


é a adoção voluntária de normas como ISO 14001. Assim
sendo, relacionar a atitude responsável unicamente com a
percepção de redução de custos é uma generalização injusta
para muitas empresas" — comenta Wagner Giovanini, dire-
tor de gestão de qualidade de vida e gestão ambiental da
Siemens. "A empresa não tem alma, quem tem alma é quem
dirige a empresa. O objetivo dela na verdade é gerar lucro,
não há nada de errado nisso. A preocupação dela é correta,
real, mas baseada em resultados" — comenta Marilena.

Segundo ela, essas atitudes são muito positivas não só
para a sociedade, mas principalmente para a empresa, que
conquista uma boa imagem perante os consumidores: "Você
até pode dizer que essas empresas que seguem rigorosa-
mente todo o código de preservação fazem a lição de casa
pela metade porque não usufruem do retorno sobre a
imagem ambiental da empresa. E a imagem é um item que
interfere diretamente no seu resultado final. Então eu diria o
seguinte: Que as empresas com uma visão maior não vejam
o meio ambiente apenas como uma visão de corte de custos,
mas como visão estratégica de crescimento e de harmoniza-
ção de sua relação com seus stakeholders e de perenidade
também, pois deseja ser uma empresa que vai existir ao lon-
go do tempo". Giovanini concorda: "O desenvolvimento
sustentável passou a ser o único caminho possível para o
sucesso e perenidade das empresas".

Segundo ele, a preocupação com o meio ambiente e as
ações concretas são parte integrante dos programas mun-
diais e locais da empresa. Em 2007, por exemplo, a Siemens
lançou o seu novo programa mundial de aceleração de cresci-
mento e resultados, o Fit42010, cujos quatro pilares de sus-
tentação são: pessoas excelentes, excelência operacional,
portfólio e responsabilidade corporativa. Neste último, a
proteção ambiental é um componente de destaque.

Marilena Lavorato, coordenadora do Projeto Bench-
marking Brasil, que seleciona anualmente as melhores pro-
postas para as empresas em relação ao meio ambiente, diz que
os programas voltados à preservação dentro das corporações e
a preocupação com o meio ambiente são visíveis: "O
Benchmarking Brasil está no seu quinto ano e no primeiro só
apresentava 14 tipos de projetos voltados ao meio ambiente.

Em 2006 já eram 27. Então houve um crescimento, mesmo
porque o regulamento determina: apresente seus novos mo-
delos gerenciais, a comissão técnica avalia se é um modelo
correto e com resultados, que sirva de exemplo e daí são sele-
cionados".

O resultado do projeto está disponível para as empresas
interessadas no website www.benchmarkingbrasil.com.br e
muito em breve será transformado em livro. "Segundo os
indicadores globais, as empresas estão pondo em práticas
cada vez mais programas de preservação e ainda colocam em l
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evidência para mostrar que fizeram. A pedra fundamental
para o conhecimento é a educação, a sociedade e as empresas
têm de conhecer para pôr em prática."

Lembrando sempre que a preservação do meio ambien-
te é um dever de todos, perguntamos a Wagner Giovanini
quais as pequenas ações que a Siemens faz para evitar desper-
dício e agressões à natureza. Ele explica que a tecnologia da
empresa ajucla a economizar energia e limitar a emissão de
gases nocivos ao meio ambiente, não importando o ramo de
negócios, seja ele a distribuição e transmissão de energia, sis-
temas de iluminação, de instalações de ar-condicionado, ele-
trônica de veículos, técnicas de escoamento de tráfego, efi-
ciência energética na indústria ou no ramo de medicina.

Internamente, a Siemens conta com programas mundiais
de redução do consumo de energia elétrica e água. "No
Brasil, contamos com um programa de gestão ambiental
focado na melhoria do desempenho ambiental da empresa e
na minimização dos impactos ambientais negativos, decor-
rentes de nossos processos, produtos e serviços", explica.

Além disso, há uma estação de tratamento de água e pro-
grama de coleta seletiva, onde o lixo orgânico é transforma-
do em húmus para adubar as árvores situadas na reserva den-
tro da sede.

Já a Natura investe em uma tabela que informa seus
clientes sobre dados técnicos relacionados às formulações e

embalagens de produtos, como o percentual de ingredi-
entes de origem vegetal renovável e o percentual de ingre-
dientes vegetais naturais na fórmula, se as matérias-primas
utilizadas possuem certificação de origem, se a embalagem
pode ser reciclada, percentual de material reciclável e nú-
mero recomendado de refilagens. Segundo a empresa, os
indicadores refletem a preocupação da empresa em fazer
uso mais consciente dos recursos naturais e são um dos pas-
sos rumo à meta de tornar-se carbono neutro até 2007.
"Quanto mais informações colocamos à disposição do con-
sumidor, maiores são as chances de permitir que ele faça
uma boa avaliação dos impactos que suas compras causam
ao meio ambiente, à sociedade, a si mesmo. A Tabela vai
permitir ainda que nosso consumidor acompanhe a evo-
lução das nossas ações no desenvolvimento de produtos e
seu impacto ambiental", afirma Eduardo Luppi, vice-presi-
dente de Inovação. A Tabela está estampada nas embala-
gens da Natura e está disponível no site da empresa
(www. natura.net).



