanto trabalhava para a Conferência da Terra, sofri duas perdas pessoais
irreparáveis: meu pai e meu irmão Alexander haviam falecido em um
intervalo de poucos meses. Alexander me deixou sua coleção de arte.
Tentar seguir seus passos e continuar colecionando pinturas e esculturas
de artistas renomados como Giacometti, Johns, Mondrian, Pollock,
Rothko, Twombly e Warhol significou para mim um grande prazer e ao
mesmo tempo um enorme desafio.
Pouco a pouco percebi que a coleção precisava de uma administração
profissional e do desenvolvimento de conceitos que permitissem
estabelecer uma estratégia apropriada para a aquisição de novas obras
 obviamente sempre dentro dos padrões de qualidade definidos por
Alexander e seu sócio. Assim, em 1995, fundamos em Zurich uma empresa
especializada em arte que denominamos Daros.
Atualmente, uma parte da Coleção Daros é aberta ao público em diversas
exposições que são realizadas no complexo Löwenbräu de Zurich, um
edifício restaurado que pertenceu a uma antiga destilaria de cerveja.
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Devido aos meus vínculos com a América Latina, minha esposa e eu
fundamos a Coleção Daros Latinamerica, ara ajudar artistas dessa região
e dar-lhes a oportunidade de serem reconhecidos nos mercados
internacionais por seus próprios meios e pela sua arte. A nossa terceira
coleção, a Daros Contemporânea, tem como foco coletar e promover a
arte jovem na Europa. Somado às nossas coleções, o programa Daros Art
Education explora novas formas de aproximar a arte das pessoas e é,
portanto, dirigido principalmente ao público jovem.
Terminada a Conferência do Rio, minha visão como empresário foi
influenciada não só por uma nova perspectiva de desenvolvimento
sustentável, mas também pela emergência da América Latina da sua
década perdida que foram os anos 80. Foi um período de grandes
esperanças para esta região tão rica em recursos humanos e naturais. Para
alguns países, a globalização representa uma grande oportunidade de
ampliar os seus mercados e conseguir sucesso econômico. Para outros,
implica inicialmente uma concorrência ainda mais acirrada e uma
exploração ainda mais intensa de suas matérias-primas. Seja como for, o
primeiro passo em direção à globalização já foi dado e o mundo começa
a se tornar pequeno.
Em muitos países latino-americanos a inflação estava sendo controlada,
a balança de pagamentos, mais equilibrada, e as empresas, crescendo de
forma mais eficiente. Por outro lado, a ineficiência das administrações
públicas, tanto tempo oculta por trás das elites políticas e servindo a
interesses particulares, estava sendo desmascarada, mas não erradicada;
o desemprego continuava crescendo em muitos setores. Esses problemas
permaneceram durante toda a década de 90, prejudicando, como sempre,
os mais pobres.
Quando terminou a Conferência, eu tinha 45 anos e três corporações
internacionais: uma, com investimentos em empresas de alta tecnologia,
na Europa; um grupo dedicado ao comércio entre a Europa e a Ásia, e o
GrupoNueva, voltado à fabricação de sistemas de tubulações e à área
florestal, na América Latina. Na minha atividade como empresário eu tinha
experimentado tudo o que é possível imaginar: tinha chegado ao topo,
quase ido à falência e trabalhado duro para conseguir voltar ao topo
novamente. Eu tinha vencido, perdido, renovado, reestruturado, vendido
e diversificado; tinha experimentado grandes sucessos e fracassos
arrasadores.
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Pensava no meu futuro e sabia que mais da mesma coisa não seria um desafio suficiente
para mim. Ainda me sentia muito jovem para passar os próximos 20 anos  calculando
que fosse me aposentar aos 65  comprando, vendendo e diversificando empresas.
Portanto, decidi vender as minhas companhias na Suíça. Fiquei contente que a minha
intuição para os negócios ainda funcionasse bem: as minhas empresas tinham atingido seu pleno potencial e nesse momento estavam prontas para irem às mãos dos
compradores certos. Com a venda dessas empresas eu criei os meios para financiar os
meus novos projetos.
