
C A P A Empresas mostram suas iniciativas positivas para au

Responsabilidade
social interna

O mercado brasileiro já conta
com empresas que acreditam na
importância do desenvolvimen-
to pessoal de seus quadros. Ne-
nhum empresário com o qual a
Razão Social conversou disse es-
tar arrependido em criar facilida-
des dentro do prédio da própria
companhia, possibilitar cursos,
aumentar a licença maternidade,
oferecer melhores planos de saú-
de ou, até, compartilhar a posse
das ações da empresa.

O ponto de partida para uma
empresa lidar da melhor forma
possível com o seu público inter-
no é garantir o cumprimento das
legislações trabalhistas. Desde
os anos 1980, com o fortaleci-
mento dos sindicatos, as compa-
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nhias passaram a ser pressiona-
das a agirem de acordo com as
leis. Mas a realidade brasileira,
infelizmente, está distante do
mundo ideal. A informalidade
ainda é grande no pais: em feve-
reiro deste ano, a pesquisa de
emprego do IBGE apontou uma
taxa de 13,1% de empregados no
setor privado sem carteira de
trabalho assinada, entre toda a
população ocupada.

— O problema do trabalho in-
formal é permitir que os traba-
lhadores sejam expostos a con-
dições degradantes. Há casos de
companhias que contratam
através de cooperativas, para
disfarçar uma pior qualidade de
trabalho. É o que chamamos de
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NA SERASA uma 'ser Serasa' com deficiência visual: tratamento igual

"coopergatos" — afirma José
Antônio Puppim, pesquisador e
professor da Universidade de
Santiago de Compostela, na Es-
panha. — Com o movimento de
responsabilidade social cres-
cendo, a forma de lidar com o
público interno vem ganhando
um caráter diferente. Nos EUA,
há mais de vinte anos existem
pesquisas de quais as melhores
empresas para se trabalhar.

No Brasil, uma lista semelhan-
te tem sido elaborada pelo Insti-
tuto Great Place to Work. Vence-

dora em 2006 e terceira colocada
no ano passado, a Serasa se di-
ferencia das demais já na filoso-
fia. Em primeiro lugar, nenhum
funcionário é chamado de "fun-
cionário". O conceito desenvolvi-
do é o do "ser Serasa". A expli-
cação, dada por Elcio Aníbal de
Lucca — que, além de ocupar o
cargo de presidente de Assuntos
Corporativos da Experian Améri-
ca Latina (a Experian é o grupo
irlandês que assumiu o controle
da Serasa em 2007), foi presiden-
te da Serasa por 17 anos —, é
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ao de seus funcionários e garantem que as medidas são fundamentais para os negócios

FUNCIONÁRIOS da Promon têm direito a fazer alongamento, um cuidado
a mais com a saúde. E todos têm chance de se tornarem acionistas

l funcionários são acionistas da
Promon. A diferença é que pre-
cisamos ter uma dinâmica
maior de comunicação — expli-
ca a diretora de RH, Márcia Fer-
nandes Kopelman. —Ao mesmo
tempo, o RH não sabe quem não
é acionista, para que a pessoa
não se sinta pressionada.

O respeito nas relações é
destacado pelos empresários
como fundamental. A Philips
conta com uma gerência de
saúde e qualidade de vida. Um
dos destaques é o apoio e
acompanhamento para trata-

mentos de doenças, inclusive
para portadores de HIV.

— Nós temos um programa
para a prevenção de DST/Aids.
O portador geralmente busca
seu medicamento na rede públi-
ca. Mas, se a rede pública falhar,
nós garantimos a cobertura.
Agora, se eu sei quem são os
portadores? Não, eu não sei.
Apenas nosso médico sabe —
afirma Renato Barreiros, gerente
da área de saúde e qualidade de
vida da Philips para o Brasil.

Philips, Promon e Serasa são
companhias de grande porte,

mas isso não quer dizer que o ta-
manho da empresa seja uma des-
culpa para não se criar iniciati-
vas em favor dos funcionários. A
Fersol, uma indústria de produ-
tos químicos com um quadro de
150 pessoas, é um bom exemplo
disso. A empresa não contrata
funcionário algum com salário
abaixo da remuneração sugerida
pelo Dieese, mesmo quando o
sindicato da categoria tenha um
piso menor. Além disso, a Fersol
promove uma série de iniciati-
vas, como licença maternidade
de seis meses para as mulheres e
plano de saúde para cônjuges
homossexuais, que ainda não
são obrigatórias pela legislação.

— O benefício da empresa é
medido pela satisfação em saber
que estamos nos comportando
com dignidade e sendo uma
agente transformador. Não faze-
mos nada pelos funcionários
achando que são benefícios. Fa-
zemos por acharmos que a pes-
soa merece ter uma vida justa—
diz Michael Haradom, diretor-
presidente da Fersol.
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