


dick, a fundadora da Body Shop, se referia a si mesma. Sexa-.
genária, responsável por transformar uma lojinha no interior
da Inglaterra numa das mais respeitadas empresas de cosmé-
ticos do mundo - 2 mil lojas em mais de 50 países -, Anita de-
cidira dedicar-se ao que considerava ser seu principal papel:
o de ativista política. Afastada desde 2002 da presidência do
conselho de administração da Body Shop, para a qual traba-
lhava 80 dias por ano como consultora, ela agora escrevia li-
vros, proferia palestras sobre empreendedorismo, dialogava
com líderes mundo afora e continuava a pregar aos homens

de negócios que suas companhias devem, e podem, ter uma
influência mais positiva na sociedade. Determinada, falante
e muitas vezes polêmica, nascida Anita Lúcia Perilli (de uma
família de judeus italianos), era uma inglesa de alma italiana
- e uma empresária com alma de pacifista e ambientalista. Ca-
sada com Gordon Roddick, mãe de Samanta e Justine, sua tra-
jetória foi interrompida no último dia 10 de setembro, quan-
do ela morreu, aos 64 anos, vítima de hemorragia cerebral.

O radicalismo de Anita esteve sempre presente na Body
Shop, fundada em 1976. Foi graças a ele que a empresária
se tornou uma das precursoras do movimento da respon-
sabilidade social corporativa - um de seus principais le-
gados. Muito antes que grandes corporações adotassem

u diria que você se torna radical quando fica mais
velha. Meu radicalismo está se tornando mais pro-
fundo." Nos últimos tempos, era assim que Anita Rod-



o discurso dos cuidados com as pessoas e com o planeta,
a Body Shop usava matérias-primas naturais, apoiava
campanhas ambientalistas e fazia negócios com peque-
nas comunidades fornecedoras em países da África, da
Ásia e da América Latina. "Desafiei os negócios cujo único
objetivo é gerar dinheiro para um grupo pequeno de pes-
soas", disse ela certa vez. "Acho isso pouco imaginativo."

Para Anita, empresas devem ter causas - e comunicá-las
ardentemente. Definia sua Body Shop como "uma empresa
de comunicação, com especialidade no ramo de cosméticos,
que faz dinheiro com seus projetos e reinveste em campanhas
pelos direitos humanos". Seu estilo inspirou líderes e influen-
ciou companhias no mundo todo. "A generosidade de Anita
era evidente", afirma o empresário Luiz Seabra, fundador da
Natura, companhia ancorada em valores semelhantes aos da
Body Shop. "Quando ela nos visitou em nossa sede em Caja-
mar (SP), além de muitos elogios, deu também inúmeros con-
selhos. Que editássemos livros. Que usássemos todos os espa-
ços possíveis para comunicar nossas idéias, nossos conceitos."

Em 2006, ao vender a Body Shop para a UOréal por
US$ 1,14 bilhão, Anita - que freqüentemente criticava o modo
de agir das grandes corporações - foi acusada por alguns de
trair seus princípios morais. Houve, porém, quem enxergas-
se a decisão como uma vitória da empresária. "O verdadeiro
triunfo não está no preço que a LOréal pagou pela Body Shop",
disse na ocasião Rory Stear, presidente da Freeplay Energy,
fabricante de produtos eletrônicos ambientalmente respon-
sáveis. "Está no fato de a maior companhia de cosméticos do
mundo ter decidido se mover em direção aos padrões éticos
que Anita sempre alardeou." Cerca de uma década antes, a

Body Shop desafiara a indústria mundial de cosméticos com
uma abordagem inovadora sobre a beleza feminina. As men-
sagens da companhia defendiam que as mulheres deveriam
usar seus produtos como instrumentos de promoção da saúde
e do bem-estar, e não como meios para conquistar o rejuve-
nescimento impossível ou padrões de beleza inalcançáveis.

"Anita foi um exemplo de empreendedora que não teve
medo de assumir riscos atípicos e de se engajar politicamente",
diz Oscar Motomura, fundador da Amana-Key. "Seu legado é o
da importância do envolvimento com o contexto do qual você é
parte." Numa de suas visitas ao Brasil, ela concedeu uma entre-
vista a Motomura. A seguir, trechos desse depoimento inédito.