À medida que aumentava significativamente os meus investimentos na América Latina,
fazia cada vez menos sentido manter a minha base operacional na Suíça. Decidi transferila para a Costa Rica, país denominado a Suíça da América Central, que eu conhecia muito
bem por ter feito numerosas viagens durante os últimos 25 anos e onde tinha feito alguns
dos meus melhores amigos. Sua localização geográfica também me permitia estar mais
próximo de clientes e de parceiros nos meus negócios, das minhas atividades filantrópicas,
além de compartilhar minhas impressões sobre a região no seu próprio idioma.
O GrupoNueva é uma holding empresarial que gera valor para seus acionistas e para
sociedades em posição de liderança nas áreas de indústria florestal e material de
construção nas Américas. Suas divisões de negócio são: Amanco, líder na produção e
comércio de produtos para transporte de fluidos (sistema de tubulação) na América
Latina e sistemas de construção leve (Plycem Construsistemas); e Masisa, uma companhia
florestal integrada que produz e vende produtos de madeira em âmbito internacional.
Em 2004, as vendas realizadas pelo GrupoNueva chegaram a US$ 1.241 milhões, gerando
emprego para 16 mil pessoas. Sua matriz se localiza em Santiago, no Chile.
O denominador comum de todas as empresas do GrupoNueva é sua filosofia corporativa
baseada em três áreas que se complementam: rentabilidade, responsabilidade social e
gestão ambiental.
O objetivo do GrupoNueva é ser líder nos mercados em que atua e na satisfação do
cliente, com foco no crescimento do capital investido a longo prazo, para conseguir
rentabilidade. A responsabilidade social corporativa é um dos elementos chaves do
conceito de desenvolvimento sustentável. A visão do Grupo, definida nos seus relatórios
de sustentabilidade, é a seguinte: Queremos ser reconhecidos como um grupo
empresarial líder na América Latina, formado por empresas que geram valor econômico
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operando de forma ética, eco-eficiente e com responsabilidade social, de forma a contribuir
para a melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Nos últimos anos, o GrupoNueva conseguiu melhorar sua rentabilidade e competitividade,
período em que muitas outras empresas latino-americanas que atuam em áreas
semelhantes desmoronaram. Atribuo este desempenho à forte liderança, ao espírito de
equipe regido por um conjunto de valores e ao trabalho duro realizado para quantificar
e difundir qual é o papel que esses valores desempenham em termos de impacto social
e ambiental e também no que diz respeito à rentabilidade. Em 2002, o GrupoNueva
publicou seu primeiro relatório de sustentabilidade avaliado por auditores independentes.
Graças à minha liberdade para administrar e dispor do meu patrimônio, posso investir
em negócios com grande potencial de crescimento em longo prazo. Para mim, é
gratificante saber que uma parte desses investimentos é destinada ao plantio de árvores
que, por sua vez, previnem a erosão do solo e eliminam o dióxido de carbono da atmosfera.
E que, além disso, esses investimentos criam postos de trabalho em áreas rurais, oferecem
serviços de saúde, programas de capacitação e salários dignos aos empregados.
Sendo assim, meu Grupo empresarial tinha uma missão que era movida, em parte, por
motivos sociais e éticos. Por outro lado, a FUNDES, a fundação que criei na metade da
década de 80, era administrada como uma empresa, com foco na eficiência e no espírito
empreendedor. A Rio 92 e o BCSD tinham me ensinado o que era desenvolvimento
sustentável. O sucesso obtido com os meus investimentos empresariais me proporcionou
um capital que já não estava atado a esses investimentos. Todos esses fatos e experiências

Graças à minha liberdade para administrar e dispor do meu
patrimônio, posso investir em negócios com grande potencial de
crescimento em longo prazo. Para mim, é gratificante saber que uma
parte desses investimentos é destinada ao plantio de árvores que,
por sua vez, previnem a erosão do solo e eliminam o dióxido de
carbono da atmosfera. E que, além disso, esses investimentos criam
postos de trabalho em áreas rurais, oferecem serviços de saúde,
programas de capacitação e salários dignos aos empregados.
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me fizeram pensar em dar um passo ainda maior na área da filantropia, combinando o
melhor das empresas e das fundações.
O meu olhar detectava que existia uma grande necessidade de filantropia na América
Latina. A maioria dos países estava passando por processos de liberalização econômica
e privatização que produziam, segundo as estatísticas oficiais, um crescimento da renda
per capita. No entanto, nas minhas viagens à região, observava que nos subúrbios e nas
periferias as reformas macroeconômicas por si só estavam longe de serem suficientes.
