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Roupas de moda para duas estilistas, uniformes para empresas, bolsas e sacolas de brindes 
fazem partem do dia-a-dia da costureira Maria da Conceição Oliveira, 57 anos, três filhas e 
uma neta, que junto com mais três colegas, forma um grupo fixo de costureiras no bairro 
Riviera Paulista, às margens da represa Guarapiranga, em São Paulo. Quando estão com muito 
trabalho, chamam outras quatro profissionais para ajudá-las.   
 
Trabalhando de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, Conceição e suas colegas ganham 
de um a dois salários mínimos (R$ 380 a R$ 660) por mês, dependendo do volume de pedidos, 
enquanto as temporárias recebem em média R$ 35 por dia. "O grupo funciona há oito anos. 
Temos sete máquinas de costura industrial, máquina de corte, mesas, armários e todo 
material necessário para desenvolvermos a costura", orgulha-se Conceição, destacando que os 
equipamentos estão todos pagos.   
 
Conceição e o grupo têm apoio da Paróquia dos Santos Mártires, da Igreja Católica, que ajuda 
nos contatos para obter mais trabalho e na compra de equipamentos. Recebeu ainda auxílio 
para afzer cursos de aperfeiçoamento, formação de preços e venda de produtos da Associação 
Mundaréu, criada em 2001, que tem como objetivo criar oportunidades de geração de trabalho 
e renda para pessoas excluídas do mercado formal de trabalho.   
 
O grupo de Conceição é um exemplo de um número incalculável de ações sociais espalhadas 
pelo Brasil, adotadas por empresas, igrejas, associações, organizações não governamentais, 
cooperativas e órgãos do governo para criar ou melhorar a renda de populações carentes. 
Como o nível educacional dessas pessoas geralmente é baixo, as iniciativas são voltadas para 
atividades manuais que elas já sabem fazer como costura, bordado, cestaria, marcenaria, ou 
seja, atividades artesanais, tanto o rural como o urbano.   
 
"Não existe só o artesanato de raiz, porque a própria cultura indígena, por exemplo, sofreu por 
profundas mudanças. Na periferia de São Paulo, vivem a terceira ou quarta gerações de 
nordestinos, que seguem parte da cultura regional, misturada ao hip hop, DJ, pagode e 
tradição operária", diz Lizete Prata, presidente da Associação Mundaréu. A entidade ajudou a 
organizar 15 projetos, orientando na linha de produtos, trabalho em grupo, formação de 
preços e vendas. A Mundaréu tem uma relação de 100 grupos para vender produtos em sua 
loja da Vila Madalena, em São Paulo.   
 
Tantas ações para estimular o artesanato exigem diferenciais para chegar ao mercado, porque 
a concorrência é grande. No Brasil, de acordo com últimos dados disponíveis do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 1998, existiam 8,5 milhões de artesãos. O 
artesanato, segundo estimativas, movimenta em torno de R$ 30 bilhões por ano, mas o 
número é subestimado pelo alto grau de informalidade que existe no segmento.   
 
"Há mercado para todos os tipos de artesanato, da mesma forma que existe mercado para 
roupa popular e de grife. O nível do produto define qual é o mercado. Não é porque é barato 
que tem que ser uma porcaria", diz Ricardo Pedroso, diretor do Projeto Terra, empresa com 
três lojas de artesanato, em São Paulo, voltadas para os públicos A e B.   
 
Pioneiro na abertura de uma loja de artesanato em um shopping, em 2001, para apoiar 
projetos de inclusão social e ecológicos, Pedroso tinha naquele ano 15 fornecedores. 
Atualmente, são 300. Em suas lojas, ele trabalha com mais de 4 mil itens para decoração de 
casa, esculturas, bijuterias, xales e mantas. "Só trabalho com produtos de qualidade, originais. 
Vendo, por exemplo, um jogo de cerâmica de Caruaru feito por um mestre e não por quem 
copia o mestre. Um leigo não percebe, mas quem conhece artesanato percebe", afirma 
Pedroso.   
 
Além de qualidade, design e criatividade são fundamentais. O designer Roberto Imbroisi, que 
há 30 anos trabalha com artesanato, desenvolve com os artesãos novas peças, cores, formas, 
aplicações e materiais. "Eu faço com que os artesãos pensem em criação, desenvolvam novos 



produtos com suas características culturais, suas matérias-primas exclusivas", afirma. Parceiro 
constante do Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Imbroisi desenvolveu, 
entre outros, os trabalhos: flores do cerrado (Brasília), tecelagem manual e crochê (sul de 
Minas), costura e bordado (Rio Grande do Sul) e renda renascença (Paraíba).   
 
Para a 13ª Paralela Gift, feira de design e produtos contemporâneos, que acontece de 29 deste 
mês a 3 de março, em São Paulo, Imbroisi coordenou 23 grupos de mulheres artesãs (300 
participantes) do Distrito Federal, para desenvolver produtos de copa e cozinha, em 
homenagem a culinária brasileira, que resultou na coleção "Na Linha dos Chefs de Cozinha" 
(ver fotos). Vários chefs, entre eles, Alex Atala, de São Paulo, e Ana Quaresma, do Rio de 
Janeiro, elaboraram pratos, que serviram de inspiração para os bordados das artesãs.   
 
"Iniciamos o trabalho dos chefs em novembro de 2007", diz Antonieta Contini, do Sebrae-DF, 
que há 15 anos trabalha com artesanato. Segunda ela, o projeto faz parte de inclusão social de 
mulheres e jovens. Depois da participação da Paralela Gift, muitas artesãs vão se tornar 
profissionais autônomas e outras irão trabalhar em empresas. "Já formamos cerca de 100 
grupos, envolvendo 10 mil mulheres." O Sebrae-DF controla a qualidade dos produtos.   
 
As maiores dificuldades dos grupos, segundo Imbroisi, são garantir qualidade dos produtos, 
liderança, continuidade do trabalho, e, principalmente, cooperação e associação das pessoas, 
porque é cada vez mais difícil colocar peças artesanais no mercado de forma isolada.   
 
