




cada agente daqui para a frente.
A interferência, direta ou
indireta, vai existir em curto,
médio e longo prazos. Do
negócio é garantir a contínua
distribuição de riqueza pela
existência dessa empresa. Se ela
continuar existindo, vai gerar
riqueza e distribuição de renda
para todos os participantes dessa
grande cadeia. "O mercado ainda
não tem esse conceito, enxerga
os agentes de maneira isolada. O
foco das companhias está muito
voltado para a comunidade e
acham que corn responsabilidade
social vão conseguir gerar
sustentabilidade. Boa parte
acredita que só o meio ambiente
é sustentabilidade", avalia o
sócio.-diretor da BDO Trevisan
na área de responsabilidade
socioambiental, Mauro Ambrósio.

Muito mais que
apenas lixo eletrônico

Quando o foco está voltado
para o mercado de tecnologia
da informação - os maiores

fabricantes do chamado lixo
eletrônico e produtos com itens
que contêm altas taxas de
componentes tóxicos - as
preocupações são as mesmas.
A visão de algumas grandes
corporações do setor, porém,
surpreende e consegue
incorporar temas até então
deixados de lado por
grande parte das discussões
de sustentabilidade.

O recolhimento de baterias
de dispositivos móveis -

processo amparado por
legislação no Brasil -, de restos
de computadores e da diminuição
do consumo de energia em data
centers, por exemplo, domina o
noticiário. Aos fatos que
circundam iniciativas desse
gênero, convencionou-se
chamar de TI Verde. Nada,
porém, acontece por acaso.

Os números do setor
chamam a atenção e assustam,
por isso tamanha preocupação.
Uma pesquisa apresentada pela
Universidade das Nações
Unidas mostra que é necessária
1,8 tonelada de materiais
variados para a construção de
um computador com monitor de
17 polegadas - entre água,
combustíveis fósseis e produtos
químicos. Cerca de 15 % do
efeito estufa causado pelas
empresas, em geral, é oriundo
de produtos e processos de
computação eletrônica.

E isso é só parte de um
negócio gigantesco. Estimativas
apontam que até o final deste
ano serão 300 milhões de



computadores obsoletos no
mundo, esperando o momento
ideal para serem trocados por
novos. A grande maioria dos
data centers pode consumir mais
energia que algumas cidades
inteiras. Esses são poucos
exemplos da máquina que é o
segmento.

Mas não é só por isso que
as empresas de TI conseguem
compreender melhor as práticas
atreladas ao conceito. A maioria
delas já tem a sustentabilidade
como item vinculado às
estratégias organizacionais.
Já habituadas a trabalhos que
envolvem ecoeficiência na
manufatura, responsabilidade
social e estímulo à inovação
por saberem lidar com ativos
intangíveis e reconhecerem o
custo do impacto negativo à
marca, as companhias de TI
podem avançar em diversas
frentes, mesmo que tenham
poucos e grandes acionistas por
trás - cuja fama é lucro irrestrito.

Se há uma história pregressa,
os caminhos de incursão na

sustentabilidade são mais curtos.
"No fundo, o que estamos
falando é de cidadania
corporativa, a forma como as
companhias gerenciam seus
processos de negócios para
causar impactos positivos na
sociedade", diz a executiva de
responsabilidade social da IBM,
Ruth Harada. A Big Blue, por
exemplo, ainda não definiu que
nome vai usar para essa estratégia
no País, mas lá fora tem adotado
o termo "Corporate Citizen".

Para Harada, quando a
expressão sustentabilidade vem à
tona, é preciso ressaltar
uma série de critérios,
como melhoria da
gestão de recursos
humanos, de tratar os
colaboradores como
cidadãos e, ainda,
gerar consciência
neles para o terna.
Formação de mão-
de-obra, pesquisas
para o lançamento de
produtos e serviços,
transparência e ética

nas negociações, qualidade da
utilização da água, saúde,
cultura, diversidade e respeito
aos indivíduos, relações com o
governo entre uma variedade de
itens também constam como
partes do processo.

Com a Nokia, a idéia de
sustentabilidade começa na
escolha dos insumos e se
prolonga até o descarte dos
equipamentos. É o que garante a
diretora de responsabilidade
social da companhia, Luciana
Souza. "E passa por eficiência
energética e conscientização dos
funcionários no trabalho e em
casa", diz. Ainda de acordo com
ela, o conceito está ligado aos
passos da companhia de forma
intrínseca. "A sustentabilidade
está tão atrelada à estratégia da
empresa que fica difícil separar
os números que dizem respeito a
ela", avalia Luciana.