Minha primeira idéia foi simplesmente oferecer dinheiro para ajudar os pobres da América
Latina: crianças nas ruas, órfãos, mães solteiras, pessoas que tinham vindo do interior
para a cidade à procura de novas oportunidades. Enviei então uma colega à Cidade do
México e ao Rio de Janeiro para fazer uma pesquisa. Ela voltou com uma conclusão
sensata: Problemas dessa magnitude nunca poderão ser resolvidos com dinheiro, nem
mesmo com todo o seu dinheiro. Você poderá ajudar algumas pessoas a terem uma vida
mais fácil e digna, mas a maior parte dessas pessoas continuará sendo pobre. E o número
de pobres continuará aumentando.
Obviamente, a filantropia tradicional não era a opção que eu estava procurando. Eu
precisava encontrar um catalisador para desencadear o tipo de progresso humano
sustentável com o qual todos os governos do mundo tinham estado de acordo na Cúpula
da Terra.
Minha próxima idéia foi uma solução empreendedora. Para mim, um bom empreendedor
é alguém que desenvolve seus negócios com solidez, com uma visão e uma missão
claramente definidas, uma grande capacidade de trabalho e uma habilidade especial
para administrar com eficiência os recursos e as tecnologias disponíveis. Um empreendedor
é uma pessoa que pode convencer outras a aceitar sua visão, motivando-as a trabalhar
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Obviamente, a filantropia tradicional não era a opção
que eu estava procurando. Eu precisava encontrar um
catalisador para desencadear o tipo de progresso humano
sustentável com o qual todos os governos do mundo
tinham estado de acordo na Cúpula da Terra.

para alcançar tais metas. Entretanto, o empreendedor que eu imaginava aqui não teria
de construir grandes empresas mas, sim, produzir mudanças sociais positivas que
oferecessem ao maior número possível de pessoas a oportunidade de viver vidas dignas
e produtivas, e de mudar a situação econômica regional.
Durante um vôo através do Atlântico eu li um artigo numa revista sobre uma organização
denominada Ashoka. Esta organização arrecadava fundos e financiava empreendedores
sociais. Parecia que, na verdade, eu não havia inventado nada novo: minha idéia já existia.
Por meio de seus procuradores de talentos e de entrevistas, a Ashoka encontra pessoas
com espírito empreendedor e idéias inovadoras para melhorar a sociedade. Os escolhidos
recebem ajuda financeira durante um período de aproximadamente três anos para
construir sua própria organização e têm a liberdade de implementar e expandir a sua
visão.
A Ashoka acredita que tanto o empreendedor empresarial como o empreendedor social
são peças do mesmo molde, pois compartilham as mesmas capacidades e trabalham de
forma semelhante. A única diferença são os objetivos. Gostei deste conceito porque
está alicerçado no mesmo espírito empreendedor em que eu também acredito. Sendo
assim, começamos uma joint venture  ou empreendimento conjunto  de longo prazo.
Para mim, isso significou tornar-me parceiro da Ashoka, dando à organização respaldo
em termos de capital e de contatos para a sua expansão na América Latina, onde a
organização só mantinha atividades no México e no Brasil. A Ashoka realmente funcionava
bem naquela época, mas a partir desse ponto continuou se desenvolvendo e tem ajudado
centenas de empreendedores sociais na implantação de seus projetos.
O sucesso dos empreendedores sociais da Ashoka foi, para mim, a comprovação de que
os chefes de governo e os dirigentes do setor industrial  as pessoas que realmente
deveriam ser os primeiros responsáveis por melhorar a sociedade  raramente con-
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seguiam implementar mudanças significativas. Certamente, o segredo está em buscar
personalidades com poder de liderança, não só na chamada elite, mas em todos os
setores sociais, para, em conjunto, desenvolver uma rede.
Eu tinha a certeza de que sem líderes nunca haveria mudanças decisivas. Os líderes
caracterizam-se por ter uma visão de longo prazo, idéias concretas para sua implementação
e valores éticos arraigados, bem como um plano de ação e a habilidade de levar adiante
seus projetos de forma bem sucedida. Além disso, são capazes de motivar outras pessoas
para se juntarem em novas parcerias, criando, deste modo, a massa crítica necessária
para acionar o processo de mudança.