 
Nas empresas privadas, onde se adotam programas de responsabilidade social, também há 
preocupação em mensurar os resultados dos grupos. Na Refinaria Manguinhos, do Rio de 
Janeiro, uma das únicas refinarias privadas de petróleo, de 32 alunos que fizeram cursos de 
marcenaria em 2006/2007, três trabalham como autônomos, um com brinquedos de encaixe, 
um com instrumentos musicais alternativos, três em atividades do Carnaval e não se sabe o 
que os demais estão fazendo.   
 
Já das 48 pessoas que fizeram curso de costura, uma trabalha em uma grife, dez estão em 
atividades do Carnaval, duas fazem bonecas, cinco são autônomas, produzindo biquínis, bolsas 
e tops. Dos restantes, não há informações. "Em 2008, a nossa prioridade é saber onde está 
cada um dos nossos alunos", diz Cyntia Barthel, coordenadora de comunicação. Os cursos 
formaram 110 marceneiros e 120 costureiras de 2001 a 2007. A refinaria ainda tem ações de 
inclusão digital e atividades artístico-culturais em 27 comunidades de bairros como Benfica, 
Mate, Caju e Manguinhos.   
 
O funcionamento de grupos sociais exige conhecer a cultura próxima da realidade das pessoas, 
lembra Inês Meneguelli Acosta, diretora executiva do Instituto Conselho da Mulher, projeto de 
responsabilidade social da Whirlpool, dona das marcas Brastemp e Cônsul. Pelas duas casas de 
Joinville, em Santa Catarina, e Rio Claro, em São Paulo, já passaram 120 mil pessoas desde a 
implantação do instituto em 2002 pelos cursos de artesanato, idiomas, música, dança, teatro e 
outros.   
 
"As culturas das duas cidades são muito diferentes. Os grupos precisaram começar de forma 
diferente", afirma Inês. Em Joinville, onde há forte influência alemã e cultura de só trabalhar, o 
início foi com um grupo de dança gauchesca (mistura de música gaúcha com um tipo de 
forró), que trouxe os homens e a descontração dos casais. Em Rio Claro, cuja história é 
marcada pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que chegou à cidade em 1875, houve 
o resgate do vagonite, um tipo de bordado inspirado nos vagões de trens.   
 
O objetivo de todas as iniciativas sociais é que com a capacitação fornecida, as pessoas se 
tornem autônomas, consigam renda maior e melhoria de qualidade de vida. "Aqui não é 
projeto social, o artesão precisa se tornar um microempresário", diz Tânia Magalhães, diretora 
da Mãos de Minas, central que aglutina cerca de 130 cooperativas e 7 mil artesãos, que se 
tornou associação sem fins lucrativos em 1988. A instituição legaliza as atividades dos 
artesãos (CNPJ e inscrição estadual), central de compras, de vendas, de exportações e outros 
serviços.   



 
Em 2007, o faturamento da Mãos de Minas foi de R$ 36 milhões e as exportações somaram 
US$ 1,2 milhão. Os principais importadores são Portugal, Espanha, Alemanha, Inglaterra, 
Holanda e França. Para alavancar as vendas lá fora, a entidade tem um centro de distribuição 
em Sintra, Portugal, e abriu um show room em Nova York.   
 
Se a meta é que pessoas tenham vôo próprio, Roze Mendes, 45 anos, três filhos, é exemplo. A 
Flor do Cerrado, que teve apoio do Sebrae-DF, atua como empresa desde 2006, em 
Samambaia, cidade satélite de Brasília. Usando folhas típicas dos cerrados, que são cozidas, 
faz bolsas, bijuterias, almofadas e outros produtos, tendo como carro-chefe os painéis de 
flores. Sem revelar números de faturamento, ela trabalha com 20 pessoas e já exporta. Em 
2006, ela recebeu o prêmio Mulher Empreendedora do Sebrae. E ganhou uma loja virtual ( 
www.flordocerrado.net ), bancada pelos Correios, Caixa Econômica Federal (CEF) e Banco do 
Brasil.   
 

 
Leia mais: Prédios verdes conquistam certificações  
Silvia Torikachvili  
 
Os edifícios verdes são as estrelas da construção civil. Consomem menos energia, utilizam 
recursos naturais renováveis, garantem a qualidade do ar, oferecem conforto ambiental e 
reduzem os custos operacionais. De quebra, podem conquistar certificações que vão gerar 
ainda mais negócios. Nessa categoria de edifícios sustentáveis se enquadram o Rochaverá, em 
São Paulo, e o Ventura, no Rio de Janeiro. "Prédio verde reduz drasticamente a produção de 
gás carbônico e controla o desperdício, que acaba sempre no fundo dos rios e provoca 
enchentes", explica Luiz Henrique Ceotto, diretor da Tishman Speyer e responsável pelo 
processo de certificação do Rochaverá no LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design) na categoria gold. O LEED é uma certificação norte-americana (ainda sem 
correspondente ou adaptação no Brasil) que reconhece os conceitos de funcionalidade da 
construção sustentável. "É preciso reduzir a quantidade de edifícios gastões", diz Ceotto.   
 
Nessa mesma categoria dos green buildings está incluído ainda o Eldorado Tower, em São 
Paulo, que também reivindica certificação pelo LEED. Para Luís Fernando Bueno, diretor de 
engenharia da Gafisa, responsável pela construção do Eldorado Tower, um dos grandes 
requisitos é que os verdes tenham condições de ser modernos também para as próximas 
gerações. E mais: que tenham conectibilidade, flexibilidade e estejam aptos a se comunicar 
com o mundo todo durante as 24 horas do dia. "Tudo isso com baixo custo de utilização e 
sendo ecologicamente correto", avisa Bueno. Para tanto a instalação de um sistema hidráulico 
compatível tem um custo de 1,5% a mais na obra. "Mas produz uma economia de 50% nas 
torneiras e nos banheiros em relação a um prédio convencional", diz Bueno. É certo que esses 
produtos custam três a quatro vezes mais que os convencionais - "mas a caixa d'água pode 
ser menor, porque o prédio vai consumir 50% menos", ressalva.   
 