"Minha história começou com uma paixão por Joana
dArc. Ela era uma santa que defendia algo. Odiava o confor-
mismo. Sempre falava a verdade. Era uma jovem garota, mas
tinha cabelo de rapaz e queria ser um soldado. Quando eu era
jovem, queria viver minha vida com a paixão que ela tinha.
Eu tinha paixão porque nasci na Inglaterra mas era italia-
na, de uma família de imigrantes. Na minha casa, fazíamos
tudo diferente. Nosso cheiro era diferente, porque comíamos
muito alho. Todos eram silenciosos, mas nós gritávamos.
Minha mãe era doida. Ela não gostava do padre da paróquia
e costumava esfregar alho em nossas roupas e nos fazer sen-
tar na primeira fileira na igreja, para deixá-la malcheirosa.

Eu não gostava de minha cidade. Ela era velha e chata. Eu
queria viajar. Sempre que via um avião, eu ficava encantada,
porque ninguém viajava quando eu era jovem. Recebi treina-



mento para ser professora. Mas, para mim, educação não era ir
à escola ou à universidade. Era viajar. Viajei por todo o mundo
durante três anos.Vivi na Polinésia, na África, no Japão, na Chi-
na. Isso me deu muito conhecimento e compreensão da vida."

"Empreendedores querem ser livres - e, para mim, li-
berdade era tudo. Quando vivi no Taiti ou no Japão, prestei
atenção ao modo como as pessoas limpavam a pele. No Taiti,
as mulheres extraíam manteiga de coco e passavam o óleo na
pele. No Japão, usavam estéreo seco de rouxinol para clarear
a face. Arquivei em minha mente esses ingredientes. Anos
mais tarde, quando Gordon, meu marido, disse que queria fa-
zer uma viagem a cavalo da Argentina até Nova York, pensei:
o que eu posso fazer? Decidi abrir uma lojinha e transformar
os ingredientes que tinha visto mundo afora em xampus, lo-
ções e cremes para o corpo. Criei 15 produtos. Mas o aspecto
era patético, porque havia poucos produtos. Por isso decidi ofe-
recê-los em cinco tamanhos diferentes, para que parecessem
mais de 100. Abri as portas. Apenas três ou quatro pessoas
entraram. Para atrair mais gente, comecei a derramar perfu-
me no lugar em que estacionava meu carro, na rua. As pessoas
eram atraídas para a loja pelo olfato. Foi assim que comecei."

"Empreendedores odeiam hierarquia. Eles tentam des-
truí-la sempre que podem. Eles se irritam com planos de cinco
anos, de um ano, qualquer plano. Eles não entendem por que

essas coisas existem. Eles odeiam processos e todas as coisas
de que os homens de negócios parecem gostar. Mas precisam
dessas coisas. Precisam de um senso de propósito no negócio,
de um plano, de descrições de cargos. Então, encontre alguém
que faça essas coisas por você e mantenha o espírito criativo em
ação. E apodere-se daquela que é a mais importante das ferra-
mentas de liderança: a comunicação. Seja capaz de se comuni-
car com paixão, não apenas por meio de transparências abor-
recidas que ninguém irá ler. Elimine essas coisas. Eu as odeio.

Nós nunca tivemos um departamento de marketing. Nun-
ca soubemos o que é isso. Mas ganhamos todos os prêmios
de marketing e de relações públicas. E não foi pela empresa e
por seus produtos requintados. Foi pelas campanhas, pela
ação. Nós legitimamos o fato de os negócios terem voz ativa."

"A empresa é um grande sucesso. Tem 2 mil lojas em
mais de 50 países. Mais de 300 milhões de pessoas vêm às
nossas lojas a cada dia. A Body Shop é grande, mas é diferen-
te. Para mim, ser diferente é muito mais excitante do que ser
como os outros. Quando eu e Gordon começamos, nós não
queríamos ter um grande negócio. Nós nem gostávamos de
negócios. Éramos ativistas contra a Guerra do Vietnã. Abri-
mos a companhia para fazer bons produtos, mas os lucros
deveriam ir para as coisas que realmente nos importavam.

Éramos uma empresa de comunicação. Nossas vitrines
tinham campanhas sobre direitos humanos e sobre tudo o
que nos interessava. Treinamos nossos funcionários para
ser ativistas. Lembro de uma reunião gerencial em Londres,



com SOO gerentes de toda a Europa, em que decidimos le-
var as pessoas para protestar contra a destruição da floresta
amazônica em frente à embaixada brasileira. Em outra oca-
sião, fizemos um protesto contra a Shell diante da embaixa-
da da Nigéria. Gerentes geralmente não participam de pro-
testos - eles apenas aprendem como ganhar mais dinheiro.

