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Hoje é um diferencial competitivo. Mas no futuro, desenvolver projetos de responsabilidade 
social e ambiental será pré-requisito para as empresas se manterem. 
 

 
 
Sua empresa é socialmente responsável? Se você cumpre com todas as obrigações trabalhistas 
e valoriza seus funcionários, recolhe todos os tributos, proíbe qualquer pagamento de propina, 
efetua todas as suas vendas com nota fiscal e não admite pagar ou receber o velho dinheiro 
“por fora”, já é um bom começo. Ou melhor, esse é o começo.  
 
Não é possível pensar em desenvolver um projeto de responsabilidade social e ambiental se o 
empresário não cumprir com a lição básica de casa. “A primeira regra é simples: trate o seu 
funcionário como gostaria que ele tratasse o seu melhor cliente. Caso contrário, qualquer ação 
parecerá uma jogada de marketing e, mais cedo ou mais tarde, o mercado vai perceber que 
todo o discurso sobre responsabilidade social não é sincero”, afirma Roberta Campos, 
coordenadora do Programa de Responsabilidade Social no Varejo da FGV-EAESP. 
 
“As fundações corporativas refletem os valores das empresas que estão por trás delas. Por 
isso, ambas devem falar a mesma língua. Uma companhia não terá um trabalho legítimo na 
área de responsabilidade social se também não tiver uma boa política de RH. Há uma 
dicotomia enorme nas empresas nesse aspecto – por exemplo, a empresa quer ajudar a 
comunidade, mas corta benefícios dos funcionários ou não adota uma política de 
desenvolvimento dos colaboradores”, reforça Antônio Carlos Martinelli, consultor em Cidadania 
Corporativa e ex-presidente da Fundação C&A.  
 
O terceiro setor ainda é novo no Brasil. Na década de 1990, os contornos do terceiro setor 
ainda não estavam definidos. Havia iniciativas filantrópicas e se discutia o próprio conceito de 
terceiro setor, que foi importado dos Estados Unidos. Naquela época, a gestão dos projetos 
sociais nas empresas era orientada pela sensibilidade e pelo bom senso dos profissionais. Com 
a fundação do Grupo de Fundações, Instituições e Empresas (GIFE), a gestão dos projetos 
começou a ser aprimorada com a criação de mecanismos e instrumentos de medição das 
atividades do terceiro setor, como, por exemplo, os balanços sociais. 
 
Inicialmente, o GIFE promovia campanhas de cunho assistencialista para arrecadar, por 
exemplo, agasalhos e remédios. Num segundo momento, a entidade passou a ajudar na 
construção de creches e prédios, mas aos poucos percebeu que o foco essencial era a pessoa e 
não o prédio, e a partir daí passou a trabalhar com projetos educacionais voltados para 
crianças e adolescentes. Depois, a entidade começou a levar conceitos de gestão empresarial, 



como, por exemplo, a idéia de planejamento estratégico, para as ONGs. Por fim, o GIFE 
adotou o investimento social privado como sua bandeira, e trabalha para a difusão e o 
aprimoramento desse conceito. A rede de associados do GIFE investe cerca de R$ 1 bilhão em 
projetos variados. 
 
Muito além da doação  
 
O investimento social privado denota uma mudança de postura das empresas. Na década de 
1990, as empresas faziam filantropia ao doar recursos para uma causa geralmente próxima de 
seu ambiente. Mas, atualmente, filantropia não é sinônimo de responsabilidade social. “Pode 
ser a primeira ação, mas o conceito vai muito além”, observa Roberta. Por sua vez, o 
investimento social privado consiste no repasse sistemático de recursos privados para fins 
públicos por meio de projetos culturais, sociais e ambientais.  
 
O investimento social privado é uma parte do todo, que é a responsabilidade social. “O grande 
desafio consiste em dispor de um diagnóstico integrado das necessidades da sociedade, e não 
de uma visão fragmentada, como ocorre atualmente. A visão deve ser de transformação”, 
explica Martinelli. 
 
Imagine uma escada. O primeiro degrau é a ação social. O próximo lance leva para o 
investimento social privado. No terceiro degrau, a empresa estará pronta para assumir a 
responsabilidade social, “o que pressupõe desenvolver ações sociais integradas ao modelo de 
negócio”, enfatiza Roberta da FGV-AESP. Na Unilever, por exemplo, a responsabilidade social 
faz parte da estratégia de crescimento da empresa. “A cada cinco anos, ela apresenta suas 
diretrizes, também conhecidas como ‘pacto de crescimento’. Em 2004, o pilar desse estudo 
girou em torno de sustentabilidade e pacto social”, explica Elaine Molina, gerente de 
Responsabilidade Social da Unilever.  
 
Mauro Ambrósio, sócio da BDO Trevisan, comenta que é o avanço da responsabilidade social 
que garante a sobrevivência das organizações. “O objetivo é a continuidade dos negócios. O 
desenvolvimento sustentável é a capacidade para continuar os negócios indefinidamente no 
futuro.” Para ele, são inúmeras as vantagens para as organizações que investem em projetos 
de responsabilidade social. Entre essas vantagens estão a distribuição da riqueza e a melhoria 
da performance financeira, da reputação e da imagem da marca.  
 
Além disso, há uma maior satisfação dos empregados e uma maior capacidade para atrair e 
reter talentos dentro da empresa. Há também uma melhoria na obtenção de menores taxas de 
financiamento no mercado e acesso facilitado ao mercado de capitais. “A distribuição de 
riqueza é retorno e é estratégia”, considera.  
 
Para Margarida Ramos, consultora em Responsabilidade Social Empresarial e ex-
superintendente de projetos da Fundação Roberto Marinho, a nova agenda da responsabilidade 
empresarial social envolve atualmente questões como, por exemplo, gestão sustentável, 
representação política, ética e modelos de gestão. “Essa nova agenda abre espaço para a 
qualificação dos profissionais do terceiro setor, pois as empresas irão precisar desses 
profissionais para desenvolver seus projetos, até mesmo porque as ONGs já sabem fazer isso 
e as empresas ainda não.”  
 