Verdes têm ainda vidros especiais, com isolamento acústico, e que permitem a passagem de 
75% de claridade, o que reduz a quantidade de lâmpadas acesas durante o dia. "Esses vidros 
custam o dobro em relação aos comuns, mas vão permitir uma economia de 33% na carga 
térmica".   
 
Pelos cálculos de Bueno, por conta desses vidros, o Eldorado Tower economizou o equivalente 
a 700 aparelhos de ar condicionado convencionais de janela. Isso representa uma economia de 
40% de energia em relação a outros prédios. Cada um dos 18 elevadores do Eldorado Tower, 
por exemplo, se alimenta da energia do outro. Trata-se de um sistema de regeneração: 
enquanto um elevador sobe e consome mais energia, o outro está freando; portanto, gastando 
menos e alimentando o outro com o que armazena.   
 
Isolamento acústico, alta luminosidade, fachadas autolimpantes, menos calor e estação de 
tratamento de água, além de reuso e reutilização, são itens que muitas empresas estão 
exigindo quando planejam a mudança de escritório.   
 



"Prédios sustentáveis são muitas vezes condição imposta pelas próprias matrizes dessas 
empresas", afirma Bueno. Os bancos estão de olho nessas referências, acredita Bueno - 
principalmente por conta dos valores condominiais. Nesse particular, segundo ele, a economia 
nos verdes representaria 50% em relação a outros prédios. Pelas contas de Bueno, o valor 
pago de condomínio num prédio comercial de alto padrão é cerca de R$ 15 por metro 
quadrado. Nos equivalentes verdes, diz, é de R$ 8 o mesmo metro quadrado.   
 
Para incentivar as construtoras a entrar nessa ciranda dos verdes começou a funcionar em São 
Paulo, há menos de um ano, o Brazilian Green Building Council. Trata-se de uma organização 
não-governamental que tem por finalidade a divulgação da cultura da construção sustentável. 
Os cursos são formatados para atender construtores, incorporadores, fabricantes de materiais, 
projetistas e administradores prediais. Durante os cursos, eles aprendem que é possível 
reduzir em 35% as emissões de CO2; e que o reaproveitamento de materiais pode diminuir 
entre 50% e 90% a produção de resíduos. Os cursos ministrados pelo Green Building são 
também a ponta de lança para a certificação LEED.   
 
Segundo Nelson Kawakami, diretor executivo da organização, o objetivo é incentivar a 
construção sustentável. E um dos grandes argumentos é que, em média, o sobrecusto para a 
certificação fica entre 3% e 7% do valor da obra. "Mas as vantagens econômicas serão bem 
maiores", garante. "Talvez o prédio não se pague em um ou dois anos, mas se pagará em 
quatro", afirma ele.   
 
Embora a mudança de cultura seja a parte mais difícil nesse segmento da construção civil, 47 
prédios estão no início do processo de certificação. O movimento em direção aos sustentáveis 
pode ser identificado na atitude de muitos parceiros. Na área acadêmica a iniciativa veio de um 
grupo de professores que em 2006 deram início ao CBCS (Conselho Brasileiro da Construção 
Sustentável) como forma de divulgar os conceitos e mobilizar a cadeia produtiva da construção 
civil. "A edificação pode ser verde, mas a comunidade tem de ser treinada para desfrutar", diz 
Marcelo Takaoka, presidente do CBCS. "Além de tratar do espaço físico, a construção civil deve 
estar atenta à legislação trabalhista, ao social e à comunicação", diz ele.   
 
Para Takaoka, o maior problema da construção civil é a fragmentação. "Quando todos os 
atores adotarem a mesma linguagem e estiverem direcionados para o mesmo objetivo, 
teremos o jogo do ganha-ganha", diz. Takaoka reconhece que um prédio verde tem aluguel 
mais alto. "Mas o condomínio é mais baixo, o que faz com que o incorporador saia ganhando; 
o proprietário terá um conforto ambiental inusitado e a administração predial terá menos 
rotatividade", diz. "A construtora que não tiver prédios mais eficientes terá rentabilidade 
menor", observa.   
 
O Banco ABN Amro Real mantém seu programa Obra Sustentável desde 2001 e vincula a 
concessão de crédito a um questionário em que o tratamento de detritos e a inspeção 
ambiental são apenas alguns itens. "A sociedade está mais exigente e quer saber como uma 
construtora trata seus detritos, como se comporta no canteiro de obras e o quanto está atenta 
ao bem estar dos trabalhadores", diz Felix Cardamone, diretor de crédito imobiliário do Real. 
Hoje são 13 as empresas que participam do Obra Sustentável. "Acreditamos que esses prédios 
vendam mais facilmente suas unidades porque os compradores sabem que o patrimônio terá 
maior valorização no médio e longo prazo". Mas todos saem ganhando, na opinião de 
Cardamone: "A empresa ganha porque vai fazer mais negócios a partir do empreendimento 
que deu certo e o banco também ganha porque quando investe nessa filosofia atrai mais 
clientes."   
 

 
Leia mais: Empreendimentos ecológicos têm linhas diferenciadas de financiamento  
 
Preocupadas em reduzir impactos no meio ambiente e deixar edificações saudáveis e eficientes 
para as próximas gerações, algumas construtoras vêm constatando o que parecia impossível 
no segmento: lucro e bom senso podem formar uma dobradinha e tanto. Essa nova ordem 
chegou à construção civil inicialmente na forma de aproveitamento racional da água, uso 
inteligente de energia, controle rigoroso do desperdício e muita reciclagem de entulhos. A 



partir dessa tendência, porém, a BKO vem acrescentando às suas obras algumas variações 
como conforto ambiental e preocupação com o entorno. De acordo com o diretor de 
incorporação Mario Giangrande, isso representará, no longo prazo, um lucro imenso ao 
proprietário. "Empreendimento sustentável tem retorno financeiro garantido", diz ele.   
 