Com todas essas idéias em mente, comecei a pensar seriamente a respeito de como gerar
uma nova iniciativa, contribuindo com uma parte significativa do meu patrimônio e o
meu compromisso pessoal. Queria apoiar os líderes da América Latina que se esforçavam
em implementar projetos voltados ao desenvolvimento sustentável.
Para fazê-lo, pensei na criação de uma organização: a AVINA. Seu objetivo seria desenvolver
parcerias na América Latina com pessoas da sociedade e do mundo empresarial que
tivessem espírito pioneiro, e dar-lhes apoio em suas iniciativas em prol do desenvolvimento
sustentável. O meu objetivo em particular eram as iniciativas comprometidas com a
igualdade de oportunidades, os processos democráticos, a educação, os programas de
capacitação, a preservação dos recursos naturais e a eco-eficiência.
Por diversas razões, decidi concentrar o comprometimento da AVINA na América Latina:
meu grupo de empresas já estava na região havia várias décadas; sentia que a América
Latina tinha um enorme potencial e eu tinha um vínculo pessoal com esses países. Além
disso, existe uma relação histórica entre a América Latina e a Europa, que se reflete
atualmente em tradições culturais e em muitas facetas da vida cotidiana de seus habitantes.
Finalmente, a razão mais simples é que eu gosto muito da região e me sinto realmente
muito bem junto ao seu povo.
A América Latina é um imenso continente com 450 milhões de pessoas. Até há pouco
tempo, muitos países que a integram foram governados por ditadores ou por regimes
instáveis que, de um modo geral, conduziram esses países ao caos econômico e social.
Atualmente, a democracia está gradualmente se impondo na região, e as pessoas
começaram a se organizar e a participar naquelas áreas em que os governos fracassaram.
Isto significa uma enorme oportunidade.
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Tentei trabalhar simultaneamente em duas atividades que, normalmente, são realizadas
por pessoas diferentes. Por um lado, eu queria permanecer ativo na área empresarial e
aumentar a rentabilidade das minhas empresas, mas ao mesmo tempo queria apoiar
mudanças sociais. As duas atividades tinham de estar fundamentadas na mesma visão
e valores. Também queria universalizar os mesmos padrões e instrumentos profissionais
para aumentar a criatividade, a eficácia e a eficiência.
Em 1994, estávamos preparados para tornar a AVINA uma realidade. Nessa época, a
América Latina estava passando por um verdadeiro boom de desenvolvimento. Perguntei
a mim mesmo se a minha contribuição para promover o desenvolvimento ainda fazia
sentido nesse contexto. Acabei concluindo que fazia mais sentido do que nunca. Como
investidor, cidadão e ser humano, havia testemunhado erros que se repetiam e, como
conseqüência, não tínhamos sido capazes de nos beneficiar de grande parte desse
desenvolvimento que também não tinha sido alcançado de forma sustentável.
Os dois erros mais freqüentes eram: apenas uma pequena parte da população era capaz
de se beneficiar do progresso; uma parte substancial do crescimento econômico fora
conseguido vendendo ou destruindo os recursos naturais. Considerando a situação em
que se encontrava a maioria dos países da América Latina, a minha contribuição ao
desenvolvimento teria de encorajar mudanças que somente a própria sociedade poderia
realizar. Por sua vez, isso significava a necessidade de encontrar os líderes adequados,
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que cresciam em número e capacidade, especialmente
nas épocas de crise. O que eles fazem é impressionante:
com pouquíssima ajuda externa, devem, freqüentemente, enfrentar estruturas bem montadas que
defendem seus direitos e privilégios e que são avessas
às mudanças.
Sendo assim, a minha tarefa consistiu em encontrar
esses líderes por meio da AVINA e em ser para eles um
parceiro confiável, capaz de ajudá-los a se tornarem
mais eficientes e efetivos. Encontrar outros empresários,
patrocinadores generosos e latino-americanos ricos que
quisessem cooperar conosco foi, e continua sendo, um
desafio adicional.
A minha idéia básica é que uma fundação moderna
deve estar inspirada pelo espírito empresarial e aprender
a implementar as bem-sucedidas ferramentas da
iniciativa privada para ser o mais eficiente possível e
otimizar os investimentos.
