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C io da terra
A degradação acelerada do meio ambiente saiu do círculo de discussões acadêmicas,
disparando o alerta vermelho de governos e da sociedade organizada. O mercado
corporativo, sensível ao tema, começa também a erguer a bandeira da sustentabilidade
PAULA GRINOVER

"Afagar a terra / Conhecer os
desejos da terra/Cio da terra,
propícia estação/De fecundar
o chão"

(Cio da Terra — Chico Buar-
que e Milton Nascimento/1977)

A responsabilidade socioam-
biental deixou de ser boa ação de
grandes companhias ou atitude
de empresários esclarecidos,
passou por cima dos modismos
e estabeleceu-se como prática
de negócios nos últimos anos.
Hoje é questão básica de sobre-
vivência no mundo corporativo
e se mostra fundamental para
a continuidade do homem na
Terra, diante de previsões cada
vez mais terríveis sobre mu-
danças climáticas e degradação
ambiental.

Reputação. Agora esta é pa-
lavra-chave e um conceito novo
que está sendo aplicado quando
o assunto é responsabilidade
socioambiental no universo cor-
porativo. Na comunicação, esse
conceito passa a ser fundamen-
tal para estratégias e campanhas
publicitárias, que vão muito
além de marcas ou produtos,
incorporando a imagem social
e ambientalmente responsável
das empresas. Não basta vender
e alcançar invejáveis fatias de
mercado. É preciso ter reco-
nhecimento publico de empresa
ética, socialmente responsável,
empenhada em defender os
direitos humanos e proteger o
meio ambiente para sobreviver
por longo tempo.

"Não estamos mais falando
de boas condutas ou caridade,
mas de práticas que hoje já valo-
rizam as companhias no mercado
de capitais — trazendo lucro aos
acionistas —, facilitam opera-
ções de crédito, reduzem custos
com seguros e ações judiciais e
alavaneam vendas", diz Mario
Monzoni, coordenador do Centro

de Estudos em Sustentabilidade
da Fundação Getúlio Vargas
(FGV). "Para quem quer atuar
globalmente, então, é condição
básica de contrato", completa.

"A imagem de uma empresa
comprovada por iniciativas con-
cretas e de resultados palpáveis,
com conteúdo, faz a sua reputa-
ção, e nenhuma companhia pode-
rá existir em um futuro próximo
sem práticas socioambientais

passou a ser parte integrante
da organização, estar dentro
de suas necessidades básicas,
e não um simples assessório
filantrópico. "O interesse me-
ramente comercial não basta
mais, o consumidor está mais
informado, tem voz ativa, não se
ilude facilmente e quer comprar
reputação, um conceito mais
abrangente", explica.

A Universidade Federal do

dobraram nos últimos anos, o
que mostra uma mudança con-
creta nas práticas de negócios",
aponta Carlos Eduardo Young,
professor de economia da UFRJ.
"Isso está acontecendo não
porque os empresários ficaram
bacanas, mas por uma exigência
de mercado", ressalta.

No mercado financeiro a
questão permeia a criação de
índices, indicadores e até produ-

Extrativista manipula sementes de Andiroba para a Natura: empresa faz esforço para usar apenas óleos
vegetais a fim de garantir processo sustentável em toda a cadeia de industrialização de cosméticos

consistentes", declara Percival Ca-
ropreso, publicitário, ex-McCann
Erickson e agora diretor da Setor
2 IÁ, consultoria em comunicação
e planejamento estratégico para
empresas do Segundo Setor e
entidades do Terceiro.

Consistência neste caso é o
que ele chama de estratégias de
ações legítimas e verdadeiras,
que estejam organicamente
ligadas ao próprio negócio da
empresa, e não sejam isoladas
do "core" da corporação ou
externas a ele. Dessa forma, a
responsabilidade socioambiental

Rio de Janeiro (UFRJ), através
do Grupo de Economia do Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, fez uma série de
pesquisas sobre o perfil das em-
presas e constatou que aquelas
que mais investem em controle
ambiental tendem a ser as mais
inovadoras, com mais investimen-
to em pesquisa e maior número
de funcionários pós-graduados,
tendo, portanto, um diferencial
qualitativo no mercado.

"O senso industrial do IBGE
também já mostrou que os gas-
tos com controle ambiental

tos. O índice de Sustentabilidade
Empresarial da Bovespa (ISE),
que desde 2005 reúne empresas
comprovadamente responsáveis
sócio e ambientalmente na sua
atuação, teve em 2006 uma
rentabilidade 10% superior ao
índice geral da bolsa em São
Paulo. Em um ano, o número de
corporações que compõem o ISE
cresceu mais de 20%.