Evelyn Ioshpe, presidente da Fundação Ioshpe, discrimina dois dos desafios que se impõem ao 
terceiro setor: “A escala dos projetos, pois o fato de a empresa ter um projeto localizado é 
muito diferente do fato de ela ter um projeto mais abrangente, que se transforme numa 
política pública; e o monitoramento dos projetos sociais. As ferramentas de gestão do primeiro 
e do segundo setor influenciam o terceiro setor, mas ainda falta medir o seu impacto nas áreas 
social, ambiental e cultural. Mensurar a eficácia das ações é algo complexo.” 
 
Cadeia responsável 
 
Não basta ser socialmente responsável. Seus parceiros de negócios também devem sê-lo. Crie 
uma rede sustentável 



 
Se a sustentabilidade deve ser o grande objetivo das empresas, a responsabilidade social é o 
caminho. “E, para isso, é preciso que toda a sociedade esteja caminhando na mesma direção”, 
observa Roberta Campos, coordenadora do Programa de Responsabilidade Social no Varejo da 
FGV-EAESP.  
 
No ano em que o futuro do planeta passou a ser o centro das discussões mundiais – após a 
divulgação dos recentes relatórios da ONU sobre o aquecimento global, que resumem 
pesquisas nas quais se prevê as catastróficas conseqüências desse aquecimento –, o consumo 
consciente tende a se difundir. Nesse movimento, fomentar uma cadeia socialmente 
responsável é o caminho para a sustentabilidade. 
 
“Na Europa, os consumidores começaram a boicotar pontos-de-venda que compravam carnes 
de frigoríficos que desenvolviam a pecuária em áreas de preservação ambiental ou que 
recorriam ao trabalho escravo”, exemplifica Géssica Elen, consultora do Instituto Akatu. Elen 
reforça a advertência de que no futuro a cadeia terá, necessariamente, de ser responsável. “As 
pessoas vão querer saber de onde vem a matéria-prima.  
 
As empresas que se adiantarem em dar esse tipo de informação vão sair na frente.” Por 
exemplo, a empresa fabricante do azeite português Borges publica em seu site todas as 
informações pertinentes sobre o produto: desde o plantio da azeitona, passando pela extração 
e produção do azeite, até a distribuição do produto já envazado para os pontos-de-venda. 
“Esse tipo de postura será uma exigência do mercado”, afirma Elen. 
 
Embora o conceito de cadeia responsável esteja apenas começando, o compromisso com a 
responsabilidade social começa a ganhar força no mundo corporativo. Na sétima pesquisa 
nacional sobre Responsabilidade Social nas Empresas, realizada pelo Instituto de 
Responsabilidade Social (IRES) da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil 
(ADVB), 3.110 empresas de pequeno, médio e grande portes responderam, em setembro de 
2006, sobre o que consideram importante nesse assunto. Dessas empresas, 71% incentivam a 
participação de funcionários voluntários nesses projetos. 
 
O investimento em projetos sociais das companhias pesquisadas aumentou 28% em 
comparação com 2005.  Para 87% das empresas, a Responsabilidade Social faz parte da visão 
estratégica nas decisões que tomam. A pesquisa apontou que as cinco principais áreas dos 
projetos dessas empresas são, pela ordem de prioridade: educação, meio ambiente, cultura, 
saúde, desenvolvimento comunitário e mobilização social. Os três principais grupos 
beneficiados pelos projetos são os jovens, as crianças e a comunidade em geral.  
 
E o consumidor, percebe?  
 
Toninho Trevisan, presidente da BDO Trevisan, acredita que no mundo capitalista quem dá o 
tom é o consumidor. “O mundo capitalista é movido pelo bolso e os consumidores privilegiam 
os produtos que têm um valor social.” 
 
De fato, segundo pesquisas realizadas pelo Instituto Akatu, o consumidor no ato da compra dá 
prioridade às empresas socialmente responsáveis. “Durante muito tempo, as empresas 
precisavam ter preço e qualidade.  
 
Hoje, o consumidor já valoriza práticas de responsabilidade social e ambiental. Na segunda 
edição da pesquisa “Como e Por que o Brasileiro Pratica Consumo Consciente”, o Akatu 
constatou que um em cada três consumidores já percebe o impacto coletivo que suas ações 
podem exercer a longo prazo. “Ele sabe que ao consumir um determinado produto, ou persistir 
em um determinado hábito no uso de um serviço público, irá ou não contribuir para a 
preservação do meio ambiente ou para a solução de alguma questão social”, explica Elen. 
 
De acordo com a pesquisa do Akatu, 24% dos consumidores utilizam critérios ambientais para 
escolher de qual empresa eles irão comprar. No ano passado, o índice de consumidores que 
incentivavam outros a comprar de empresas socialmente responsáveis foi de 43%, sete pontos 



percentuais acima do valor registrado em 2005. A mesma pesquisa revela que 32% dos 
consumidores reconhecem selos de certificação ou de instituição. E que 37% dos consumidores 
estão dispostos a comprar produtos certificados. 
 
Educação para o empreendedorismo 
 
Instituto Alair Martins desenvolve projetos de responsabilidade social com foco nos jovens 
envolvendo os colaboradores da empresa atacadista 
 
Despertar os jovens para a importância da qualificação profissional e colaborar para sua ação 
efetiva na sociedade como cidadãos e empreendedores. Essa é a bandeira do Instituto Alair 
Martins (Iamar), criado em 2005 pelo Grupo Martins. O Instituto nasceu para estruturar as 
ações sociais desenvolvidas pela empresa atacadista, além de criar oportunidades para realizar 
ações de responsabilidade social envolvendo seus colaboradores. 
 
Linda-Mar Peixoto, coordenadora do Iamar, explica que o rumo tomado pela entidade consiste 
na educação para o empreendedorismo, direcionada aos jovens a fim de prepará-los para agir 
na sociedade como cidadãos, empreendedores e profissionais.  
 