A AVINA investe em líderes. Provavelmente a palavra
investir reflita claramente a mudança do nosso
paradigma. As fundações tradicionais fazem doações:
elas entregam dinheiro a um determinado projeto e
esperam receber informações sobre como esse dinheiro
foi gasto. Dessa forma, somente algumas poucas avaliam
os resultados conseguidos. Será que algo mudou? Será
que algo melhorou? Se houve mudanças, quais foram?
Investir pressupõe esperar algum tipo de retorno 
principalmente, altos dividendos para a sociedade e
para o meio ambiente  e esperamos ser capazes de
definir especificamente esses retornos.
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Nossos parceiros atuam em diversas áreas: promovem
os processos democráticos, a utilização racional dos
recursos naturais, os programas de capacitação e educação, o acesso ao mercado de trabalho, a eco-eficiência,
a responsabilidade social por parte das empresas, a
promoção das pequenas e médias empresas e o fortalecimento das organizações da sociedade civil. Por
ser um empreendimento conjunto, compartilhamos
com os nossos parceiros a nossa experiência em atingir metas viáveis e em definir claramente os projetos.
Oferecemos a eles o nosso conhecimento empresarial
sobre administração e eficiência das organizações,
e lhes proporcionamos contatos com pessoas e
organizaçõe que trabalham em projetos semelhantes
no mundo todo.
Antes do advento da Internet, fazia sentido que as
fundações tivessem administrações centralizadas para
familiarizar os empregados com os objetivos e a missão
da entidade. Atualmente, no entanto, a Internet permite
uma descentralização total, e ter uma sede não é mais
absolutamente necessário. Hoje, a maioria dos nossos
empregados trabalha em locais próximos ao desenvolvimento dos projetos e fazem parte das atividades
em campo em vez de ficarem sentados em escritórios
distantes. Os especialistas em estrutura corporativa
denominam esta forma organizacional de organização
dinâmica em rede.
Os representantes da AVINA estão localizados em
diversas cidades da América Latina. Eles são nativos da
região, vivem lá, e dirigem suas próprias organizações.
Sua principal tarefa é encontrar e dar apoio aos líderes
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mais apropriados para nossas parcerias. Quando nossos representantes
identificam os potenciais líderes, eles precisam avaliar se compartilham
os mesmos valores e objetivos de longo prazo. No decorrer deste
processo, o líder avalia se os serviços e meios que a AVINA pode lhe
proporcionar serão úteis. E nós verificamos se a atividade deste líder
se encaixa no nosso portfólio. Se este for o caso, pedimos ao líder que
apresente formalmente a sua iniciativa e defina o tipo de ajuda que
espera de nós. Geralmente, a proposta é desenvolvida em conjunto
com a nossa equipe, através de um intenso diálogo. A iniciativa
apresentada deve incluir objetivos e critérios muito concretos de
maneira que nos permita identificar o potencial para sua efetiva
implementação e as oportunidades de sucesso.
Por méio deste projeto, a AVINA trabalha conjuntamente e apóia
nossos parceiros em questões de organização e de administração,
respalda seus esforços para encontrar fontes adicionais de financiamento para o seu projeto e proporciona ajuda para entrar em
contato com outros e estabelecer redes informais. A AVINA garante
que todos os líderes-parceiros que trabalham na mesma região ou em
áreas temáticas similares tenham a oportunidade de se encontrar,
porque estamos convencidos de que os processos de intercâmbio e
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de aprendizagem mútua proporcionam a todos os envolvidos
extraordinárias vantagens e sinergias.
Desde a sua fundação, a AVINA aprendeu muito e tem crescido
consistentemente tanto qualitativa quanto quantitativamente.
Expandimos gradualmente a nossa rede de representantes assim como
o número e o volume dos nossos investimentos. Trabalhamos cada
vez mais com líderes-parceiros que não precisam do nosso apoio
financeiro, mas que mostram interesse em se unirem à rede para
receber apoio técnico.
Freqüentemente as instituições e os governos da América Latina não
conseguem atender as necessidades da sociedade, por causa da
burocracia, da falta de verbas e da pressão para proteger poderosos
interesses de minorias. Portanto, faz-se necessário um relacionamento
mais próximo, e até mesmo uma parceria, entre os líderes da
comunidade empresarial e da sociedade civil para enfrentar essa
situação. A isso nos referimos quando falamos em construir pontes.