Fizemos coisas que nenhuma outra empresa faria. Chama-
mos índios caiapós, ativistas de direitos humanos e teólogos da
libertação para conversar conosco. Permitíamos que nossos
funcionários trabalhassem meio dia por semana em projetos
voluntários. Para eles, a Body Shop era um lugar onde podiam
ter um trabalho, ser bem pagos e aprender sobre o mundo. Tudo
na Body Shop era anárquico e revolucionário. Eu jamais me in-
teressaria em ser parte de uma organização aborrecida, hierar-
quizada e gerida por homens que adotam um sistema militar."

"Quando você está envolvido num negócio, nunca tem
tempo para pensar. É uma corrida maluca. Você tem de
mostrar resultados trimestrais e nunca pensa sobre como
eles são conquistados. Mesmo na minha empresa, hoje em
dia, não temos mais esses momentos de reflexão. E acho
que, como resultado, a organização se torna menos criativa.

Acredito que deve haver tempo para pensar sobre as
questões maiores. Porque tudo o que fazemos nos negó-
cios tem impacto sobre milhões de pessoas. Nunca repen-
samos a natureza do lucro. Por que 27 bilhões de libras é
um lucro suficiente? Por que não 26 bilhões? Por que não
olhamos para outros stakeholders, além dos acionistas?

Esses assuntos são chamados de 'soft'. Dirigir uma em-
presa com 2 mil lojas, em vários países, com inúmeras
culturas, todos os dias, não é nada 'soft'. Você precisa as-
segurar-se de que é responsável nas suas ações, nos seus
relacionamentos com os fornecedores e na tentativa de
dar retorno à comunidade. Fazer tudo isso é difícil. Fácil
é dizer 'quero maximizar os lucros' ou 'roubar é legítimo'.

Todas as grandes empresas hoje têm medo da nova lin-
guagem dos negócios, porque estão totalmente voltadas para
ganhar dinheiro para os acionistas. Quando você fala de
alternativas - de ser honesto, transparente, aberto -, as pes-
soas perguntam: e como vamos ganhar dinheiro? Mas será
que a única forma de ganhar dinheiro é sendo ganancioso?"

"Os negócios têm de ser o motor da mudança social, por-
que são poderosos. São mais poderosos do que o governo, do
que as instituições educacionais e, definitivamente, do que as
instituições religiosas. Se não tiverem um senso moral ou um
código de honra para seu comportamento, que Deus nos ajude.

Mas acho que, nos últimos anos, o poder está vindo por
um caminho diferente. Os negócios não vão mudar o siste-
ma, porque o sistema é construído para protegê-los. A mu-
dança virá da comunidade. Por isso mudei minha ênfase,
para dar apoio às vozes das comunidades locais. Para mim,
esse ê o maior movimento no mundo atualmente: os movi-
mentos comunitários, locais, com origem no povo. Essas
são oportunidades de 'negócios' maravilhosas. Há um óti-
mo restaurante nos Estados Unidos, em Seattle, chamado



17 Milhas. Eles só compram alimentos para seu cardápio
produzidos num raio de 17 milhas ao redor. Há uma outra
empresa, a Ben & Jery's. Ben é um amigo meu que fundou
uma fábrica não aviltante em Los Angeles para produzir
roupas. Ele trabalha com os sindicatos e com empregados
bem pagos. Existem muitos antídotos para a forma como os
negócios são dirigidos, vindos de baixo para cima. Eles não
virão das escolas de administração. Virão das comunidades."

"Se você não gosta de um sistema, precisa mudá-lo. Mas
lutar contra ele não leva a nada. É preciso ser muito inteligente
e pensar criativamente sobre como contorná-lo. Uma das me-
lhores coisas a fazer é encontrar outras pessoas que pensem
como você. Duas, três ou quatro pessoas unidas podem formar
uma comunidade informal, uma organização, uma gangue.
Vocês podem entrar na internet e descobrir que há mais gen-
te pensando sobre os mesmo temas - como trabalho escravo
infantil e proteção ambiental. Milhares de organizações em
todo o mundo oferecem conhecimento sobre essas coisas.

Tente encontrar o pensamento mais progressista no
momento. O mais importante é não fazer nada sozinho.
Participe de um grupo de pessoas que tenham o mesmo
sentimento, a mesma energia. Se o ativismo é algo que o
entusiasma, eduque-se, mas faça isso de uma forma que
não o torne apático. Ler centenas de livros ou toneladas
de gráficos irá torná-lo apático. Observe o passado: quem
eram os heróis deste país? Quais foram as pessoas que lu-
taram contra o sistema? Aprendo muito com o passado."