Os valores e a cultura do Martins, pautados no empreendedorismo, e necessidades da 
sociedade como, por exemplo, a educação e a qualificação profissional são alguns fatores que 
motivam o desenvolvimento dos programas da entidade. A partir dessa visão, o Iamar 
desenvolveu três programas: ZAPe Virtudes Empreendedoras, As Vantagens de Permanecer na 
Escola e Projeto Frutificar. 
 
O projeto piloto do ZAPe Virtudes Empreendedoras começou em maio deste ano e já atende 
3.000 jovens que estão cursando o ensino médio em escolas públicas de Uberlândia. No final 
do programa, o estudante deve elaborar um projeto que orientará suas decisões profissionais, 
inclusive contando com a possibilidade de ele abrir seu próprio negócio. “Quando concluirmos o 
projeto-piloto e medirmos os resultados, vamos expandi-los para outros Estados”, planeja 
Linda-Mar. 
 
As Vantagens de Permanecer na Escola é um programa desenvolvido em parceria com a Junior 
Achievement, uma organização não-governamental voltada para a educação em economia e 
negócios. O programa se destina a estudantes da oitava série do ensino fundamental e tem o 
propósito de despertar a consciência do aluno para a importância da qualificação profissional 
de uma maneira dinâmica. 
 
Unir capacitação profissional e educação ambiental é o objetivo do Projeto Frutificar, criado 
pelo Iamar em 2006. A proposta é a seguinte: estudantes de escolas públicas de 13 a 15 anos 
são instruídos para plantarem mudas de plantas típicas do cerrado. Atualmente, o projeto 
envolve 25 jovens, que já plantaram 26 mil mudas nativas do cerrado. “O projeto está em fase 
de sistematização para servir de modelo para outras empresas”, conta a coordenadora.  
 
Destino certo  
 
Recuperação da mata nativa e tratamento de resíduos são os primeiros passos do União 
Atacado em busca de sustentabilidade 
 
Ainda são poucas as empresas atacadistas distribuidoras que desenvolvem projetos de 
responsabilidade social ou ambiental. Somente o Grupo Martins mantém um instituto. Com o 
Instituto ABAD, a associação do setor espera fomentar outras iniciativas. A participação da 
maioria se resume a doações esporádicas. Um quadro que já começa a se alterar. 
 
Motivado pelo Instituto ABAD, o atacado distribuidor começa a perceber que filantropia não é 
sinônimo de responsabilidade social (leia mais na página 64). As palavras-chave são 
transformação, integração e sustentabilidade. Outras empresas praticam responsabilidade 
social ou ambiental, mas de uma forma não estruturada. Por exemplo, não há um gerente de 
projeto. É o que acontece com o União Atacado. 



 
Na construção da nova sede, concluída há cinco anos, além da reserva legal – o União está 
localizado em uma região de cerrado –, a empresa mantém uma área superior à exigida por 
lei, e também trabalha na recuperação da vegetação nativa. Mas o grande destaque da 
empresa é o tratamento de resíduos. 
 
Segundo Carla Mitidieri, gerente de Recursos Humanos do União, todo o material de esgoto 
gerado na empresa é 100% tratado. Na área de manutenção de veículos, toda a água usada 
na lavagem da frota é reciclada. “O projeto da nova sede já contemplou um local e um sistema 
de tratamento de água, graças ao qual são retirados os resíduos poluentes, o que a deixa em 
condições apropriadas para ser reutilizada na lavagem de peças e veículos, ou na irrigação da 
área.” 
 
Os resíduos sólidos também têm destinos ambientalmente corretos. Toda embalagem é 
destinada à reciclagem. Lâmpadas quebradas, por exemplo, são levadas para um aterro 
específico da cidade. “Óleo de combustível também tem seu destino próprio.” 
 
As preocupações com o meio ambiente e com o meio social fazem parte da missão e dos 
valores da empresa. A própria construção da sede contempla essa preocupação. Essa 
construção privilegiou a adoção de grandes janelas de vidro, o que permite a entrada de mais 
luz do dia, dispensando, graças a isso, o uso de luz elétrica. “É um dos nossos diferenciais. 
Nossos colaboradores têm orgulho dessa prática adotada pela empresa”, acredita Carla. 
 
Para Geraldo Caixeta, presidente do União, viabilizar essas ações não é tarefa que requeira um 
grande investimento. Mas Caixeta acredita que, antes de pensar em desenvolver um projeto, a 
empresa tem de cumprir com suas obrigações trabalhistas e fiscais. “É por aí que começa a 
responsabilidade social”, acredita Caixeta. A empresa, segundo a gerente de RH, também 
busca parcerias com faculdades e escolas da região de Uberlândia com o objetivo de motivar 
os funcionários a voltar a estudar. 
 
Semeando o desenvolvimento 
 
Em 2008, o Empório da Comunidade, do Instituto ABAD, estará em mais duas cidades, 
empenhando-se em promover a integração da cadeia de abastecimento  
 
Promover um mundo sem desigualdades e com melhores condições ambientais, que tenha um 
crescimento virtuoso, mas respeitando as diferenças sociais, étnicas e culturais na resolução 
dos problemas é o objetivo essencial do Instituto ABAD, que atua com duas vertentes 
principais na área de responsabilidade social: o Empório da Comunidade e a Escola ABAD de 
Produtividade. “Nosso desejo é que essa iniciativa ganhe um efeito multiplicador e consiga, 
principalmente, integrar o pequeno varejo, atacado distribuidor, indústrias e prestadores de 
serviços em um grande mercado do bem”, revela Geraldo Eduardo da Silva Caixeta, presidente 
do Instituto ABAD. 
 
O empório da comunidade será estendido para mais duas cidades em janeiro de 2008. A idéia 
é atuar em locais do Norte e do Nordeste, e beneficiando com essa atuação mais de 100 
famílias em cada uma das cidades. Até 2009, a meta é estar em mais dois municípios que 
enfrentam riscos sociais. Segundo a ABAD, o trabalho deve envolver um grupo de indústrias, 
empresas e filiadas da associação para que os objetivos sejam satisfatoriamente realizados. 
 