Puro marketing ou preocupação real?

Segundo especialistas da área, o marketing tem como

função ativar o consumo, melhorar a imagem da empresa,

fazer a conexão entre oferta e procura. Já a questão ambiental

entra numa vertente chamada marketing verde, o que faz com

que a imagem da empresa se beneficie da questão ambiental,

que passou a ser decisiva nessa questão. O marketing para pro-

mover a empresa tem de ter base nas ações do grupo. A empre-

sa pratica a ação e o marketing e/ou a comunicação da empresa

Fica claro então que cuidados com a natureza são um

dever de toda a população, uma vez que fica clara a impor-

tância do efeito dominó: se os pais trabalham em uma empre-

sa ecologicamente responsável, com uma política organiza-

cional voltada a isso, logo seus filhos crescerão com a cons-

ciência de preservação e de cuidado.

passam a informação ao mercado, que julga o trabalho da em-

presa de forma positiva.

O mais curioso é saber que em grande parte das dis-

cussões voltadas ao meio ambiente e de como as empresas

lidam com a questão, a questão ambiental em si é deixada de

lado por questões económicas. Muito se fala sobre estratégia,

sobre corte de custos, otimização de serviços, mas impedir

maiores danos no meio ambiente ou o que pode ser feito para

tal, raramente surge como ponto de debate. Eventos sobre o

tema, inclusive os realizados no Dia do Meio Ambiente, tra-

taram sobre segurança do trabalho, sobre corte de gastos e até

foram mostrados cases de como algumas empresas modi-

ficaram seu quadro de lucro evitando o desperdício e outros

problemas gerados pela falta de conscientização, mas tudo

com base em lucros. Eventos realizados pelo Instituto Ethos,

por exemplo, ou até pelo Instituto de Engenharia, focaram-se

justamente em aspectos práticos para administradores e

deixaram de lado o cidadão, a parte socialmente responsável

pelo espaço físico que dividimos.
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O que diz a
Fundação Estadual

do Meio Ambiente -
F E AM

José Cláudio Junqueira, presi-
dente da Fundação Estadual do
Meio Ambiente, defende que pe-
quenas ações e mudança na cultura
organizacional da empresa podem
minimizar danos à natureza "As
empresas precisam criar consciên-
cia na linha de produção, no traba-
lho de cada um. Se um funcionário
joga uma estopa suja de óleo dentro
de um lixo onde estão restos de pa-
pel e copos descartáveis, ele já está
agredindo e contribuindo para a
degradação do meio ambiente. Cada um tem que fazer a sua
parte, e não é só nas empresas, dentro de casa também.
Separar os resíduos é a única forma de reaproveitá-los. O
simples ato de não misturá-los já ajuda bastante e faz com
que ele tenha potencial para ser reutilizado". E complemen-
ta: "Quando as empresas passaram a repensar sua cultura
organizacional e sua postura diante dela, os resultados posi-
tivos começaram a aparecer. A questão ambiental é uma
questão de todos. Depois que uma empresa se conscientiza
disso, toda a organização passa a ser mais responsável. Um
exemplo é a Usina da Belgo Mineira em João Monlevade,
interior do Estado. A empresa recebeu o Prémio Mineiro de

José Cláudio Junqueira,

presidente da Fundação Estadual

do Meio Ambiente

Qualidade na Gestão Ambiental, e
só com uma mudança na consciên-
cia de cada um dos funcionários é
que isso é possível".

Quando questionado sobre a
fiscalização que existe sobre a emis-
são de resíduos ou gases lançados ao
meio pelas empresas, a resposta é
um tanto quanto assustadora: "As
pessoas acham que tem de haver
mais fiscalização, mas, na minha
opinião, isso não resolve o proble-
ma, porque a maior parte das in-
dústrias seriam fechadas. Em Minas
Gerais, por exemplo, segundo le-
vantamento da Fiemg, somente
30% das empresas possuem a licen-
ça ambiental, mas elas são deten-
toras de 80% da carga poluidora do

Estado. As empresas que não possuem a licença, que somam
70%, são de médio e pequeno porte e respondem somente
por 20% da poluição".

Então isso prova que as empresas só se preocupam com o
meio ambiente por pura estratégia de marketing? "Acho
que hoje existem muitas empresas engajadas na questão
ambiental, seja ela local (se preocupando com o rio que exis-
te perto da fábrica), regional (se preocupando com a comu-
nidade nos arredores da fábrica e implantando campanhas
de conscientização), ou estadual e no mundo inteiro, com
uma visão mais ampla. A questão ambiental é imperativa. É
uma questão de sobrevivência".

Text Box
Fonte: Profissional & Negócios, ano 10, n. 110, p. 20-24, jul.2007.