Os dois MO.R.Es (Movimento Residencial Ecológico) da BKO ainda estão em obras - em 
Alphaville e na Chácara Flora, em São Paulo. A construtora não está concorrendo a nenhuma 
certificação de edifício verde, mas está de olho na cadeia produtiva, na qualificação e possível 
reaproveitamento da mão-de-obra, além de preparar o entorno para crescer e aparecer junto 
com a edificação. Em Barueri, onde constrói um dos edifícios, a BKO tem uma parceria com o 
Instituto Técnico local e está qualificando técnicos e outros profissionais para serem absorvidos 
nas suas ou em outras obras. Giangrande acredita que qualificar profissionais de nível 
intermediário é a melhor forma de fazer com que a vizinhança desenvolva seu potencial junto 
com a obra. "Ações sociais também devem ter prioridade antes, durante e depois da obra 
concluída."   
 
As instituições financeiras estão atentas à movimentação na construção civil. E se apressam a 
oferecer linhas especiais de crédito para os empreendimentos que ostentam esse diferencial. O 
Itaú lançou em janeiro último o Construção Socioambiental, programa que prestigia 
construções sustentáveis - e desde então já fechou quatro contratos, segundo Luiz Antonio 
França, diretor de crédito imobiliário. França diz que, para esses empreendimentos verdes, o 
banco oferece redução de tarifas de até 25%. "O banco tem um importante papel de indutor 
nesse processo", reconhece. "Se o consumidor exige, as construtoras precisam enfrentar a 
concorrência, oferecer seu próprio diferencial e mostrar que também estão adotando boas 
práticas em suas obras."   
 
Essas boas práticas se traduzem como edifícios de alta durabilidade. Edifícios de baixa 
durabilidade são muito caros, na opinião de Vanderley John, professor da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo (USP). "Prédio sustentável tem baixo custo de operação e um 
aumento no lucro de administração", diz John. "Para quem compra o imóvel esses conceitos 
são fundamentais porque baixam o custo do uso e oferecem menos riscos". Para os bancos, 
essa nova filosofia também representa vantagem. "Edificações sustentáveis não têm problema 
de solos contaminados, o que é fundamental para toda sociedade", garante John. "Pena que a 
cadeia produtiva não esteja preparada para essa realidade".   
 
O caminho em direção aos verdes ainda é longo, na opinião de John. As construções geram 
mais da metade dos resíduos urbanos, que representam cerca de 500kg/habitante por ano. 
Além disso, mais de 20% da água são consumidos pelos edifícios que, para funcionar, dão 
cabo de mais de 45% da energia elétrica.   
 
A construção civil representa 8,5% do PIB nacional (dados de 2006). O setor consome 75% 
dos recursos naturais dos quais desperdiça por volta de 90% durante o tempo de vida do 
prédio.   
 
A favor das construtoras, porém, Vanderley John reconhece que 77% das edificações são 
autogeridas, sem a participação de construtoras ou do poder público. "Por ser o puxadinho, o 
cidadão que contrata o empreiteiro, que junta operários não registrados e onde há grande 
desperdício de materiais", diz. Grande parte dessas construções é representada por barracos 
em favelas. "O que precisamos é uma agenda da construção sustentável, que retire de vez os 
produtos ineficientes do mercado e divida tarefas e responsabilidades entre todos os 
integrantes da cadeia produtiva; aí, sim, teremos condições para a transição à construção 
sustentável." (S.T.)   
 

 
 
Leia mais: Lojistas de peças artesanais praticam o comércio justo  
Maria Cândida Vieira 
 



Embora exista artesanato no Brasil para todos os gostos e bolsos, os preços de produtos de 
qualidade, criativos e originais são altos, não acessíveis à maior parte da população. Essas 
peças destinam-se a pessoas de classe média e média alta, com bom nível cultural, que 
apreciam o artesanato como obra de arte.   
 
Lojistas que trabalham com artesanato de qualidade, no entanto, não consideram os preços 
elevados, porque atuam com preocupações sociais e ecológicas. Eles procuram praticar o 
"comércio justo", conceito de parceria comercial baseada em diálogo, transparência e respeito 
com os produtores e trabalhadores.   
 
"Não há uma regra única para o comércio justo", afirma Ricardo Pedroso, diretor do Projeto 
Terra, com três lojas de artesanato em São Paulo. Trabalhando com 4 mil itens, ele diz que 
como empresário não pode espremer o fornecedor. Se um artesão pede R$ 100 por um objeto, 
o preço será aceito. "Eu não posso garantir renda para o artesão, só posso garantir se o 
produto for vendido. Trato os fornecedores de igual para igual, com respeito", ressalta.   
 
Com um público das classes A e B, Pedroso diz que só trabalha com produtos de qualidade e 
originais. Em suas lojas, os preços variam de R$ 5 (um abridor de cartas de madeira) até uma 
escultura, de argila, de R$ 2 mil, do mestre João das Alagoas. Seus fornecedores já são 300 e 
eram apenas 15 quando ele abriu a primeira loja, em 2001, no Shopping Villa Lobos, que 
agora funciona na Vila Madalena. O empresário prepara-se para abrir franquias no segundo 
semestre.   
 
Lizete Prata, presidente da Associação Mundaréu, não considera que o produtos artesanais de 
qualidade sejam caros. "Eles têm os preços que têm para remunerar o artesão pelo seu 
trabalho." Criada em 2001, com a missão de praticar o comércio justo, Lizete considera como 
fair trade pagar pelas horas trabalhadas. "Se for o trabalho de uma costureira, por exemplo, 
toma-se como base o piso salarial da categoria, divide-se para ver quanto custa uma hora e se 
paga pelo total trabalhado." Mas os preços não podem ser muito elevados, caso contrário, não 
são vendidos, explica ela.   
 
As vendas de artesanato ficaram mais difíceis depois da entrada do Supersimples, afirma 
Lizete. "A cobrança de 21% de impostos está inviabilizando a atividade. Estamos fazendo 
mágica para não aumentar os preços ao consumidor final, porque a classe média está 
perdendo poder aquisitivo", destaca.   
 
