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por Júlia Tavares

C
ada vez mais empresas do
setor produtivo no Brasil se
convencem do papel decisi-
vo que podem exercer a fa-
vor da sustentabilidade am-
biental e da defesa dos direi-
tos fundamentais das pes-
soas. Nos últimos anos, estu-

dos também antecipam o surgimento
de um consumidor exigente quanto às
responsabilidades atribuídas às empre-
sas. Mas as companhias brasileiras vi-
vem um dilema: "Precisam ser compe-

titivas em escala global, tanto em custos
quanto em padrões de gestão. Por isso,
entre gastar dinheiro com ações de res-
ponsabilidade social e ser competitiva, a
maioria prefere ser competitiva", diz o
professor Antônio César Amaru, da Fa-
culdade de Economia e Administração
da Universidade de São Paulo (USP).

Porém, observar a lei em todos os
seus aspectos já é uma base de respon-
sabilidade social. E o Brasil tem adota-
do práticas mais amplas, considerando-
se princípios como os adotados pelo
programa Global Compact, proposto
pela Organização das Nações Unidas na

década de 1990, que avalia a atenção das
empresas quanto a direitos humanos,
relações de trabalho e meio ambiente.

Esses objetivos são levados em
conta pelo Instituto Ethos, que define a
responsabilidade social empresarial pe-
la relação que as empresas desenvol-
vem com seus públicos no curto e no
longo prazo. A principal ferramenta pa-
ra medir e tornar públicos esses com-
promissos são relatórios como o Balan-
ço Social, com modelos sugeridos pelo
Ethos e pelo Instituto Brasileiro de Aná-
lises Sociais e Econômicas (Ibase). No
auge da adesão à proposta, em 2003,
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212 empresas divulgaram o documento
no formato indicado pelo Ibase.

No levantamento inédito Responsa-
bilidade Social e Empresarial: Um
retrato da realidade brasileira, feito
pelo Ethos e pelo Instituto Akatu pelo
Consumo Consciente, foram avaliadas
630 empresas de grande, médio e
pequeno porte das oito principais capi-
tais do País, mostrando quatro estágios
de prática de responsabilidade social
empresarial, entre dezenas de ações
possíveis de ser implementadas por
empresas de qualquer porte. No nível
4, o mais elevado, encontram-se 13%
das empresas, enquanto 31% permane-
cem no estágio l - com nenhuma medi-
da aplicada. 'Tendo o grupo mais ativo
no Brasil como parâmetro, existe ainda
um grande campo para investimento
das empresas em ações socialmente

responsáveis", avalia Aron Belinky,
gerente de projetos do Instituto Akatu.

As grandes empresas são maioria
(59%) no estágio 4 - nível em que
se encontram as companhias com
melhor desempenho. Mas esse está-
gio também apresenta uma participa-
ção razoável de médias (21%) e peque-
nas (20%). A pesquisa mostrou que,
entre as ações mais praticadas pelas
empresas, predominam as voltadas pa-
ra o cliente ou consumidor.

Para o professor Antônio César
Amaru, as grandes empresas incluídas
no estágio 4 se inspiraram em modelos
das multinacionais européias. "Os exe-
cutivos que vieram para cá pensavam
em relações de trabalho mais avança-
das, melhorando o padrão de gestão no
Brasil", diz ele, lembrando casos bem-
sucedidos deste padrão aplicado por

empresas brasileiras, como a Serasa, a
Votorantim, a Petrobras, a Embraer, a
Gerdau e a Natura.

Gerência responsável. A Natura
Cosméticos é uma das primeiras em-
presas brasileiras signatárias do Pacto
Global e destaque nacional em 2005
no Prêmio Balanço Social - Aberje,
Apimec, Ethos, Fides, Ibase. Líder no
mercado nacional de cosméticos, fra-
grâncias e higiene pessoal, os geren-
tes são responsáveis pela aplicação da
responsabilidade social em toda a
linha de produção. Em 1998, foi criado
um Conselho de Administração,
seguido dos comitês de Auditoria e
Gestão de Riscos e de Recursos
Humanos. Seus principais acionistas e
executivos também participam de um
comitê de sustentabilidade.

outubro 2006 l Revista da indústria



As questões ambientais são levadas
em conta nos processos produtivos
internos, na obtenção de insumos de
fornecedores ou ainda na participação
e no patrocínio em projetos de interes-
se geral. A empresa adotou certifica-
ções internacionais para promover o
manejo correto das matérias-primas e
garantir a preservação ambiental, co-
mo o Forest Stewardship Council
(FSC), uma ONG internacional que
certifica todas as florestas mundiais.
Os investimentos com fornecedores
fazem parte do total das despesas com
responsabilidade corporativa. Segun-
do Relatório Anual de 2005, foram
investidos R$ 23 milhões em ações de
desenvolvimento sustentável - em
2004 foram R$ 17 milhões.