Em setembro deste ano, as duas cidades estarão definidas, e em outubro começará o trabalho 
de mapeamento das necessidades locais dessas cidades. “Dependemos somente da captação 
de parceiros. A idéia é crescer nas cidades atendidas e ampliar essa política a ponto de ela vir 
a se tornar uma política pública. E ela fará isso trabalhando sempre com o investimento social 
privado, que é um catalisador de transformações”, diz Daniel Pascalicchio, gerente executivo 
do Instituto ABAD.  
 
Atualmente, o Empório da Comunidade atende 120 pessoas no projeto piloto, que começou a 
ser implantado em 2006 no bairro de Dom Almir, em Uberlândia/MG, promovendo a 



mobilização comunitária para o desenvolvimento local, num esforço conjunto que integra o 
atacado, o pequeno varejo, as famílias e a escola Joel Constantino de Oliveira. As ações vão 
desde bolsas de mobilização comunitária, que dão direito a alguns itens de consumo, passando 
por ações voltadas para a conservação de áreas verdes e o plantio de árvores, e por debates 
sobre meios de se reduzir a violência nas escolas, até trabalhos que desenvolvam a liderança e 
o empreendedorismo social. 
 
Em outra vertente, a Escola ABAD de Produtividade projeta, para 2008, a ampliação dos 
módulos de cursos, de acordo com a demanda do setor.  
 
Consciência coletiva 
 
A Ramos Transportes decidiu fazer a sua parte e contribuir para a conservação do meio 
ambiente 
 
A Ramos Transportes decidiu fazer a sua parte e contribuir para a conservação do meio 
ambiente. Afinal, a empresa tem uma frota de 1.200 caminhões, entre próprios e agregados, 
movidos a diesel, um dos combustíveis cujos gases mais poluem o ar. 
 
Sob a orientação de consultores e de entidades especializadas, a transportadora está 
estudando caminhos para a implantação de um projeto destinado a reduzir as emissões de 
dióxido de carbono. “Inicialmente, vamos incentivar cada funcionário a neutralizar carbono 
individualmente, depois partiremos para algo maior. Só conseguiremos fazer uma ação desse 
tipo se conscientizarmos as pessoas”, conclui Jacinto Júnior, presidente da Ramos Transportes. 
Segundo ele, a partir de 2008 a empresa começará a neutralizar a fumaça produzida pelos 
caminhões e a energia elétrica consumida pela empresa. 
 
Quando o Brasil sofreu com o apagão energético, em 2000, a empresa convidou os 
funcionários a colaborar com idéias para economizar energia. “Na época do apagão, trocamos 
lâmpadas comuns por lâmpadas de mercúrio, e percebemos que a partir disso poderíamos 
fazer mais. A equipe entendeu que não se tratava de uma ação exclusiva da empresa. Com 
isso, a necessidade de racionalizar energia virou um modus operandi da Ramos Transportes”, 
conta Jacinto Júnior. 
 
As sementes lançadas na época do apagão frutificaram, e está se formando uma nova 
consciência voltada para a preservação do meio ambiente. A coleta seletiva de lixo, por 
exemplo, tornou-se uma prática comum nas 55 filiais da transportadora espalhadas pelo País. 
Depois de passar por uma triagem, o lixo (papel, isopor, óleo, baterias, etc.) é encaminhado 
para empresas de reciclagem, e os pneus são enviados para uma usina que os utiliza na 
composição de asfalto. A renda obtida na venda dos produtos recicláveis é revertida para o 
Grêmio Recreativo da transportadora, ou seja, resulta em benefício para os colaboradores.  
 
O dinheiro é aplicado na promoção de festas comemorativas e na compra de remédios, entre 
outras necessidades dos funcionários. As ações de reciclagem e de consciência ambiental são 
coordenadas por assistentes sociais que atuam nas filiais da transportadora.  
“As pessoas se sentem bem, pois percebem que estão ajudando o mundo. Elas se sentem 
satisfeitas por alinhar seus valores pessoais com os valores da empresa”, reflete o presidente. 
(D.T.) 
 
Mercado do bem 
 
Pequenas e grandes corporações varejistas investem em programas que visam o 
desenvolvimento sustentável da sociedade 
 
Empresas de todos os tamanhos podem investir em ações de responsabilidade social. Para 
isso, devem escolher o foco e desenvolver seus projetos de acordo com os recursos disponíveis 
e as necessidades e objetivos da empresa. As lojas de varejo, desde grandes corporações, 
como o Wal-Mart, com mais de 304 lojas no País, passando pelo Supermercado Cardoso, com 
duas lojas em Jequié, na Bahia, até o açougue T-Bone, com uma unidade em Brasília, estão 



comprometidas com a prática de oferecer a sua parcela de ajuda para transformar e mobilizar 
a sociedade. 
 
“Em todas as nossas decisões, pensamos nas questões sociais e no quanto isso irá afetar o 
desenvolvimento social ou ambiental. Temos programas dirigidos a pequenos fornecedores e 
reintegramos os funcionários nas escolas”, diz Márcio Cardoso, do Supermercado Cardoso. 
 
O empresário explica que desde 2003, quando começou a desenvolver ações de mobilização 
em benefício da comunidade em que atua, seja na coleta seletiva de lixo ou fazendo com que 
os funcionários e consumidores exerçam a cidadania de forma plena, a empresa aumentou a 
fidelização de clientes. “Além disso, essa fidelização também aumentou internamente, pois, 
quando trabalhamos com pessoas felizes, a produtividade aumenta.” 
 
Luiz Amorim, proprietário do açougue cultural T-Bone, acredita que todo trabalho de cunho 
social em que a comunidade é beneficiada cria uma grande identidade com o consumidor. “A 
sociedade fica atenta e isso se reflete diretamente nos negócios.” 
 
A história do açougue cultural começou em 1994, quando o comerciante colocou uma 
prateleira com dez livros na loja e começou a emprestar para os clientes. Com as doações, o 
acervo cresceu. Em pouco tempo, mais de 10 mil livros se espalhavam pela loja, quando a 
Vigilância Sanitária interditou o local. Em 2003, Amorim alugou duas lojas e criou a ONG 
Projetos Culturais T-Bone.  
 