Uma demanda que cresce muito na linha de comércio justo é por brindes corporativos. A 
GRSA, empresa líder de serviços de alimentação, investiu cerca de R$ 100 mil em brindes e 
embalagens de projetos sustentáveis em 2007. No fim do ano, a empresa comprou mais de 2 
mil brindes de diversas comunidades, sendo 1.250 adquiridos na Mundaréu. Na loja da 
associação, foram comprados jogos americanos, caixas de chá, jogos de chá e outros. Os 
brindes foram mandados para clientes, prospects, fornecedores e parceiros.   
 
"Os brindes de cunho sustentável realmente são mais caros que os industrializados. Isso 
acontece porque as comunidades não conseguem produzir em quantidades industriais, o que 
aumenta o preço por item. Por outro lado, os brindes produzidos por essas comunidades são 
artesanais, o que dá a eles uma característica especial, sendo cada peça produzida única, o 
que não ocorre com as peças industrializadas", afirma José Maurício Silva, diretor comercial e 
de marketing da empresa. Além disso, segundo ele, a diferença de preços é insignificante 
diante dos benefícios que esse tipo de projeto traz para toda a sociedade.   
 
Com mais de 40 itens corporativos como kits de escritório, bolsas, bijuterias, peças de 
cerâmica e de algodão tecidas em tear mineiro, a demanda das empresas tem ajudado a 
Cooperativa de Artesãos Futurarte, da Instituição Social Ramacrisna, fundada há 49 anos, 
localizada na região de Betim, em Minas Gerais. Criada em 2004, com o patrocínio da 
Petrobras, os brindes da cooperativa se destinaram no ano passado à própria Petrobras, e 
também à Cemig, Pão de Açúcar, ArcelorMittal e Ambiente Global Comunicação, Eventos & 
Sustentabilidade.   
 



"As negociações com as empresas levam em conta a quantidade, qualidade e o preço. É um 
brinde diferenciado, que além de ajudar a comunidade, agrega valor para a empresa", afirma 
Solange Bottaro, superintendente da Ramacrisna. Em 2007, a Futurarte produziu 18.885 peças 
de artesanato, que resultaram em R$ 178,4 mil. São 26 cooperadores, que obtiveram renda 
média de R$ 557,45 por mês no ano passado.   
 
No Projeto Terra, Pedroso também constata uma maior procura por brindes corporativos. O 
pioneiro foi o Banco Real já nos anos de 2002 e 2003. Grandes empresas e outras instituições 
financeiras buscam presentear clientes e parceiros com produtos sustentáveis, segundo ele, 
por ser um diferencial. Para a sua festa de fim de ano, a Mastercard inovou desde o convite 
(uma peça artesanal enfeitada com uma bananinha orgânica) até o presente final para 
convidados, uma cumbuquinha, distribuída na festa, feita com reaproveitamento da casca de 
coco e um sabonete dentro. "Um grupo de artesãos participou da festa, fazendo bijuterias e 
chaveiros junto com as pessoas, que escolhiam as contas e as cores preferidas", diz o 
empresário.   
 

 
Leia mais: Alianças são nova estratégia de combate  
 
Desde que a Aids deixou de ser encarada apenas como um problema dos chamados grupos de 
risco, governos de diferentes países ganharam nas empresas um aliado de peso no 
enfrentamento do problema. A criação de programas especiais de prevenção para 
colaboradores e familiares e adoção de políticas de apoio a funcionários soropositivos e sua 
manutenção no ambiente de trabalho passaram a fazer parte do calendário de atividades de 
inúmeras companhias.   
 
Na última edição do World Economic Fórum, em Davos, em janeiro, a Global Health Initiative 
(GHI) divulgou seu primeiro estudo global sobre o tema, batizado de Alianças Empresariais 
Enfrentando a Aids: Uma Análise Global. O objetivo é analisar o caráter das atividades que 
tornaram as empresas mais conhecedoras de seu potencial no trabalho de abordagem da Aids 
no local de trabalho. E compartilhar com o mercado em geral as melhores práticas. Integram 
esse universo de alianças empresariais quatro blocos regionais e 47 nacionais, que apóiam 
mais de um milhão de empresas na implementação de programas de discussão e prevenção do 
tema e sua disseminação no universo corporativo como um todo.   
 
"A batalha contra a Aids é algo que afeta a todos nós. Toda companhia deve se preocupar com 
a saúde de seus funcionários e consumidores ao redor do mundo. As alianças empresariais 
proporcionam o compartilhamento das melhores práticas, ferramentas e comunicação de 
forma a ajudar as organizações a terem rapidamente ações específicas de prevenção à doença 
junto a sua força de trabalho", afirma Mark Foster, executivo da área de gestão e marketing 
integrado da Accenture nos Estados Unidos, em entrevista ao Valor.   
 
No Brasil, a iniciativa privada também tem papel importante na prevenção e combate à 
doença. O Conselho Empresarial Nacional de Prevenção ao HIV/Aids (CENAids) completa em 
2008 dez anos de atividades com vinte grandes empresas e seis confederações patronais 
associadas. Durante esse período, o órgão tem sido procurado por entidades e empresas 
estrangeiras para apresentar o programa de combate à Aids desenvolvido pelo país e as 
experiências das companhias brasileiras.   
 
"Já recebemos as visitas de executivos da África, de países da América do Sul, como 
Argentina, Uruguai, Paraguai, da Rússia, Espanha, Índia e até Estados Unidos. Recentemente, 
fomos convidados a fazer uma apresentação no Equador", afirma o médico Murilo Alves 
Moreira, presidente do CENAids e diretor de saúde do Itaú. "O fato de sermos benchmark 
internacional nesse tema atrai o interesse de vários países nos programas que desenvolvemos 
aqui", diz ele. Na avaliação de Moreira, o que mais desperta a atenção de outros países com 
relação ao cenário brasileiro é justamente a capacidade de mobilização junto à sociedade como 
um todo. Daí também a importância da participação das companhias na tarefa de prevenção, 
que começam com os colaboradores, mas podem atingir familiares e amigos. (M.B.)   
 