"Para mim, o importante é a experiência. Não sei rece-
ber informações de modo cerebral. Tem de ser pela expe-
riência. Então eu me obrigo, de tempos em tempos, a fazer
coisas que considero extraordinárias. Por exemplo: passei
alguns meses com fazendeiros negros nos Estados Unidos.
Eles são uma espécie em extinção, porque fazendas fami-
liares estão desaparecendo em todo o mundo. Viajei pelo
Alabama, pelo Mississipi, morando em fazendas, como um
sem-teto, só para entender a pobreza nos Estados Unidos. Ao
me colocar em situações corno essas, aprofundo meu enten-
dimento e protejo a minha empatia."Porque, quando você é
rica, essa riqueza reduz sua empatia com a condição huma-
na. Você viaja de primeira classe e tem tudo a sua disposição.

Além da experiência, outra coisa que me mobiliza é a estéti-
ca. Por exemplo, a linguagem dos movimentos de protesto. Pro-
testos como o da Praça Tianamen, onde aquele jovem parou em
frente a um imenso tanque. Mensagens como a imagem de uma
jovem nos anos 60 colocando uma rosa num revólver. Coisas
como essas têm um papel enorme na educação de meu espírito.

Eu me inspiro com as pessoas. Pessoas de vilarejos na
índia que formam o maior movimento ambiental do país.
Elas nunca ouviram falar dos Amigos da Terra (uma ONG
ambientalista), apenas protegem as árvores mantendo-se abra-
çadas a elas. Sempre busco pessoas cuja visão seja maior do
que a minha. Sempre. Depois trago as informações de vol-
ta e as transmito de todas as formas. Pego coisas da arte, da
poesia e faço plágios do melhor que posso encontrar. Usei
uma gravura famosa de Norman Rockwell (Regra de Ouro)
para inspirar o amor pela comunidade na Body Shop."



"Estamos vivendo uma época muito peculiar, em que
o aspecto mais importante é o dinheiro. O acúmulo de di-
nheiro é associado a glamour e fama. O indivíduo é me-
dido pelo que ele vale. Você não é julgado por ser interes-
sante, porque ser interessante não é normal - é estar fora
do sistema. Como trazer para os jovens a noção de comu-
nidade? Como mostrar a eles que isso é mais importan-
te do que ter um emprego que dê muito dinheiro ou com-
prar carros que façam com que eles pareçam importantes?

Na minha opinião, os jovens devem procurar trabalhos
éticos. Hoje, estudantes na Inglaterra e nos Estados Unidos
procuram grupos de direitos humanos e organizações como
o Greenpeace. São trabalhos que remuneram bem - mas tal-
vez não tanto quanto as grandes empresas. Mas são carreiras
apaixonantes, que fazem com que os jovens se sintam do lado
do bem. Quando um rapaz de 22 anos, numa festa, diz que
trabalha para o Greenpeace e outro diz que trabalha para a
Exxon Mobil, as garotas procuram o rapaz do Greenpeace.
Esse tipo de trabalho torna as pessoas mais interessantes."

"Na Inglaterra, a expectativa de vida das mulheres é de
85 anos. A dos homens é sete ou oito anos menos. Cerca de
25% da população tem mais de 65 anos - 17% têm mais de
85. Hoje ter 65 ou 85 anos é muito diferente do que quando eu
era criança. As pessoas estão fortes e saudáveis. O que está
acontecendo com elas? Na Inglaterra, os homens estão se en-
casulando, tornando-se mais próximos dos familiares. Já as
mulheres estão se tornando cada vez mais radicais. Elas são
as propulsoras de todos os movimentos voluntários no país.
Estão voltando para as salas de aula e querem ser ouvidas
- na comunidade, no ambiente de trabalho, na escola. As mu-
lheres estão polindo suas habilidades e acumulando conhe-
cimento. Veja o meu caso. Estou escrevendo livros e fundei
a New Business Academy (Nova Academia de Negócios) para
disseminar conhecimento sobre empreendedorismo. Acho

magnífico o caminho de disseminar informação, porque a
informação que fica com você não leva a lugar algum, apenas
transforma-se em arrogância. De certa maneira, todos nós
vamos terminar como professores, o que não é nada mal."

Text Box
Fonte: ÉPOCA NEGÓCIOS: inspiração para inovar, n. 8,  out. 2007.