A comunidade empresarial e a sociedade civil podem aprender muito
uma com a outra ao trabalharem em conjunto em questões de interesse
comum. Trabalhamos dessa forma com os nossos parceiros, fazendo
contatos e promovendo alianças. As empresas são capazes de aprender
como lidar mais efetivamente com as necessidades humanas individuais
e coletivas que nem sempre são refletidas pela demanda do mercado,
aprendendo assim a operar em um mundo de muitas dimensões.
As organizações da sociedade civil podem aperfeiçoar suas ferramentas
para avaliar as necessidades e as exigências de seus clientes, para
serem capazes de implementar ações pertinentes e buscar soluções
inovadoras sempre que houver uma mudança de condições. Isto lhes
permite proporcionar um apoio mais profissional e efetivo.
Os resultados iniciais do nosso trabalho de construtores de pontes
têm sido encorajadores e mostram claramente que  graças a sua
origem empresarial  a AVINA é capaz de desempenhar um papel
importante na redução das desconfianças que tanto os grupos da
sociedade civil como as empresas têm quando começam a trabalhar
em conjunto. Estamos convencidos de que esta é uma chave importante
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para conseguir alcançar com sucesso uma mudança de
rumo tão necessária para nossa sociedade.
Até agora, a AVINA investiu mais de US$ 300 milhões em
líderes que trabalham para direcionar suas comunidades
rumo ao desenvolvimento sustentável. Mas ainda mais
importante do que o dinheiro é a parceria constante que
mantemos com cada um dos líderes e o fato de estarmos
nos tornando tanto uma fonte de múltiplos serviços como
de recursos para esses líderes.
Como empresário socialmente comprometido, estou
acostumado a gerar riqueza e valor tanto nos aspectos
econômicos como sociais. Tradicionalmente, isso é medido
em termos de unidades financeiras. Entretanto, este tipo
de medida é limitado, porque também respeitamos e
promovemos valores e riquezas não materiais. Apreciamos
a beleza de uma paisagem montanhosa, gostamos da
perfeição de uma sonata de Bach e ficamos satisfeitos se
tivermos concluído algo, ou simplesmente gostamos de
estar em forma e saudáveis. Nenhum desses valores pode
ser medido em unidades financeiras.
O mundo empresarial sempre teve dificuldades para discutir
ou lidar com valores não materiais. Mas, certamente, isso
está mudando para as empresas líderes e os mais de 150
membros do WBCSD. Eles lutam com questões relacionadas
à sua responsabilidade social corporativa e, mais recentemente, estão buscando formas de ajudar as pessoas a
conseguirem meios de vida mais sustentáveis.
No plano pessoal, há muito tempo venho trabalhando para
reunir diversas facetas: sou empresário, cidadão, pai,
excursionista, colecionador de arte e filantropo. Luto todos
os dias para garantir que todos os meus papéis tenham
como base a mesma visão, os mesmos valores, as mesmas
convicções, os mesmos princípios. Na área empresarial, o
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meu objetivo é gerar riqueza econômica  para mim mesmo,
para os empregados e para a sociedade em geral  e, ao
mesmo tempo, proteger e, sempre que for possível,
melhorar o meio ambiente.
Sem dúvida são muitos os conflitos de interesse. Mas eles
existem em todas as empresas quando se trata de satisfazer
os interesses, freqüentemente contraditórios, de clientes,
empregados, fornecedores, acionistas e de outras partes
interessadas. Meu objetivo é conseguir o equilíbrio.
À primeira vista, poderia parecer que há grandes conflitos
de interesses entre uma empresa e uma fundação, porque
uma tenta ganhar dinheiro e a outra investi-lo; e, no caso
da AVINA, sem almejar benefícios econômicos. Mas comecei
a pensar se realmente existe  ou deve haver  uma lacuna tão grande quando a visão de um único indivíduo está
nas duas áreas, quando ambas buscam agregar valor à
sociedade, quando ambas têm por base a eficiência e o
espírito empreendedor, quando ambas buscam novas
formas de parceria.
Até agora, não houve vínculos institucionais formais entre
a AVINA e o GrupoNueva. No entanto, desejo que no futuro
o relacionamento entre as duas organizações seja cada vez
mais estreito e que encontremos formas de trabalhar de
maneira mais próxima e em conjunto, motivando-se e
apoiando-se mutuamente.