 
 
Leia mais: Debate sobre doenças ligadas ao sexo entra na pauta das empresas  
Margareth Boarini  
 
Berivelto dos Santos Abreu é artífice de manutenção da Ferrovia Tereza Cristina, em Santa 
Catarina. Silvia Almeida é telefonista da Anglo American, em São Paulo. Ele, solteiro, trabalha 
na empresa há seis anos, seu primeiro emprego. Ela, viúva, dois filhos, trabalha na 
mineradora há 23. Não se conhecem, mas têm em comum o fato de integrarem o quadro de 
colaboradores de duas companhias que romperam o tabu de falar sobre sexo dentro do 
ambiente corporativo.   
 
Abreu pode ter acesso não apenas a preservativo no ambulatório da empresa em qualquer dia 
do ano como, principalmente, a informações importantes sobre prevenção contra Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST) e também contra o HIV. "Toda e qualquer informação é 
sempre muito bem-vinda", diz ele. A telefonista tem apoio total da empresa desde 1994, 
quando foi diagnosticada soropositiva, um ano depois de seu marido descobrir que tinha Aids. 
A partir daí, formou-se uma parceria entre Silvia e a companhia a ponto de ela se transformar 
em porta-voz do trabalho de prevenção realizado pela Anglo American não apenas 
internamente como também fora dos muros da empresa.   
 
Nem todas as companhias brasileiras romperam essas barreiras. Porém, as que ainda na 
década de 80 as derrubaram para alertar funcionários sobre a prevenção do vírus do HIV 
mostram que aproveitaram a oportunidade para também prevenir contra qualquer outra DST e 
câncer de colo de útero ou próstata. A Philips do Brasil foi uma das pioneiras a inserir o tema 
sexualidade no planejamento da área voltada para a saúde e qualidade de vida. A política de 
tratar o tema prevenção ao HIV foi mundial, mas a forma brasileira de abordagem transformou 
a filial brasileiras em benchmark.   
 
"Nosso diferencial é a ousadia", afirma Anna Thereza Marone, assistente de saúde e qualidade 
de vida da empresa. Num determinado ano, por exemplo, atores vestidos de drag queens 
entraram nos escritórios da empresa para distribuir preservativos e transmitir informações. A 
idéia era chamar a atenção para um tema importante, sem constrangimento, através do 
humor. Situações semelhantes também acontecem na Galvani, empresa da área de 
fertilizantes, que inseriu questões sobre sexualidade na área da qualidade de vida a partir do 
ano 2000.   
 
Para tirar a vergonha dos colaboradores e transformá-los em multiplicadores de informação 
sobre prevenção a DST, a empresa acredita que a abordagem lúdica é sempre a melhor 
receita. "Sempre contratamos pessoal externo, especializado na área médica e que realize 
palestras de forma a não gerar mais tabu. Insistimos nas palestras porque acreditamos na sua 
importância", reforça Rodolfo Galvani Neto, gerente de comunicação e marketing.   
 
A tendência que se observa entre as empresas que apostaram em discutir a prevenção ao HIV 
e a DST internamente é de ampliar a abordagem. "A gente percebe que a necessidade de 
prevenir o HIV fez as empresas começarem a abordar o sexo pelo tema doença. Mas a 
sexualidade precisa ser tratada bem do princípio, pelo tema prazer", reforça a sexóloga Carla 
Cecarello, presidente da Associação Brasileira de Sexualidade e que no ano passado ministrou 
212 palestras sobre variados assuntos ligados ao sexo. Segundo ela, a Organização Mundial da 
Saúde elenca quatro pilares fundamentais para o bom equilíbrio da vida de um trabalhador: 
vida em família, lazer e atividade física, trabalho e sexo. "Todos esses aspectos se interligam e 
conduzem a uma boa ou má produtividade de uma pessoa no trabalho", afirma Cecarello. "Não 
se pode menosprezar esse assunto".   
 
Na Philips do Brasil, dos temas HIV e DST, o programa de saúde da empresa evoluiu também 
para exames anuais de prevenção em todos os colaboradores de câncer de próstata e colo de 
útero. "Prezamos pela constante transparência e abertura e incentivamos nossos funcionários 
a levarem a discussão para sua casa e roda de amigos", afirma Walter Sanches Aranda, 
gerente médico da companhia que tem vários colaboradores soropositivos em seu quadro.   



 
Na Anglo American, a abertura é total. A política de prevenção ao HIV começou de forma 
internacional, mas a filial brasileira, em razão da forma como Silvia Almeida decidiu enfrentar 
a Aids, passou a se diferenciar. "Juntamos forças. Nunca cogitamos deixar de dar e 
demonstrar apoio a Silvinha e passamos a estruturar um programa de prevenção que atingisse 
funcionários, familiares e adolescentes em escolas do Brasil todo", relata Juliana Rehfeld, 
gerente de desenvolvimento sustentável.   
 
"A empresa é um canal extremamente importante na discussão de temas ligados à sexualidade 
e na prevenção do HIV e outras DST. Já perdemos muito tempo questionando a opção sexual, 
a moralidade e o preconceito. É hora de termos mais projetos e um leque maior de discussão a 
respeito em todas as empresas", afirma de forma contundente a colaboradora da empresa.   
 
A Ferrovia Tereza Cristina também ampliou seu projeto sobre sexualidade. "Dentro da área de 
qualidade de vida e saúde, prevenir DST e HIV é trabalhado como a prevenção ou tratamento 
de diabetes, pressão alta, colesterol. Nossos colaboradores sabem que podem pegar no nosso 
ambulatório preservativos em qualquer dia do ano, sem restrição de quantidade", diz Fernanda 
Ramos, técnica de gestão social da companhia.   
 