Atualmente, o projeto tem mais de 20 mil livros no acervo e diversos eventos culturais são 
promovidos na Casa de Cultura. “O empresário varejista tem de fazer algum tipo de ação 
social. Não importa se vai destinar 0,5% ou 5% do faturamento, o que não dá é para não fazer 
nada”, afirma Amorim.  
 
O Wal-Mart, que mantém o Instituto Wal-Mart nas áreas de responsabilidade socioambiental, 
destinará, no mundo, US$ 500 milhões em gestão e infra-estrutura, até o ano de 2010, para 
se consolidar como uma empresa de negócios que promove a sustentabilidade. No Brasil, 
entre outros programas, as lojas do Sam’s Club destinaram em 2006 mais de R$ 80 mil reais, 
obtidos com a venda de sacolas, para a Fundação Abrinq. (C.E.) 
 
Cheiro de coisa boa 
 
O Boticário dissemina os conceitos de responsabilidade socioambiental e incentiva gestão 
social na sua rede de 2.400 franquias no País 
 
Se cada um fizer a sua parte, é possível construir um mundo melhor. Frases como essa já se 
tornaram lugar-comum e muita gente não crê na força dessas palavras. Mas O Boticário, rede 
de franquias de cosméticos e perfumaria, ainda acredita que, com boa vontade e ações 
simples, o esforço de cada um é válido, sim, para contribuir para melhorar a sociedade e o 
meio ambiente. Foi por isso que a empresa criou um programa para disseminar os conceitos 
de responsabilidade social e ambiental e incentivar a gestão social na sua rede de franquias, 
que somam 2.400 lojas no País. 
 
Quem duvidou que uma pequena loja poderia fazer algo com poucos recursos, mas com muita 
atitude, se enganou. Márcia Vaz, gerente de Responsabilidade Social do Boticário, conta alguns 
resultados do programa implementado em 2005. 
 
Um projeto que já é uma referência para a rede de franquias é o da loja localizada em Três 
Rios/RJ. A proprietária dessa única loja já fazia do seu estabelecimento um ponto de 
recolhimento de baterias e pilhas inutilizadas. Depois do programa, passou a incentivar os 
clientes a levarem as embalagens dos produtos do Boticário. A partir de então, as embalagens 
são doadas para uma cooperativa de catadores de lixo da cidade. Com um projeto simples e 
sem praticamente nenhum custo financeiro, “a franqueada investiu seu tempo e sua atitude”, 
ressalta Márcia. 
 



No varejo brasileiro, de modo geral, o turn over de funcionários é alto e por isso o 
investimento em recursos humanos é escasso. Mas em Goiânia um franqueado passou a 
valorizar sua equipe ao oferecer bolsas de estudo para os funcionários. Como nas lojas de O 
Boticário a maioria dos colaboradores se compõe de mulheres, ele também decidiu facilitar a 
vida daquelas que têm filhos pequenos. No período de amamentação, por exemplo, ele aloca 
essas funcionárias em lojas próximas às suas casas para que não percam muito tempo no 
deslocamento e, por exemplo, possam sair para amamentar o bebê na hora do almoço. Além 
disso, o franqueado criou um programa de voluntariado no qual incentiva os funcionários a 
participarem.  
 
Indicadores sociais  
 
Até 2005, O Boticário desenvolvia ações de responsabilidade social, mas sem fazer o 
gerenciamento e o acompanhamento dos resultados, “o que é essencial para se evoluir em 
programas desse tipo”, afirma Márcia. Mas há dois anos a companhia estruturou um programa 
para sua rede de franquias com o objetivo de, além de monitorar o desempenho comercial e 
operacional dos franqueados, inserir a questão da sustentabilidade do negócio. A ação 
representou um grande desafio para a empresa, uma vez que, em sua maioria, as lojas são 
gerenciadas por pequenos empresários, donos de um único ponto-de-venda. 
 
“Começamos a desenvolver nas franquias a visão da importância de se contribuir para o social 
e, para isso, criamos um programa de gestão de responsabilidade socioambiental com quatro 
indicadores”, relata Márcia. 
 
O primeiro indicador é “Qualidade no ambiente de trabalho” e o objetivo é despertar o 
franqueado para a maneira como ele trata o funcionário, o desenvolvimento profissional dos 
colaboradores, a qualidade de vida da equipe e o respeito à diversidade. “Respeito ao meio 
ambiente” é o segundo indicador, que visa informar ao franqueado como ele pode fazer a 
gestão ambiental, por exemplo, apoiando programas ambientais na comunidade ou fazendo 
coleta seletiva de lixo na loja.  
 
Quanto ao terceiro indicador, “Promoção da criança e do adolescente”, ele visa conscientizar o 
lojista para a questão do trabalho infantil, além de incentivar sua participação em projetos de 
apoio à capacitação profissional dos jovens. O quarto indicador é “Relação com a comunidade”, 
no qual o desafio que se impõe ao franqueado consiste em desenvolver projetos de médio e 
longo prazo a fim de contribuir para a comunidade onde está inserido. 
 
Para os franqueados entenderem os indicadores e os conceitos de responsabilidade social e 
ambiental, conta a gerente, a empresa preparou um CD-ROM com as políticas adotados pelo O 
Boticário e explicações sobre esses conceitos. Além disso, no manual de operação distribuído 
para todas as franquias, que contém orientações comerciais, a empresa também acrescentou 
um capítulo sobre responsabilidade social.  
 
Para inserir esses conceitos na gestão efetiva das franquias, a partir deste ano a empresa 
começará a mensurar os resultados das lojas nessa área. A empresa irá incorporar os 
indicadores sociais na ferramenta de avaliação dos franqueados, que já é utilizada para medir 
os resultados comerciais das lojas. “Queremos montar uma rede do bem”, conclui. (D.T.) 
 