O modelo é compartilhado
pela HP. Criado no ano passado,
o "Programa Integrado de
Sustentabilidade Ambiental" -
que está integrado ao "Programa
de Responsabilidade
Corporativa" - faz parte da
estratégia global da companhia e

abrange três níveis das áreas
de negócios: produtos,

. operações internas e cadeia
de suprimentos.

A meta é atender às •
crescentes exigências do

Luciana
Souza
cuidados dos
insumos até o
descarte dos
equipamentos



mercado, contribuir com a
renovação das regulamentações
governamentais, garantir
produtos e serviços seguros,
além de promover uma gestão
efetiva do ciclo de vida dos
produtos, fazendo uso por meio
de políticas claras para a redução
dos impactos ambientais.

"Para se ter uma idéia, nos
últimos seis anos, a companhia
aplicou 180 milhões de reais em
pesquisa e desenvolvimento que
consideram eficiência energética,
capacidade de reciclagem,
desrnaterialização e retorno à
cadeia de suprimentos ecológica
no processo de fabricação",
afirma Kami Saidi, diretor de
operações para o Mercosul e
líder do' "Programa Integrado de
Sustentabilidade" da HP Brasil.

companhia lançou
recentemente sua estratégia.

A diretriz é utilizar a
infra-estrutura de que dispõe
no desenvolvimento social e
ambiental. E uma política para
adoção de boas práticas de
governança corporativa, gestão
ambiental, ética nos negócios,
responsabilidade social, por meio
de patrocínios sociais, esportivos
e culturais, assim como o
relacionamento com
funcionários e fornecedores.

"Nossa estratégia
obviamente é de crescimento, de
manter nossa base de telefones
fixos, crescer em acessos na base
móvel e, para fazer isso, temos
de criar uma base mais capaz de
consumir nossos produtos, algo
ligado a nosso intuito que é criar

Do outro lado
Com uma distribuição

geográfica grande e cerca de seis
mil colaboradores — 30 mil se
considerados os terceiros
envolvidos na operação - a
Brasil Telecom, por se tratar de
uma empresa basicamente de
serviços e não ter manufatura
envolvida, poderia abrir mão da
importância da sustentabilidade
neste momento de atenção ao
aquecimento global. É, na
verdade, grande usuária de
equipamentos e dispositivos. Ao
contrário do que se esperava, a

uma sociedade melhor", diz
Giovanni Foragi, diretor de
gestão e recursos humanos da
operadora e integrante do
comitê formado dentro da
empresa para tratar das questões
relevantes à sustentabilidade.

A companhia assinou
também um termo de
compromisso com o Pacto
Global e dos Objetivos do
Desenvolvimento do Milênio,
com a Organização das Nações
Unidas (ONU). Para tanto,
pretende estimular a
participação direta dos

funcionários com cada item
desses tratados. Com o Júnior
Achievement, a linha mestra é a
ética. O projeto faz a interligação
entre escolas e o meio empresarial,
e treina funcionários que vão às
escolas dar aula. "Se temos uma
população mais aplicada em
respeitar bens, terceiros, todos
podem se beneficiar. Eles que
recebem educação e nós, que não
teremos, por exemplo, um
número alto de depredação de
orelhões", avalia Foragi.

Dois pontos são considerados
essenciais para tratar a
sustentabilidade na Motorola. O
primeiro deles é o consumidor,
que garante que a companhia
vai sobreviver ao longo do
tempo. O segundo é a saúde
financeira das operações. "Não é
só manter a rentabilidade de
novos produtos ou serviços, rnas
ter a garantia de que o retorno
sobre o investimento também
será sustentável. Não posso criar
algo que vai dar dinheiro hoje,
mas causar problemas no



futuro", informa Michel
Hannas, diretor de estratégia
corporativa da Motorola Brasil.

Detentora da maior operação
de call center do Brasil, a Atento
mantém um parque instalado de
23 mil computadores rodando e
crescendo nos últimos dois anos.
Para não ter de arcar com todo o
lixo eletrônico que esse volume
de máquinas poderia gerar, tem
buscado respaldo nos contratos
no modelo sob demanda.

"Adquirimos o
equipamento para uso
durante 36 meses e, após isso,
o fabricante se responsabiliza
pela troca dele, ou seja, a cada
três anos temos equipamentos
novos e sem ter de nos
preocupar com os obsoletos",
diz o vice-presidente de
infra-estrutura da companhia,
David Cardoso. "Representamos
uma parcela muito pequena de
todas as máquinas que os
fabricantes colocam no mercado,
por isso esse modelo vale
a pena", completa.