 
 
Leia mais: Pequenas e médias correm contra o tempo  
Andréa Licht 
 
Nos últimos anos, as multinacionais e grandes empresas locais têm sido as vanguardistas no 
desenvolvimento e implementação de uma conduta de responsabilidade social. No entanto, 
segundo revela uma pesquisa inédita da Grant Thornton International, especializada em 
consultoria e auditoria, essa questão passa a ser prioritária também para as pequenas e 
médias empresas de capital fechado.   
 
Na pesquisa - que ouviu mais de 7,8 mil empresas privadas em 34 países - fica evidente que a 
adoção de práticas responsáveis em relação aos funcionários das empresas é estratégica e 
determinante para o sucesso das mesmas. O principal fator que leva as pequenas e médias à 
adoção dessas práticas é a motivação e a retenção da mão-de-obra, mencionado em 65% das 
respostas gerais. No Brasil, onde foram entrevistadas 150 empresas entre São Paulo, Rio e 
Salvador, 81% consideram que uma política corporativa responsável é o principal motivador 
para afastar o fantasma da perda de profissionais.   
 
"Reter talentos em empresas pequenas e médias é um desafio que não pode ser contornado 
apenas com reconhecimento financeiro. Aí entra o processo de fidelização, a possibilidade de 
horário flexível, programas diferenciados de saúde e bem-estar. Alternativas, que, muitas 
vezes, apenas pequenas empresas podem oferecer", explica Roberto Lacerda, responsável pela 
área de serviços especiais da Terco Grant Thornton, no Brasil.   
 
Além da dor de cabeça provocada pela perda de gente muito competente, as empresas 
responderam em 63% dos casos que o controle de custos é o segundo fator mais importante 
que justifica a implementação de uma cartilha sócio-responsável. Sob esse aspecto, o Brasil 
fica com a liderança de 87%, seguido da Índia com 85%.   
 
Outro aspecto que interessa ao Brasil é a relação entre ética na empresa e o comportamento 
do poder público em relação aos impostos. Em outras palavras, reduzir impostos ou cobrá-los 
com transparência pode estimular atuação ética por parte das empresas. Este é um assunto 
importante para os brasileiros e vietnamitas (79%), indianos (75%), mexicanos (71%) e 
italianos (70%), mas acima de tudo, para os tailandeses (94%). No entanto, na média mundial 
(44%), este não é o principal motivador, entre pequenas empresas, de uma política 
corporativa de responsabilidade social.   
 
Na pesquisa, é estabelecida uma relação direta entre os programas de redução do desperdício 
nas empresas e sua eficiência energética. O Brasil, assim como a França, Bélgica, Reino Unido 



estão entre esses países que têm desenvolvido programas para combate ao desperdício. Esses 
mesmos países que combatem o desperdício, segundo a pesquisa, estão à frente em soluções 
que busquem maior eficiência energética nos seus processos produtivos. O Brasil figura com 
cerca de 70% das respostas. Na outra extremidade, estão países menos eficazes sob este 
aspecto como Armênia, Vietnã, Filipinas, Rússia e Índia. Alguns deles são participantes 
recentes do mercado global, ou apesar de seu rápido crescimento, não encaram a eficiência 
energética como prioritária.   
 
No ano passado, durante a coleta de dados para a pesquisa, questionadas sobre o que haviam 
efetivamente feito no ano antecedente em termos de responsabilidade social no ambiente 
corporativo, 71% das empresas afirmaram ter ações de promoção da saúde e bem-estar para 
seus funcionários. E 67% delas informaram oferecer estágios e experiências de trabalho para 
auxiliar na identificação de talentos e habilidades de potenciais funcionários. Essa prática é 
mais relevante entre os países da União Européia, com 83% das respostas, mas dois países da 
América Latina - México com 95% e Argentina com 87% - detêm, individualmente, as mais 
altas proporções.   
 
De acordo com os dados da pesquisa, o nível de adoção de programas formais de 
responsabilidade social corporativa diverge a cada país . Na China, 74% das empresas 
entrevistadas estão comprometidas com programas formais de responsabilidade social. No 
México 69%, no Brasil 68%, na Tailândia 64%, nos EUA 63%. Segundo análise do próprio 
relatório da Grant Thornton, os países que lideram a lista estão sendo pressionados por seus 
clientes internacionais a adotar essa política.   
 
Segundo Ricardo Young, presidente do Instituto Ethos, "há claras motivações de mercado para 
essa mudanças, mas como os ciclos e cadeias produtivas das pequenas e médias empresas 
são menores, as ações praticadas terão repercussão muito mais rápida." Lacerda reforça a 
mesma idéia ao considerar que "a grande força está na conscientização desses funcionários e 
nas ações que eles irão desencadear", diz.   
 
Ao adotar práticas responsáveis, as empresas privadas menores estarão em grande 
desvantagem em relação aos parceiros multinacionais no que se refere a falta de recursos, 
falta de experiência acumulada e ainda falta de escala. Mas mesmo assim, lançam-se ao 
desafio de sobreviver num mercado de regras globais mais responsáveis com as pessoas e o 
meio ambiente.   
 
Para debater questões como essa, o Instituto Ethos promove, entre 27 e 30 de maio, em São 
Paulo, a Conferência Internacional de Empresas e Responsabilidade Social. O instituto 
comemora 10 anos em 2008 e o encontro terá como tema o "Mercado socialmente 
responsável: uma nova ética para o desenvolvimento".   

 
 

 
Leia mais: Pressão da sociedade faria discurso virar prática  



Rose Guirro 
 
Quando se fala em responsabilidade social corporativa, nota-se claramente que o Brasil 
avançou bastante nos últimos anos. O número de empresas preocupadas em realizar ações 
socioambientais vem crescendo, o que mostra que a fase da criação de conceitos e modelos já 
passou. Os balanços sociais provam que já há ferramentas para divulgar e mensurar essas 
ações. Mas ainda falta "independência e pressão da sociedade civil para que o Brasil seja 
considerado socialmente responsável."   
 
