
UANDO SE COME-

ÇOU A FALAR DE

RESPONSABILIDADE SO-

CIAL EMPRESARIAL MUI-

TOS ACHARAM QUE ERA UMA ONDA PASSA-

GEIRA. Mas o passar do tempo mostrou

que não é bem assim. Apesar de mui-

tas empresas ainda estarem na fase de

achar que ações que estão mais para

filantropia, como arrecadação de ali-

mentos para distribuir no Natal ou

campanhas do agasalho no inverno
(mas ética que é bom, nada) as torna
uma companhia socialmente respon-
sável, há aquelas que já estão de olho
na cadeia de valor.

Num estágio mais avançado de
sustentabilidade nos negócios, e tam-
bém por uma questão de imagem, já
que ter uma parceria com uma organi-
zação que não é ética não é muito
aconselhável, algumas companhias já

estão exigindo dos fornecedores uma
atuação responsável, incluindo cláusu-
las sociais nos contratos.

Como parte do projeto de respon-
sabilidade social, que abrange todos os
stakeholders, há dois anos todos os
contratos com fornecedores da Philips,
que somam 50 mil no mundo, têm
cláusulas sociais. Não utilizar trabalho
forçado, mão-de-obra infantil (se-
guindo as restrições previstas em lei),
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tratar os funcionários com respeito,
não utilizar punição corporal, abuso fí-
sico, sexual, psicológico ou verbal são
algumas das regras expostas.

O documento também se refere a
ações relacionadas à área de recursos
humanos, exigindo, por exemplo, que
o fornecedor tenha uma política clara
de salários e benefícios, e que todos
que ocupem os mesmos cargos sejam
recompensados da mesma forma, in-
dependente de raça, religião, opção se-
xual, política, ou restrição física. O
documento ainda trata de segurança
no trabalho, meio ambiente, cumpri-
mento das leis aplicáveis ao consumi-
dor e uma declaração do código de
conduta da Philips que fará com que o
contrato seja cumprido na fabricação
dos produtos ou na prestação de
determinados serviços.

"Durante muito tempo, educamos
os funcionários da Philips. Hoje, que-
remos expandir isso para fora da em-
presa", comenta a gerente de responsa-
bilidade social para a América Latina,
Flávia Moraes.

Para dar continuidade ao progra-
ma, em 2004 foram treinados, no
mundo, 400 auditores da Philips, que
começarão a fazer auditorias nos par-
ceiros da empresa este ano.

Pelo menos por enquanto, a idéia das
empresas que optam por permear o con-
ceito de responsabilidade social e susten-
tabilidade para os fornecedores não é
descredenciá-los, mas educá-los. "Esta-
mos trabalhando com elevação de com-
portamento e não com a exclusão. Que-
remos expandir o que a Philips já tem,
pressionando para que o fornecedor
cumpra e atinja um padrão considerado
respeitável", comenta Flávia. O gerente
de comunicação institucional da Petro-
brás, Luis Fernando Nery, concorda. "E
preciso que todas as pessoas entendam
que toda ação tem uma reação. A questão
da responsabilidade social não vai ter
caráter punitivo, mas mobilizador", diz.

A Petrobrás, que tem contato diário
com cerca de quatro mil fornecedores,

assinou um convênio com o Instituto
Ethos para a utilização de indicadores
que integrarão o "Programa de Gestão
de Fornecedores da Engenharia" (Pro-
gefe), lançado em setembro de 2003. A
iniciativa, que faz parte do projeto "Re-
de Petrobrás de Responsabilidade So-
cial", começou pela área de engenharia,
pois a mesma abriga os 500 maiores
fornecedores da companhia. O próximo
passo é estendê-lo para o departamento
de materiais. "Hoje, o Progefe é um dos
um dos maiores movimentos na Petro-
brás", afirma Nery.

Quem quiser ser um parceiro da
empresa deve preencher dados como
capacidade técnica, financeira e econô-
mica, idoneidade jurídica, segurança
operacional, meio ambiente e saúde. Os
quesitos relacionados à responsabilidade
social foram incorporados ao cadastro
em outubro de 2003. Para os que que-
rem se aprofundar no tema, a Petrobrás
promove oficinas com o Instituto Ethos
de Responsabilidade Social.

Outra organização que recorre ao
Ethos é o ABN Amro Real. Em no-
vembro de 2001, foi formado um gru-
po de 15 representantes dos fornecedo-
res para discutir responsabilidade so-
cial. Com base nos encontros, o banco
fez uma avaliação para identificar as
deficiências e mapear qual o envolvi-
mento dos prestadores de serviço com
o tema.

O ABN Amro Real também
incluiu um capítulo que trata de res-
ponsabilidade social na política de
compras e inseriu novas cláusulas nos
contratos. Internamente, foi estabele-
cido no processo de compras, por
exemplo, a exigência de adquirir mó-
veis cujas madeiras tenham selo de
manejo ambiental.

Em 2003, o encontro de fornecedo-
res contava com mais de 40 empresas e
foi intitulado Fórum Permanente de
Fornecedores, sob a coordenação de um
grupo de funcionários de diversas áreas
do banco que têm como missão mobili-
zar a cadeia de fornecedores para usa-

rem critérios de responsabilidade social
na gestão.

A partir disso, as ações começaram
a surgir. Um dos parceiros do ABN
Amro Real que serviu de ponto de
partida para o projeto "Fornecedores"
foi a Help Express, que atua no
mercado de entregas rápidas. Com a
parceira com o banco, a empresa criou
um código de ética, em que são consi-
deradas falhas graves fechar outros
motoristas, e envolveu a equipe em
trabalhos voluntários. Outro parceiro,
a empresa de informática Advanta,
criou um programa de inclusão digital
que atende jovens carentes em
Barueri, na Grande São Paulo.

O que os fornecedores estão achan-
do de tudo isso? Segundo os entrevis-
tados, eles encaram como uma troca de
experiências já que as empresas mos-
tram o que estão fazendo e como, indi-
cando o caminho a ser seguido. Na
Philips, por exemplo, as trocas vão des-
de os projetos sociais que a empresa
apoia, passando por ações voltadas em
prol do meio ambiente, até chegar ao
controle dos produtos que fabrica. "A
tônica do nosso relacionamento é o
respeito mútuo. Queremos estabelecer
uma relação de confiança", finaliza
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Flávia, da Philips.

Fonte: Consumidor Moderno, ano 10, n. 92, p. 42-43, maio 2005.