A serviço da solidariedade 
 
Programa de trabalho voluntário da Serasa envolve toda a rede de relacionamento da 
empresa, dos funcionários aos prestadores de serviços 
 
O trabalho voluntário é um dos pilares que sustentam os vários programas sociais mantidos 
pelo Processo Serasa Social. É por meio dele que a empresa procura integrar seus 
colaboradores, a comunidade e sua rede de relacionamentos, formada por fornecedores e 
prestadores de serviços, para disseminar a cultura de cidadania empresarial. 
 



Tomás Carmona, gerente de Cidadania Empresarial da Serasa, conta que o programa de 
voluntários começou em 1999 e uma das primeiras iniciativas para estruturar essa ação 
consistiu em realizar uma pesquisa com os colaboradores. A idéia era identificar quem já fazia 
trabalho voluntário, quais atividades eles estavam dispostos a desenvolver, e assim por diante. 
A partir disso, elaborou um programa de voluntariado corporativo com foco no atendimento de 
escolas e organizações não-governamentais (ONGs). 
 
“O trabalho dos voluntários está alinhado com a expertise da Serasa, que é a gestão. Nosso 
objetivo é colaborar com a gestão sustentável das entidades, pois muitas têm deficiências 
nesse aspecto”, explica Carmona. Assim, os voluntários atuam na captação de recursos para 
as ONGs, e ajudam na administração das entidades e na promoção de eventos ou de projetos 
de patrocínio.  
 
Isso não impede que eles também desempenhem outras atividades de acordo com suas 
habilidades, como, por exemplo, reforço escolar. Os colaboradores da Serasa recebem um 
treinamento sobre a maneira como funciona uma ONG e suas técnicas de gestão, e têm 
horário livre para desenvolver suas atividades voluntárias. 
 
Uma vez por ano, a Serasa promove um grande evento, o Dia do Voluntário, no qual todos os 
funcionários, familiares, fornecedores e parceiros param suas atividades convencionais para 
fazer algum tipo de trabalho voluntário. Além disso, a cada semestre a empresa promove um 
encontro para reunir os gestores das ONGs e os voluntários para trocar experiências. Segundo 
Carmona, o orçamento da área de cidadania empresarial da Serasa varia de R$ 800 mil a R$ 1 
milhão por ano. 
 
Atualmente, são atendidas 104 ONGs por 91 times de voluntários, que são grupos 
organizados, principalmente, de acordo com a proximidade geográfica das entidades. Os times 
somam quase mil voluntários. Além dos times, existem as chamadas equipes de apoio, que 
ajudam nas atividades dos voluntários. Um exemplo do trabalho desse pessoal de “retaguarda” 
é a área de informática, que pode desenvolver um site para uma ONG. 
 
O envolvimento dos fornecedores e prestadores de serviços nas ações dos voluntários é muito 
positivo para a Serasa, expõe Carmona. “Uma nutricionista que presta serviços para a Serasa 
pode ajudar a elaborar um cardápio ou dar uma palestra em uma das instituições atendidas”, 
exemplifica. 
 
Na opinião de Carmona, a importância do projeto está em proporcionar satisfação para os 
colaboradores. “As pessoas que têm vontade de trabalhar como voluntárias contam com uma 
estrutura para isso.” Além desse fato, prossegue, como voluntários, as pessoas têm 
oportunidade de liderar uma equipe e de mostrar suas habilidades, o que, muitas vezes, não é 
possível desenvolver dentro da empresa. “Isso é um resultado importante, pois traz satisfação 
pessoal para os funcionários”, completa Carmona. 
 
Além disso, a companhia é uma referência em projetos de inclusão de deficientes físicos.  
 
O social como estratégia 
 
Responsabilidade social pressupõe o desenvolvimento de ações integradas ao modelo de 
negócio. Unilever mostra como integrar a prática à gestão da empresa. 
 
Com mais de 18 projetos sociais em andamento, a Unilever já confirmou a veracidade de um 
fato que, para muitas empresas, ainda é uma dúvida: o consumidor valoriza empresas 
socialmente responsáveis. “Na região onde desenvolvemos algum projeto, como o Rexona 
Voleibol, há um aumento de share da marca”, revela Elaine Molina, gerente de 
Responsabilidade Social da Unilever. Mas não é o crescimento das vendas de uma determinada 
marca o grande objetivo da Unilever. Seu foco está na sustentabilidade. 
 
Desenvolvimento sustentável e pacto social fazem parte da estratégia da empresa para os 
próximos anos. “Acreditamos que é preciso mexer na base da pirâmide. Já estamos na maioria 



dos lares, principalmente nos das classes A, B e C. Para viabilizar o crescimento da empresa, 
também precisamos garantir nossa presença nos lares das classes D e E.” Entre os programas, 
faz parte dos objetivos da empresa criar produtos e embalagens acessíveis à população de 
baixa renda. 
 
Foco na transformação  
 
A Unilever fundou seu Instituto em 2002 e investe anualmente R$ 18 milhões no Instituto. 
Entre esses projetos está o Mais Vida, cujo objetivo é melhorar a qualidade de vida das 
pessoas da cidade de Araçoiaba/PE por meio da elevação de seu IDH – Índice de 
Desenvolvimento Humano, que é um dos mais baixos do Brasil. A cidade, com 17 mil 
habitantes, tinha a triste soma de 5 mil analfabetos.  
 
Em seu segundo ano, o projeto já é responsável pela alfabetização de 2.500 pessoas. A cidade 
também registrava 30 mortes a cada mil nascimentos. Esse número caiu para seis no último 
ano. 
 
Como boa parte da população dependia do Bolsa Família e de aposentadoria, outra frente do 
Projeto Mais Vida se dedicou a promover o empreendedorismo. Em parceria com o Sebrae, a 
população e a economia local foram incentivadas a trocar o cultivo de cana por urucum. A 
população já encontrou comprador para o urucum. Toda a produção se destina à empresa 
Cristian Corante, que transforma o produto e vende o corante para a Unilever. 
 
