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DOSSIER
 
Desenvolvimento Económico sem Desenvolvimento Social e Ambiental – a que preço?

Para o UN Global Compact, a Agenda 2030 e os ODS têm de 
ser aplicados respeitando a moldura dos seus 10 Princípios, e 
na dimensão aqui em análise, o décimo princípio de combate à 
corrupção em todas as suas formas. Talvez o menos conhecido, 
o ODS 16, meta nº 5, reproduz esse 10º Princípio. 

A Agenda 2030 define os 17 ODS como integrados e indivisíveis, 
ou seja, não teremos realizado um se não realizarmos os outros. 
Por isso este combate pelo mercado nivelado, onde todos com-
petem de forma justa, com base na qualidade dos seus produ-
tos e serviços e na eficiência dos seus processos de negócio, um 
mercado livre da corrupção e do suborno, é obrigação e interes-
se de todas as organizações da Sociedade Civil. 

Devemos saudar, estimar, ajudar e premiar as organizações de 
negócios que geram emprego e riqueza fornecendo os produtos 
e serviços de que necessitamos e levando desenvolvimento onde 
a oportunidade se apresenta como viável. Devemos estimular e 
estimar o empreendedor que lança novos negócios correndo os 
seus riscos e apostando nas suas competências.

Mas devemos ser implacáveis com os responsáveis das organi-
zações que violem os bons princípios éticos da gestão e os seus 
deveres de fidelidade para com os acionistas e outros elementos 
do ecossistema empresarial. A Sustentabilidade exige-o. A cor-
rupção, em última análise, prejudica os Estados, os trabalhado-
res, o ambiente e a confiança. Devemos tratá-la como a nossa 
inimiga comum. 
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Corrupção: 
uma ameaça às 
organizações, 
à economia 
e também à 
Sustentabilidade 

   
Mário Parra da Silva 
Presidente da Aliança para os ODS, UN GCNP Representative

A Agenda 2030 dá uma especial importância à dimensão econó-
mica da Sustentabilidade, enquanto viabilizadora e amplificado-
ra dos impactes positivos dos Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS).

A actividade económica vive, em todo o mundo e em todas as 
organizações que a ela se dedicam, no equilíbrio entre o valor 
gerado e o custo necessário para o gerar. Além disso, tem de 
produzir remuneração adequada aos vários elementos do seu 
ecossistema, porque se o não fizer ou eles a abandonam ou lhe 
prestam mau serviço, conduzindo à sua extinção.

Um desses elementos do ecossistema é o detentor do capital 
e outro é o detentor do poder de administração. Nas últimas 
décadas estes dois elementos separaram-se com o crescimento 
do poder dos administradores e o crescimento de mobilidade e 
fluidez do capital.

Em muitos casos isso conduziu à violação das regras de fideli-
dade aos accionistas por administrações gananciosas, mais inte-
ressadas no seu enriquecimento rápido do que na sobrevivência 
da organização e na defesa do capital nela investido. Os danos 
colaterais foram a destruição de ecossistemas económicos com 
perda de postos de trabalho, perda de cliente para a cadeia de 
abastecimento, perda de receitas fiscais ou mesmo de incentivos 
atribuídos, entre outras consequências.

Este fenómeno, que tem destruído entre nós algumas entidades 
que eram de referência, não é adequadamente descrito pelo con-
ceito atual de “corrupção”. Vai muito mais além do que se chama 
hoje corrupção. Trata-se de um novo tipo de corrupção, de uma 
nova ameaça às organizações, à economia e também à Susten-
tabilidade. Trata-se de uma ameaça nova porque assenta numa 
nova e ainda pouco conhecida realidade – o desvio do poder do 
accionista para o administrador, que o consegue pagando bons 
dividendos a accionistas que não estão muito interessados em 
saber de onde provém o lucro que lhes é distribuído.

Ora verifica-se que esses “lucros” raramente provêm das “ope-
rações” e muitas vezes são originados em outro tipo de transac-
ções, de alto risco, que implicam cumplicidades e perdas para 
a parte não representada – o contribuinte, o consumidor, o ci-
dadão. Claro que é suposto esta parte estar representada pelo 
poder político, mas todos sabemos que a política é uma arte do 
curto prazo, do possível, do pragmático e do compromisso. Por 
demais temos visto que esta arte contemporiza com alguns in-
teresses, porque necessita de investimento, crescimento, expor-
tações, por aí fora.

A defesa das comunidades contra estes desvios tem de radicar 
também, para além da Lei e dos Tribunais, na firme difusão e 
imposição de uma ética de gestão a todos os níveis. E é o acionis-
ta que terá de cuidar dessa dimensão. Se não for um mero espe-
culador desejará proteger o seu investimento e acautelar riscos 
decorrentes de práticas lesivas. Surge assim a figura já adoptada 
por algumas organizações internacionais do provedor de ética 
ou do “chief ethical officer” ou de director de compliance, en-
tre outras. A questão seguinte coloca-se no real poder que este 
responsável terá para poder defender os valores éticos mesmo 
quando a mais alta administração pretender violá-los.
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