
O
termo sustentabilidade
começa a se tornar
comum no Brasil, até
mesmo entre as
corporações de TI. Porém,
o que ela representa - a

inserção de uma organização dentro de
seu ambiente físico, social e virtual no qual
seus processos, produtos e serviços
abrangem - ainda está apenas no seu
início. Projetos como os da Dell e da HP
no Brasil são eficientes, interessantes e
inteligentes, porém representam um
pequeno preâmbulo do que é preciso e
necessário fazer.

"As empresas de tecnologia ainda são
conservadoras, até por trabalhar em cima
de suas próprias necessidades. Nesses
casos, não existe inovação, mas sim
criatividade. Elas deveriam ser a
locomotiva do processo de
sustentabilidade em todo o mundo",
garante Luciano Martins Costa,
coordenador do MBA Gestão
Sustentável com Tecnologia da
Informação da FIAP - Faculdade de
Informática e Administração Paulista.

Ele aponta de forma crítica que as
empresas, independente do ramo de
atuação, esperam com seus projetos um
retorno de imagem." Muitos buscam
reputação e uma melhor colocação no
mercado. Imagino que em 10 anos, se as
empresas de TI mantiverem a sua
estratégia atual, vão estar no mesmo
impasse que as companhias de petróleo
se encontram agora, ou seja, em uma
encruzilhada", alerta Costa.

Como exemplo, ele cita o conceito

dos três estágios de capacidade de
integração em sustentabilidade elaborado
pelo norte-americano Steven Rochlin,
diretor da consultoria AccountAbility
International, que aponta que: a primeira
fase passa pela tomada de consciência
do ambiente externo a ela, depois pela
experimentação social e, finalmente, pela
integração das relações internas e
externas à sua estratégia. "Infelizmente, a
grande maioria das empresas brasileiras
está no primeiro nível e muito poucas
evoluíram e colocaram no cerne da sua
estratégia a matriz da sustentabilidade.

Pior, muitas vezes as multinacionais
seguem uma política pré-definida pela
matriz. O que gera um distanciamento da
realidade local', conclui.

Projetos em pauta
Críticas à parte, duas empresas

multinacionais de TI, a HP e a Dell
possuem projetos locais de
sustentabilidade que podem ser
encarados como um primeiro passo para
a mudança deste quadro. O da Dell, por
exemplo, é voltado para a reciclagem de
equipamentos e seu repasse para a

COMO RECICLAR
A iniciativa da Dell funciona

por meio do site
www.dell.com.br/doeseucomputador,
que direciona o usuário para a rede de
cooperação, uma ONG gerida pela Dell,
para a qual a pessoa pode doar seu
computador. A rede, neste caso, pega
o equipamento na casa ou empresa.
Em cinco dias úteis, um representante
autorizado marca a hora para apanhar o
equipamento a ser reciclado,

A coleta da HP também funciona
através de um canal de comunicação
por e-maíl, no qual as empresas podem
solicitar a coleta de uma quantidade
acumulada de suprimentos de
impressão vazios, no seguinte
endereço: recoleta.cartuchos@hp.com.
Veja no site da empresa: www.hp.com,
na área do Brasil qual o mínimo para
que seja feita a operação.



sociedade civil por meio de ONGs,
enquanto o da HP visa a reciclagem de
papel e cartuchos com repasse em
dinheiro para entidades que visam a
melhoria da sociedade.

A preocupação da Dell, claro, surgiu
por conta do cada vez mais rápido ciclo
útil dos equipamentos. "O projeto tem
como objetivo dar uma solução para o
final da vida das máquinas. Nossa
preocupação vem desde 1991, mas em
2004 foi criado o formato atual", garante
Gleverton Munno, gerente de assuntos
corporativos da Dell. O projeto, iniciado
nos Estados Unidos, evoluiu para o Brasil
com adaptações no final do ano passado.

O programa local visa os usuários
residenciais e pequenas empresas e prevê
a reciclagem gratuita de computadores e
periféricos da marca Dell. O cliente pode
assim reciclar seu velho equipamento,
independentemente de adquirir ou não
um novo produto da Dell. "Montamos a
rede de cooperação digital, pioneira no
Brasil, executada com uma serie de
parceiros, como a Procergs, no Rio
Grande do Sul", explica Munno. Na outra
ponta, as máquinas reformadas são
doadas para projetos sociais, cujas
organizações receptoras precisam
observar uma série de requisitos. Um dos
parceiros no projeto é a Fundação
Pensamento Digital.

Ainda sem contabilizar resultados - o
projeto é muito recente -, Munno aponta
que: "estamos aperfeiçoando os controles
e agora é que o programa toma corpo
local. Nossa preocupação é fazer algo
que funcione verdadeiramente". Na
retaguarda, foram montadas duas centrais
de reciclagem. Uma no Rio Grande do
Sul, dentro de uma ONG, com
investimento em uma linha de montagem
e técnicos que recuperam os
equipamentos, na qual 50% deles são
totalmente reformados e a outra metade
serve para reutilização de peças. E a
outra central fica na parceira Planac, em
São Paulo. A empresa agora desenha
como será feita a expansão do projeto.

Fatos e diretrizes
Mesmo carente de números, alguns

feedbacks, no entanto, são evidentes.
"O que vemos é que as pessoas não
sabem o que fazer com o computador.
Sabemos que auxiliamos na melhoria do
meio ambiente, e para suprir isto
investimos fortemente no aspecto de
educação junto aos nossos clientes",
assegura Munno, Um dos doadores de
maior vulto para o projeto é o Banco

Santander que cedeu 3 mil máquinas
para o projeto. Dos cerca de mil
equipamentos que já foram repassados,
425 foram doados para 29 instituições
cadastradas. Os demais estão em
revisão e serão encaminhados para
outras entidades.

Outra gigante de TI, a HP estabeleceu
e publicou em 2002 sua "Política de
Responsabilidade Social e Ambiental para
a Cadeia de Suprimentos e o Código de
Conduta para Fornecedores". O
documento prevê uma série de diretrizes e
condutas para as operações sociais e
ambientais responsáveis em todas as
partes do mundo e o tratamento dos
funcionários com respeito e dignidade (veja
mais no Box: Pesquisa move a HP).
Para ajudar a proteger o meio-ambiente, a
HP criou diversos programas que vão da
reciclagem do papel à reutilização de
produtos. Desde que iniciou os programas,
dados da empresa, foram reciclados 340

milhões de quilos de rejeitos, dentre os
quais mais de 112 milhões de cartuchos
de impressão a jato de tinta e HP LaserJet
que representam mais de 103 milhões de
quilos. No Brasil, a primeira etapa do
projeto atende empresas com parque de
impressão HP nos estados de São Paulo e
Rio de Janeiro.

A Fundação Hewlett-Packard é
responsável no mundo pelas iniciativas da
empresa em ações ambientais que são
revertidas em renda para o apoio das
ações sociais. No Brasil, a parceria entre
HP e o CARE terá parte da renda obtida
com a coleta para reciclagem dos
cartuchos, US$ 1, revertida para os
programas de geração de renda,
crescimento sustentável e combate à
pobreza que a instituição desenvolve em
comunidades carentes em todo o país.
No entanto, a reportagem não teve
acesso aos números levantados pelo
projeto até aqui.
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