Reviravolta
Nesse contexto, o setor

de tecnologia da informação
pode ser considerado o vilão
e o salvador. Mesmo sendo um
dos maiores responsáveis pela
produção de lixo eletrônico e
tóxico, o mercado é também
um dos mais dinâmicos e
inovadores. Em virtude disso,
pode prover soluções e sugestões
que ajudem a resolver boa parte
desses problemas - causados
pelo avanço tecnológico ou não.

É um mercado rico para
aplicação de recursos em pesquisa
e desenvolvimento, o que
facilita o processo de busca por
alternativas menos danosas à
sociedade e ao meio ambiente.
Mas esse processo não é tão
simples quanto parece. Ele vai
exigir a adoção de modelos até
então ignorados. Um exemplo
disso seria a energia nuclear,
que apesar de toda a corrida
armamentista e contrapontos
que ela pode trazer, é uma
alternativa cada vez mais viável.

O que acontece é que
determinadas tecnologias
têm um período mínimo
de aceitação, de tempo
para serem consumidas e
absorvidas como prática,
além de apresentarem
dificuldades para transpor
barreiras de países e
culturas. A inovação,

Fernando Almeida
sustentabilidade é

uma questão
econômica, social

e ambiental

portanto, não poderá
ser somente tecnológica e
científica, mas de comportamento,
desenvolvimento e de consumo.

Mudança de atitudes
Muitas dessas questões - se

não todas elas - passam por um
item essencial: a alteração de
hábitos preestabelecidos, a
transformação de pensamentos.
Ao comprar um determinado
produto no Brasil — importado
ou não -, o consumidor ainda
não tem idéia de todo o processo
que há por trás dessa fabricação.
Em breve, porém, esse fator
passará a ser considerado no
momento da decisão por uma
marca ou outra. E esse dia está
cada vez mais próximo.



Por terceirizar quase todos os
seus processos - e manter sob
controle apenas a gestão da marca
- a Nike sofreu ao longo dos
últimos anos com uma imagem
criada a partir de seus
fornecedores. No final de 2006,
ao reconhecer que tinha sérios
problemas de utilização de
mão-de-obra escrava em sua
cadeia de produção, colocou
pública sua política de
sustentabilidade e decidiu
ajustar essa questão, exatamente
para preservar esses clientes e
com vistas ao consumidor futuro.

"O que tenho percebido é
que esse processo ainda está se
iniciando no Brasil e isso está
fazendo com que grande parte
dos fabricantes repense seus
modelos de manufatura e mude
seus padrões de acordo com
regras internacionais", diz Luiz
Maluf, diretor de governo e
estratégia para as Américas da
Sun Microsystems. A companhia
- que lida com equipamentos

que são depreciados em uma
média de dez anos - procura
estimular não só seus
colaboradores para os princípios
que regem a sustentabilidade,
mas ao longo de sua cadeia.
"Temos programas de
atualização que incentiva os
usuários a comprarem com
desconto, além de diversos

Almeida, do CEBDS. Continua
valendo a matriz dos problemas
brasileiros. Sem distribuição de
renda e melhoria da qualidade
de vida, não haverá educação
essencial e básica para que o País
não precise discutir temas que
poderiam estar resolvidos. Sem
educação, as empresas não
contarão com mão-de-obra

projetos sustentáveis internos
na empresa", revela o executivo.

A aplicação e instalação de
práticas sustentáveis serão
dolorosas. Muitas pessoas vão
sofrer e empresas morrer. "Há
dúvida se ela virá por meio de
um processo planejado ou por
meio de tragédia, induzindo a
modificação e a transformação
porque não há outra
alternativa", avalia Fernando

preparada e prestes a consumir
e dirigir empresas de maneira
consciente. E sem esses líderes,
continuaremos batendo na
mesma tecla de qualquer país
subdesenvolvido.

Será preciso fazer a lição
de casa e considerar os quatro
pilares indispensáveis para a
conquista de uma organização
sustentável: o econômico-
financeiro, o meio ambiente,
o social e a governança
corporativa. Quem conseguir
definir a estratégia com base
nesses critérios certamente
estará nos olhos de qualquer
consumidor por longos e longos
anos. O mercado pode até não
acreditar nisso agora, mas, mais
cedo ou mais tarde, quem não
mapear as ações por meio dessas
linhas, independentemente do
dinheiro ou da fama que tiver,
vai deixar de existir. Passem dez
ou cem anos. am

ecarvalho
Text Box
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