Essa é a opinião de José Antônio Puppim, professor da Escola Brasileira de Administração 
Pública e de Empresas (EBAPE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que está lançando o livro 
"Empresas na Sociedade - Sustentabilidade e Responsabilidade Social" (Editora Campus-
Elsevier). "O que falta é as empresas perceberem que é importante que seus projetos e 
balanço social sejam avaliados por entidades independentes", explica Puppim, em entrevista 
exclusiva ao Valor.   
 
No livro, Puppim discute, entre outros temas, motivações e definições de RSE, o mercado e a 
RSE, consumo e marketing e questões ambientais, além de indicar dezenas de sites da 
internet e bibliografia para aprofundamento em cada tópico, além de estudos de caso, como o 
da Shell, que ele cita na entrevista a seguir:   
 
Valor: A responsabilidade social corporativa, hoje, é uma escolha ou uma 
necessidade para as empresas?   
José Antônio Puppim: É uma escolha, principalmente no Brasil, onde a sociedade civil e os 
mercados ainda não estão pressionando. Mas aos poucos as empresas serão obrigadas a 
seguir este caminho, principalmente as que trabalham com mercados externos. Nos países 
desenvolvidos, as ações de caráter social e ambiental são levadas a sério na hora de escolhas 
de parceiros externos. Então, as empresas que querem ser globalizadas têm, naturalmente, de 
ter uma atuação mais ativa nos campos social e ambiental.   
 
Valor: Quais são as pressões do mercado para que as empresas sejam socialmente 
responsáveis?   
Puppim: As pressões internacionais, em especial, são relativas a otimizações de processos e 
redução de desperdícios, melhorias internas, como redução do número de acidentes e aumento 
de produtividade, e melhorias externas, em especial a redução dos riscos socioambientais. Em 
contrapartida, as empresas têm uma melhoria de imagem, seus papéis são valorizados no 
mercado e o acesso a financiamentos e recursos financeiros externos são facilitados.   
 
Valor: O tema responsabilidade social vem sendo discutido desde os anos 70. Mas já 
não está na hora de se passar das definições e conceitos para uma prática coerente? 
Puppim: Acredito que já passamos da fase dos conceitos, agora estamos consolidando as 
ferramentas, como o balanço social. O que falta é as empresas entenderem que não dá para 
deixar as ações de RSE para o departamento de marketing delas, e nem para as ongs que elas 
mantêm. As próprias empresas é que devem incorporar as práticas ao seu dia-a-dia.   
 
Valor: Por que as empresas erram tanto quando assumem o discurso de socialmente 
responsáveis?   
Puppim: Elas erram porque não há pressão e nem cobrança da sociedade. Porque as 
organizações da sociedade civil e ONGs são pequenas e não têm força. Enquanto grandes 
associações, como o Greenpeace e a Amigos da Terra, têm milhares de membros, no Brasil, 
elas têm seu funcionamento limitado, com poucos recursos humanos e financeiros - as que 
têm dinheiro, geralmente, recebem essa verba de empresas. Falta independência. Na 
Inglaterra, por exemplo, a Shell divulgou seu balanço social e em seguida veio uma ong com 
um balanço independente analisando o que a petrolífera falou. Sendo pressionadas, as 
empresas acertam seu discurso à sua prática social. A mídia também deveria cobrar mais.   
 
Valor: As empresas sabem exatamente como ser socialmente responsáveis ou 
pensam mais no marketing?   



Puppim: Eu não sou contra o marketing, defendo apenas que haja equilíbrio entre a prática e a 
divulgação. Há empresas que fazem trabalhos ótimos, mas quase ninguém sabe. Outras fazem 
pouco e gastam muito em marketing. As empresas têm que pensar seriamente nessa equação, 
pois um deslize, como mostrar o que não faz, pode ferir a credibilidade delas.   
 
Valor: O sr. acredita que, diante do sinais inequívocos do aquecimento global, o 
governo deve impor novas normas e regulamentações para as empresas a fim de 
preservar o meio ambiente?   
Puppim: Como o problema é global, ações isoladas de governos ou de empresas não surtirão 
efeitos. Há uma série de regulamentações internacionais, então o que o governo brasileiro 
deve fazer é implementá-las, mas com cuidado para não burocratizar demais, pois burocracia 
eleva os custos das ações. Como exemplo posso citar o caso dos créditos de carbono. O Brasil, 
que já foi líder em projetos de captura e de venda de créditos de carbono, hoje ocupa o 3º 
lugar, bem atrás da Índia e da China, porque os custos ficaram altos demais em função de 
muitos entraves e imposições governamentais.   
 
Valor: Qual o controle necessário para evitar que as empresas passem por 
constrangimentos como contratar fornecedores que, apesar de garantirem que não, 
usam mão-de-obra escrava?   
Puppim: Um bom sistema de gestão, que vem ganhando força ultimamente, minimiza os 
riscos. Mas ainda falta muito para atingirmos um bom grau de segurança. Basta pensarmos 
que apenas as grandes empresas, aquelas que têm uma atuação mundial, estão preocupadas 
com essas questões. No interior do país há milhares de empresas trabalhando sem nenhum 
controle.   
 
Valor: Auditorias e certificações garantem o sucesso das ações sociais e ambientais?   
Puppim: Não, mas elas ajudam muito no processo de desenvolvimento de ações. Uma 
certificação ISO14001, por exemplo, auxilia a empresa a fazer processos de sistema de gestão 
ambiental. Com isso, ela geralmente passa a agredir menos o meio ambiente. Porém, a 
certificação, muitas vezes, não indica que a empresa já atingiu bons padrões socioambientais.   
 
Valor: Como está o Brasil em relação ao mundo quando se fala em responsabilidade 
social e desenvolvimento sustentável?   
Puppim: O Brasil é um país onde a prática de responsabilidade social tem avançado. O 
problema é que as ações estão restritas a um grupo pequeno de empresas. Quando se sabe, 
por exemplo, que mais da metade da mão-de-obra está no setor informal, que é fora de 
controle, vemos que ainda temos muito o que melhorar.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 fev. 2008, Empresas & Comunidade, F 1-F4 