LUCRO RESPONSÁVEL
A bolsa americana também

tem o seu índice, o Dow Jones
Sustainability Index (DJSI).

Criado em 1999, o DJSI, além
de ser uma forte referência
para as decisões de investi-
mentos, é considerado o mais
respeitado índice global com
ações de empresas de renomada
sustentabilidade corporativa. É
formado por 318 companhias de
24 países escolhidas entre 2.500
candidatas. Para entrar no seleto
grupo, a bolsa avalia critérios
como governança corporativa,
transparência, gestão, responsa-
bilidade socioambiental e indica-
tivos financeiros gerais. O índice
é revisado anualmente.

O Itaú é o único banco da
América Latina que está na
lista da bolsa americana desde
a criação do DJSI. "É a história
do ovo e da galinha: as melhores
empresas são as mais sustentá-
veis ou as mais sustentáveis são
as melhores?", brinca Antônio
Matias, vice-presidente de mar-
keting do Itaú e da Fundação
Itaú. Sua leitura é que as práticas
de negócios estão interligadas
e não podem ser separadas da
qualidade de todas as ações de
uma empresa. "Não é possível ter
um comportamento ético de um
lado e não praticá-lo do outro",
salienta o executivo.

No ano passado, o Itaú inves-
tiu R$ 126 milhões em projetos
culturais e sociais. Suas ações
balizam as relações com for-
necedores (27 mil empresas),
orientam operações de crédito e
seguros e integram uma grande
agenda gerenciada pela superin-
tendência de responsabilidade
socioambiental da instituição
financeira. "Para cada um de
nossos públicos, internos e ex-
ternos, temos uma série de ações
programadas", revela.

O banco ainda tem produtos
específicos de financiamento
para empresas que tenham
projetos focados na redução da
emissão de poluentes ou resí-
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duos, na adoção de tecnologias
menos agressivas ao meio am-
biente e na obtenção da certifica-
ção ambiental. Há ainda o Fundo
de Excelência Social, lançado em
2004, que investe em empresas
com práticas de responsabilida-
de socioambiental diferenciadas.
São 30 corporações avaliadas e
selecionadas entre 120 com boas
práticas no setor. Metade da
taxa de administração do fundo
é destinada a projetos sociais. O
Itaú também recebeu o prêmio
Práticas de Relacionamento com
a Comunidade (concedido pelo
Guia Exame de Boa Cidadania
Corporativa 2006) pelo Pro-
grama Avaliação Econômica de
Projetos Sociais.

Outra instituição que tem
sua atuação ligada diretamente
à responsabilidade socioambien-
tal é o Real. O banco foi um dos
primeiros do País a atrelar forte-
mente sua marca a ações ligadas
à sustentabilidade. Desde o
cartão de visitas de seus funcio-
nários ao questionário para abrir
uma nova conta, tudo leva em
consideração práticas voltadas
ao tema. Um gerente do Real
pode, por exemplo, perguntar
ao cliente sobre o programa de
reciclagem de lixo ou o total de
área verde da empresa quando
esta vai abrir uma conta.

A novidade agora é uma
agência na Granja Vianna, região
próxima a São Paulo, construída
com materiais recicláveis e que
utiliza energia solar para ilumi-

nação das áreas de auto-atendi-
mento e possui um sistema de
ar condicionado livre de gases
nocivos à camada de ozônio.
Foram instalados também siste-
mas para o aproveitamento de
águas pluviais e o tratamento
do esgoto, com reuso da água
nas descargas dos sanitários e
na irrigação do jardim, entre
outros pontos. A agência é um
modelo e uma vitrine dos valores
do banco.

"Sustentabilidade não é ape-
nas um mote para a comunica-
ção. Mais do que falar, queremos
fazer. Expressamos o que de
fato é imagem com correspon-
dente na identidade", pontua
Fernando Martins, diretor exe-
cutivo de estratégia da marca
e comunicação do Banco Real.
"É nosso jeito de ser e fazer
negócios, é como queremos
ser vistos, temos centenas de
ações ecoeficientes, usamos
esses critérios em decisões de
crédito e, nos últimos anos,
estamos dando densidade a
essa visão, que é estratégica e
não simplesmente marketing.
Queremos liderar pela atitude,
não é para ser bonito e sim para
ser identidade, branding."