Além de ser socialmente responsável, a Unilever também pratica a responsabilidade ambiental 
em todas as etapas de produção. Na empresa, 98% dos resíduos são reciclados. A 
preocupação com o meio ambiente também passou a fazer parte do desenvolvimento de 
produtos e novas embalagens. “Um exemplo é do Omo: com a redução da embalagem, 
economizamos em papel. Também desenvolvemos o Confort sem enxágüe”, exemplifica 
Elaine. 
 
Para Elaine, está bem próximo o momento de se fechar o ciclo, integrando a cadeia de 
abastecimento nesse projeto. “Para 2008 e 2009, nosso principal projeto será programa 
sustentável para toda a cadeia produtiva”, prevê.  
 
Produção sustentável 
 
Indústrias investem em diversas ações que visam uma sociedade com maior acesso à 
educação, à saúde e à igualdade de oportunidades 
 
Uma sociedade mais saudável é uma das metas das indústrias que investem em programas de 
responsabilidade socioambiental e sustentabilidade. Além disso, empresas como, por exemplo, 
Bunge, Procter & Gamble, Química Amparo e Volkswagen atuam com projetos em diversas 
áreas do País, buscando realizar os objetivos propostos de maneira que todos os seus 
funcionários sejam beneficiados. “Além de contribuir para que as pessoas e a sociedade 
tenham mais condições para crescer, se desenvolver e gerar mais qualidade de vida para esta 
geração e para as gerações futuras, investir em projetos sociais também gera um orgulho 
saudável e satisfação por parte dos funcionários”, diz Pedro Silva, diretor de Relações Externas 
da Procter & Gamble. 
 
Com o foco na educação, a Fundação Bunge investirá R$ 5,5 milhões neste ano, contra os R$ 
4,8 milhões investidos no ano passado, em projetos sociais corporativos que unem as três 
empresas do grupo: a Bunge Alimentos, a Bunge Fertilizantes e a Fert Import. O projeto atua 
em quatro pilares. Um deles é o projeto comunidade educativa, com atuação em escolas 
públicas de ensino fundamental em sete Estados brasileiros. Esse projeto envolve anualmente 
6.200 alunos e 300 professores. No total, 54 mil pessoas são beneficiadas ao incluirmos os 
familiares. “Cada escola define o tipo de projeto, cronograma e política pedagógica que melhor 
se ajuste à sua realidade, mas partimos de uma linha dorsal, com premissas e objetivos em 
comum”, explica Claudia Calais, gerente de Projetos Sociais da Fundação Bunge. 
 



A escola escolhida é co-responsável pelo planejamento e desenvolvimento, e a eficiência com 
que desempenha essa tarefa é cobrada dela. Outro programa é o Recicriar – a Pedagogia do 
Possível, que, com palestras para professores, desenvolve as melhores práticas de ensino em 
diversas localidades do País. “Quando você investe em educação, você transforma uma 
realidade”, argumenta Claudia. A Fundação Bunge também apóia o trabalho voluntário dos 
funcionários, dedicando duas horas semanais aos projetos que desenvolve. 
 
A Química Amparo atua com projetos socioambientais que visem a sustentabilidade. “A 
empresa é parte da comunidade em que atua e tem responsabilidade em ajudar a encontrar 
soluções para os problemas dessas comunidades”, comenta Waldir Beira Júnior, diretor da 
Química Amparo. Entre os diversos programas que a Química Amparo apóia, um dos mais 
recentes é o da nova marca Ypê, em torno da qual a empresa se associou com a Fundação 
SOS Mata Atlântica por meio do programa Florestas do Futuro. Mais de 200 mil mudas de 
espécies nativas serão plantadas em uma área de 130 hectares na região metropolitana de 
Campinas, em São Paulo. 
 
Com atuação semelhante, a Volkswagen tem parceria com a SOS Mata Atlântica para plantio 
de árvores e mudas na região sul fluminense. Outra iniciativa é o projeto Formare, uma 
parceria com os módulos do Consórcio Modular da fábrica de Resende e com a Fundação 
Iochpe, voltada para a capacitação de jovens que estejam dispostos a trabalhar nesse 
Consórcio. Desde 2004, foram investidos mais de R$ 1,5 milhão para a realização desses e de 
outros projetos. “Não basta vender. Também é preciso participar ativamente de todas as 
questões que possam influenciar esse meio no qual participamos”, afirma Roberto Cortes, 
presidente da Volkswagen Caminhões e Ônibus. 
 
A Procter&Gamble foca seus programas de sustentabilidade na área de água e na causa “viver, 
aprender e prosperar”, que tem por objetivo melhorar as condições de vida de crianças 
carentes, de 0 a 13 anos de idade. No Brasil, a P&G tem uma parceria com a Associação 
Caminhando Juntos (ACJ), com a Associação Parceria Contra Drogas, com o Comitê de 
Democratização da Informática e com outras ONGs de base comunitária. “O fato de uma 
empresa contribuir para o desenvolvimento das comunidades onde está inserida é parte 
fundamental da missão de melhorar a vida das pessoas todos os dias. Todas as decisões de 
negócios da P&G levam em conta os valores e princípios nos quais a empresa se baseia”, 
conclui Silva.  
 
Rede cidadã 
 
Entidade de Pernambuco é referência no varejo em projetos de educação e bem-estar social 
com a colaboração da iniciativa privada 
 
Inicialmente fundada para atender crianças enviadas pelo Juizado de Menores ou indicadas 
pelos associados da Câmara de Dirigentes Lojistas de Recife (CDL – Recife), e se restringindo 
ao âmbito do ensino fundamental em trabalhos de regime de internato, a Fundação CDL – 
Recife foi reestruturada em 1999, após consultoria da Ação Empresarial pela Cidadania de 
Pernambuco. A partir daí, expandiu e melhorou a qualidade dos serviços oferecidos à 
população menos favorecida de Recife. 
 