Para mim, isso representa um outro passo em direção à
realização dos meus ideais. Por isso criei um fideicomisso
denominado VIVA Trust, o que significa Visão e Valores, ao
qual doei todas as ações do GrupoNueva.
O GrupoNueva e a AVINA funcionam sob duas lógicas
distintas: a empresarial e a social, respectivamente. Suas
características e projeção temporal são diferentes. A lógica
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empresarial tende a ser vertical e linear, e responde a uma seqüência temporal rápida.
A lógica social, ao contrário, é horizontal e inter-relacionada, e tem resposta em uma
realização de longo prazo.
À primeira vista, estas duas lógicas parecem incompatíveis. No entanto, são coincidentes
em muitos aspectos. Sem dúvida, o mais importante é o objetivo das duas em contribuir
para lapidar uma sociedade mais sustentável. O VIVA Trust fomentará a compreensão e
o respeito mútuo entre essas duas lógicas, procurando sinergias e fortalecendo os
processos recíprocos de aprendizagem.
Não exisitirão empresas bem-sucedidas em sociedades fracassadas. Por isso, as duas
organizações  cada uma em sua esfera  devem contribuir para o desenvolvimento
sustentável da sociedade. Para o GrupoNueva, isto significa trabalhar de forma rentável,
inclusive em uma situação de retorno econômico difícil. Ao mesmo tempo, significa
assumir plenamente sua responsabilidade social e em relação ao meio ambiente. A AVINA,
por sua vez, tem de contribuir de forma coerente e eficiente ao desenvolvimento social.
O VIVA Trust inspira as duas organizações na sua orientação estratégica, ao mesmo tempo
em que supervisiona seu comportamento e eficiência e assume a responsabilidade do
dono. Portanto, o beneficiário dos dividendos do GrupoNueva já não serei eu, mas o
VIVA Trust. Dessa forma, os dividendos gerados pelo GrupoNueva poderão ser transferidos
através do VIVA Trust para AVINA e outras organizações, para investimentos na construção
de uma sociedade mais sustentável.
Para os empregados do GrupoNueva isso significa que os lucros gerados já não beneficiam
um acionista, mas que serão reinvestidos em seu próprio meio social, beneficiando de
forma direta a sociedade e, de forma indireta, a empresa. Espero que esta seja uma
motivação adicional para todos os empregados. Para a AVINA significa que suas atividades
serão financiadas com recursos produzidos pelas sociedades onde a fundação e seus
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Não exisitirão empresas bem-sucedidas em
sociedades fracassadas.

parceiros trabalham, contribuindo desta forma para o desenvolvimento sustentável.
Espero com isso criar um círculo virtuoso no qual todos possam sair ganhando.
Estamos apenas começando o que pode ser uma longa experiência. Mas já temos
resultados concretos. Um executivo do GrupoNueva do Equador fez uma parceria com
a AVINA para criar uma fundação que ajude os trabalhadores demitidos de muitas
fábricas a abrir seus próprios negócios. Uma fazenda do GrupoNueva na Costa Rica
trabalha com parceiros da AVINA ajudando a recuperar a bacia de um rio. Também existe
uma experiência de cooperação entre empresários e a fundação para trabalhar com os
índios Mapuche no Chile e na Argentina.
Apoiar a idéia VIVA é meu compromisso pessoal, pois estou convencido de que o nosso
mundo moderno precisa de modelos inovadores de desenvolvimento social. Espero que
estes esforços sejam bem sucedidos e tenham um efeito multiplicador. Desta forma,
VIVA poderá ser capaz de motivar outros líderes empresariais a cooperar com os líderes
e com as iniciativas que apoiamos, ou contribuir de qualquer outra forma para construir
um vínculo entre as empresas privadas e a sociedade civil que ofereça soluções novas
e promissoras.
As reflexões a respeito das diversas organizações que ajudei a construir ao longo da
minha vida constituem em si mesmas um grande motivo de realização pessoal. Estou
contente, mas não satisfeito. Estou convencido de que não teremos um desenvolvimento
humano sustentável até que mais organizações estejam motivadas por uma visão deste
tipo de progresso e valorizem essa meta. Esta convicção continuará a ser uma fonte de
inspiração e guia durante toda a minha vida.
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