O Real também pensa nessa
estratégia a partir de um conceito
fundamental no setor bancário: a
confiabilidade. "A confiança está
ligada à reputação, e reputação
se faz não olhando o próprio
umbigo, mas o seu entorno,
criando interdependência, com

maturidade para entender o que
está acontecendo no mundo",
arremata o executivo.

FOCO NA EDUCAÇÃO
A Unilever é outro bom exem-

plo dessa recente transformação
no mundo empresarial. Desde
2004, a gigante mundial passou
a investir em sua imagem corpo-
rativa ligando-a ao conceito de
vitalidade. A partir daí, sua es-
tratégia de comunicação adotou
a idéia e atribui o valor à marca
institucional em sintonia com as
estratégias mercadológicas de
cada produto.

Nos últimos anos a com-
panhia apostou em projetos
educativos, como o Rexona-
Ades, realizando ações com as
comunidades em que atua. Em
Goiás, de cuja produção local
de tomates a empresa compra
60% para sua fábrica de mo-
lhos, a Unilever detectou um
alto índice de trabalho infantil
na lavoura e resolveu montar
dois grandes projetos sociais
batizados de Rural Responsável
e Infância Protegida. "O objetivo
era mesmo interferir na cadeia
produtiva buscando a sustenta-
bilidade do negócio e agregando
reputação à imagem corporativa
da empresa", conta Luis Carlos
Dutra, vice-presidente de as-
suntos corporativos da Unilever
Brasil. Em três anos, e com
investimento de R$ 500 mil por
exercício, os projetos atenderam
2,5 mil crianças, oferecendo uma

alternativa viável ao trabalho no
campo, com creches e escolas.
Com isso foi alcançada uma erra-
dicação de 60% da mão-de-obra
infantil nas lavouras. Produtores
e trabalhadores rurais também
recebem atendimento de saúde
e melhores condições de segu-
rança no trabalho.

Em Pernambuco, mais pre-
cisamente na cidade de Ara-
çoiaba — cujo índice de De-
senvolvimento Humano (IDH)
é considerado o quinto pior do
Estado —, a companhia montou
o projeto Mais Vida. O objetivo é
elevar esse índice em três anos
para a quinta posição entre os
melhores. "Isso começou com
as primeiras pesquisas para o
desenvolvimento do sabão Ala
no Nordeste, quando percebe-
mos uma grande necessidade
de trazer as classes mais baixas
para a faixa de consumo, e uma
ação social se encaixaria perfei-
tamente nisso", explica Dutra.

O Instituto Unilever, que lidera
as ações sociais da empresa, fez
uma pesquisa para identificar o
que precisava ser feito na cidade
e implantar, com base no envol-
vimento comunitário, melhorias
nas áreas de educação, saúde e
desenvolvimento econômico. O
projeto começou em janeiro de
2005 e vai até o fim de 2007. com
investimento de RS 3 milhões.
Os primeiros resultados já foram
sentidos: redução da mortalidade
infantil e melhora da taxa de
analfabetismo. No ano passado a

Unilever do Brasil investiu cerca
de R$ 12 milhões em projetos de
responsabilidade socioambiental.

Dentro do mercado de comu-
nicação, o Grupo YPY—que reú-
ne as agências África, DM9DDB,
MPM (associada à Loducca),
B/Ferraz e Tudo — também ali-
nha sua atuação institucional às
questões ligadas à responsabili-
dade socioambiental. Há cerca de
um ano, o conglomerado resolveu
adotar o tema da educação como
eixo central de suas ações e,
através da Associação Empreen-
dedores Amigos da Unesco, fará
cinco grandes campanhas em
2007.0 grupo adotou uma escola
no Campo Limpo, periferia de São
Paulo, e está investimento R$ 500
mil na recuperação do prédio e
das instalações.

"Estamos envolvidos com
campanhas como Sou da Paz,
Movimento Faça Parte e Gol de
Letra há mais de dez anos e agora
montamos uma estrutura específi-
ca para lidar com esses projetos",
afirma Luis Roberto Ferreira,
diretor de responsabilidade Social
do YPY. Em 2007 as empresas do
grupo farão cinco grandes campa-
nhas com o apoio de veículos de
comunicação e produtoras, exi-
bindo o equivalente a R$ 9 milhões
em mídia. "Este é um processo
que vem trazendo mais elementos
à nossa criação, agregando novos
valores que até pouco tempo não
eram tão importantes e envolven-
do profissionais de várias grandes
agências", conclui o executivo.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, ano 28, n. 1249, p. 45-46, 12 mar. 2007.