A CDL – Recife atua em três focos: crianças de 4 a 14 anos, através da escola em período 
integral; jovens com até 24 anos, por meio de cursos profissionalizantes e capacitações para a 
Lei do Aprendiz – atendendo cerca de 700 adolescentes por mês; e por meio de projetos de 
mobilização e orientação do empresário para o desenvolvimento de ações sociais. A Fundação 
CDL desenvolve trabalhos de educação e assistência social às famílias, atendimento no Centro 
de Saúde e atividades de lazer e esportivas. 
 
Desde sua reestruturação, a CDL, por meio do Projeto CDL Brasil Social Nordeste, também 
passou a levar o tema de responsabilidade social para as outras CDLs dos Estados vizinhos, 
pressionando seus associados a dar mais atenção ao bem-estar social. “Essa é uma ação que 
foge do foco da educação e passa a centralizar seus esforços na consciência social”, afirma 
Kilsa Rocha, superintendente da Fundação CDL-Recife. 



 
Para desenvolver seus projetos, a instituição conta com o apoio de parceiros como o governo, 
a Fundação Kellog’s, a sua fundadora, CDL, universidades e empresários. “Somente por meio 
de parceria poderemos desenvolver esse tipo de projeto. E as parcerias se fazem necessárias 
principalmente para que o empresário sinta-se parte do projeto e sinta-se envolvido e 
incentivado a continuar”, ressalta Kilsa. 
 
Atualmente, cursos com módulos de capacitação em Responsabilidade Social no varejo são 
oferecidos para a comunidade em parceria com o Centro de Excelência em Varejo da Fundação 
Getúlio Vargas. A experiência da entidade lhe valeu a posição de primeira colocada no prêmio 
FGV-EAESP de Responsabilidade Social no Varejo, de 2004. (C.G.) 
 
Bons ares 
 
Entrar para o mercado de redução de emissões de gases de carbono pode ser um bom 
negócio. “É um mercado voluntário, pois não existe nenhuma obrigação legal que obrigue as 
empresas a adotar essa política de redução, embora a empresa precise entender que também 
é responsável pelo clima”, diz Emídio Dias Carvalho Júnior, diretor da Maxam - Max Ambiental, 
empresa de finanças ambientais com experiência nas áreas de mudanças climáticas e 
capacitação técnico-científica. 
 
Atualmente, é possível calcular as emissões de uma empresa separadamente por setor e a 
partir daí elaborar um plano de médio e longo prazo para neutralizar as emissões de gases de 
carbono. Ao desenvolver esse tipo de ação, a empresa pode adquirir o Selo Carbono Neutro, 
que é patenteado e auditado pela Maxam. Trata-se de uma ferramenta científica que avalia e 
calcula as taxas de emissão de gases de carbono de uma empresa e certifica que, por meio de 
uma ação ambiental concreta, o impacto medido foi neutralizado. A conquista desse selo pode 
servir como uma ferramenta de marketing da empresa que a utiliza para comunicar a ação 
para colaboradores, fornecedores e clientes. 
 
Todas as atividades humanas produzem emissões de gases de carbono. “O carbono é a base 
da vida e mantém o calor da terra. Mas seu excesso traz transformações climáticas. Por isso, 
devemos reduzir as emissões de gases de carbono”, explica Carvalho Júnior. 
 
A boa notícia é que, em todas as atividades, essas emissões excessivas de carbono podem ser 
neutralizadas. Esta expressão recentemente introduzida: “neutralizar carbono”, significa 
compensar a emissão dos gases poluentes por meio de ações como, por exemplo, plantio de 
árvores, atividades de preservação de florestas, compra de créditos de carbono e redução do 
consumo de energia com a troca das lâmpadas por similares que são econômicas. Outra 
alternativa consiste em investir em ações de eficiência energética (redução do consumo de 
energia e de combustíveis) dentro da própria empresa, reduzindo-se, para isso, o consumo ou 
o processo de economia de combustíveis por meio da manutenção preventiva do motor e 
regulagem dos mesmos.  
 
O uso de combustíveis limpos, como o biodiesel e o etanol, também é uma maneira de 
neutralizar as emissões. Isso já se tornou uma prática em muitas empresas que a 
“neutralizam” estandes de feiras, reuniões de diretoria, lojas ou eventos como, por exemplo, 
shows musicais e competições esportivas. “Os programas de neutralização cresceram nos 
últimos oito meses no Brasil.  
 
O filme Uma Verdade Inconveniente, do ex-candidato à presidência dos Estados Unidos, Al 
Gore, e a divulgação dos recentes relatórios da ONU sobre a ameaça do aquecimento global e 
a necessidade da preservação climática, por exemplo, expandiram o conhecimento sobre o 
assunto e as pessoas já estão percebendo que fazem parte do problema e da solução”, afirma 
Carvalho Júnior. 
 
No processo de neutralização, as empresas podem plantar árvores onde elas quiserem em 
qualquer lugar do mundo. Em cada local, a mata nativa seqüestra um determinado porcentual 
de carbono. Na Mata Atlântica, por exemplo, cada cinco árvores são consideradas equivalentes 



à captura de uma tonelada de carbono. No cerrado, essa relação já é diferente. O plantio pode 
envolver uma determinada comunidade e, a partir disso, também é possível criar um projeto 
educativo ou um projeto de geração de renda envolvendo a população local. Outra 
possibilidade consiste em solicitar a organizações como, por exemplo, a SOS Mata Atlântica, 
para que façam o plantio de mudas.  
 
Transportes 
 
O diesel utilizado como combustível de veículos é um dos maiores vilões do meio ambiente. “A 
curto prazo, não é possível trocar esse combustível. O que pode ser feito é buscar eficiência no 
consumo de combustível com a troca por motores movidos a álcool ou adotar o uso do 
biodiesel”, diz Carvalho Júnior. O uso obrigatório de 2% de biodiesel, que começará a valer a 
partir de janeiro de 2008, não é suficiente para satisfazer os projetos de neutralização. A 
utilização do biodiesel só terá validade nesses projetos se as empresas utilizarem um 
porcentual acima do estipulado pela legislação. 
 
Disponível em: <http://www.revistadistribuicao.com.br>. Acesso em 5 set. 2007 
 