Outra idéia que partiu de um grupo
de executivos do Banco Votorantim e
em 2001 se tornou um programa per-
manente de voluntariado apoiado por
empresas parceiras é o Projeto Viver.
Todos os funcionários do Banco são
convidados a participar desse progra-
ma social, atualmente com foco no
Jardim Colombo, na Zona Sul de São
Paulo (SP). Equipar e desenvolver ativi-
dades educativas com a Associação de
Moradores nas duas creches do bairro

estava difícil por causa da falta de espa-
ço adequado. Em 2003, uma grande
campanha de doações conseguiu arre-
cadar R$ 2,5 milhões para a construção
do Espaço Viver Melhor, em terreno
de 1.500 metros quadrados.

Inaugurado em abril de 2005, o Es-
paço é um centro multifuncional com
salas de aula, quadra poliesportiva,
brinquedoteca, biblioteca, anfiteatro,
oficinas, laboratório de informática,
consultórios para atendimento médico,
dentário, psicológico e fisioterápico e

i uma cozinha industrial. Segundo Aline
Ditta, coordenadora do Projeto, o Es-
paço alcançou sua auto-sustentabilida-
de com a produção de 7 mil lanches por

: semana, por cinco moradores do Jar-
dim Colombo. O rendimento mensal
dos lanches é de R$ 40 mil. "Sempre
que possível, contratamos pessoas da
própria comunidade. Este não é um
projeto assistencialista e depende do
envolvimento dos moradores, que es-
tão sendo capacitados para assumir seu

gerenciamento no futuro", conta Aline.
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QUALIDADE DE VIDA.
O projeto Viver, do Banco Votorantim (à esq.), promove o bem-estar em sua
comunidade, enquanto, na Samarco, o foco são os funcionários e suas famílias.

O investimento contabilizado pelo
Banco Votorantim na Associação Viver
em Família para um Futuro Melhor,
criada para administrar o Projeto, já
totalizou R$ 904 mil. No ano passado, a
doação de pessoas físicas foi de
R$ 329.505,67.

Salto de qualidade. Na publicação
Práticas empresariais de responsabilida-
de social, de 2003, o Instituto Ethos ava-
liou um salto qualitativo nas ações de-
senvolvidas, que deixaram de ser volta-
das exclusivamente para a comunidade
e passaram a incluir práticas de intera-
ção com os demais públicos das empre-
sas, como o interno. Entram aí a capa-
cidade de diálogo com sindicatos, parti-
cipação nos resultados e bonificação e
adoção de comportamento ético e claro
frente a demissões.

Um dos exemplos é o gerenciamen-
to de relações de trabalho da Samarco

AUTO-SUSTENTÁVEL. Segundo Aline,
comunidade está sendo capacitada

para gerenciar o Viver Melhor

Mineração. "Nossa política de benefí-
cios é bem diversificada e negociada
em acordo coletivo com os emprega-
dos, empresa e sindicato. Sempre hou-
ve a preocupação de ir além da legisla-
ção", explica a analista Valéria Doelin-
ger Nogueira. Entre os principais bene-
fícios oferecidos estão plano de saúde,
previdência privada, alimentação,
transporte, seguro de vida em grupo e
cooperativa habitacional.

Outra inovação é o programa Bem

Viver de Qualidade de Vida, que ren-
deu à Samarco o IX Prêmio Nacional
de Qualidade de Vida na categoria In-
dústria. Coordenado por um médico do
trabalho e voltado para seus 1.336 fun-
cionários e dependentes, o programa
foi criado em 2001. A gerência da em-
presa decidiu integrar diversas ações já
praticadas - como o atendimento a
dependentes químicos e tabagistas - e
criar outros, como o Programa de Pre-
paração para a Aposentadoria. •••

Text Box
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