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Boas práticas socioambientais fazem a diferença no futuro da empresa 
 
A virada socioambiental não é exclusividade das grandes companhias. As pequenas e médias 
empresas também têm se adequado aos novos tempos seja por iniciativa própria ou por 
pressão. Quem não adota boas práticas corre o risco de simplesmente dar adeus a parte do 
faturamento. Em contrapartida, Por outro lado, quem leva o tema a sério pode até aumentar 
as vendas, como vem acontecendo.  
 
A Natura, que há pouco mais de um ano adotou o programa Carbono Neutro, envolveu os 
fornecedores na redução da emissão de gases do efeito estufa.. Um dos parceiros foi a Dias 
Entregadora, uma empresa com a qual trabalha há 22 anos. Na época, a família de Marcelo 
Dias de Oliveira, o presidente, tinha apenas uma Kombi para levar a produção da Natura até 
as revendedoras. Um dos primeiros passos em direção a uma ''política verde'' foi converter e 
transformar os motores da frota e dos veículos dos prestadores de serviço de gasolina e diesel 
para gás, menos poluente. A mudança também significou redução do valor do frete.  
 
Hoje a Dias Entregadora tem cinco unidades (duas em São Paulo, uma em São José dos 
Campos, uma na Praia Grande e uma na cidade do Rio de Janeiro), 250 colaboradores (entre 
diretos e indiretos) e uma frota de 90 veículos. Além de distribuir xampus e maquiagem, 
Oliveira faz parte de um projeto-piloto da Natura em São Paulo, a logística reversa. Ao 
entregar uma encomenda, seus funcionários aproveitam o veículo para trazer as embalagens 
de material reciclável entregues às revendedoras pelos clientes. O material é destinado a uma 
cooperativa de reciclagem na Grande São Paulo, a Cata Sampa, gera renda para os 
cooperativados e reduz o descarte de lixo. ''Incorporamos a filosofia de trabalho da Natura. Até 
na hora de carregar uma caixa nosso funcionário tem de pensar naquela embalagem como se 
estivesse entregando puro encantamento. A equipe se sente mais responsável ao perceber que 
colabora para mudanças'', ilustra.  
 
A Natura tem 4.800 fornecedores. Quem não se alinha à filosofia da empresa, conhecida pelos 
cuidados com o meio ambiente, não dura muito tempo. Um de seus programas, o Qlicar, do 
qual fazem parte 60 fornecedores de matéria-prima, do total de 200, serve para monitorar as 
boas práticas. Segundo Marcello Rodrigues, diretor de Suprimentos da Natura, essas empresas 
têm de seguir alguns indicadores, como postura transparente e nível de serviço, e passam por 
uma avaliação trimestral. ''Não adianta comprar do fornecedor mais barato se não houver 
inovação ou se ele não consegue entregar no prazo'', explica o executivo. Agora, a Natura se 
prepara para estender o programa para as comunidades que produzem as matérias-primas 
nas florestas. 
 
Núncio Petrella, um dos sócios da Roca Fundações, comemora os primeiros resultados de 
quase dois anos de parceria com a Camargo Corrêa e o Projeto Tear, coordenado pelo Instituto 
Ethos. Uma das mudanças é vista nos alojamentos dos funcionários. Os trabalhadores 
trocaram o improviso por instalações de qualidade, com beliches, geladeira e tevê. Eles 
próprios passaram a cuidar mais da moradia temporária. ''Tem gente que tira a bota antes de 
entrar no alojamento'', comenta Petrella. A coleta seletiva de lixo agora é feita no escritório da 
Roca, nos canteiros de obra e alojamentos. Para identificar problemas e oportunidades, a 
direção da empresa faz reuniões periódicas com funcionários do administrativo, encarregados 
e mestres de obras. Assim, Petrella percebeu que precisava ampliar os benefícios. Metade da 
equipe conta com plano de saúde, e o próximo passo é chegar a 100% e incluir os familiares. 
Além disso, quem tem um problema jurídico tem o apoio profissional gratuito. ''Às vezes 
soluções simples fazem a diferença para os empregados os vizinhos de uma obra. É o caso de 
um compressor que provoca menos poeira'', exemplifica. Apesar dos avanços, o empresário diz 
que tudo que fez até agora foi para ''chegar no zero. Queremos seguir adiante''.  
 
Petrella está alinhado com o que esperam empresas como a Camargo Corrêa. ''Somos um 
negócio transitório nas comunidades e vimos a necessidade de contribuir para um futuro mais 
justo. Como? Envolvendo os fornecedores, procurando reconciliar o meio ambiente e a cadeia 



de valor. Nossos fornecedores sabem que podem se posicionar de forma diferente no mercado 
ao ter outros tipos de preocupação além do serviço para o qual foram contratados'', diz a 
gerente Deborah Cárceles.  
 
Proprietário da Fazenda Bang Bang, em São José do Xingu (MT), Luiz Castelo, criador de gado 
de corte, foi um dos escolhidos pelo Pão de Açúcar para participar do Tear. Assim como na 
Roca Fundações, muitas das mudanças começaram entre os funcionários. Hoje a fazenda tem 
uma sala de alfabetização da qual participam cerca de 30 trabalhadores. ''A baixa instrução era 
um problema. Hoje só não estuda quem não quer. Oferecemos cursos (por exemplo, de 
artesanato), temos internet, Telecurso 2º Grau. Quem buscar conhecimento pode deixar de 
ser peão e fazer outras coisas na fazenda'', explica Castelo. A comunidade também foi 
envolvida nas mudanças. Para recompor a mata ciliar da fazenda, a população que mora nas 
redondezas foi treinada para preparar mudas e depois pôde vendê-las a Castelo e 
complementar a renda. ''Essas pessoas podem negociar com outros fazendeiros da região'', 
comenta. Hoje as decisões na fazenda contam com a participação de funcionários que 
integram uma comissão. O treinamento da equipe tem entre seus objetivos adotar melhores 
práticas na criação do gado. Os primeiros cortes sob o novo modelo chegam ao mercado em 
2009.  
 
Castelo acredita que a relação com o Pão de Açúcar avançou, mas espera ter mais vantagens 
na negociação contratual, em especial no preço, e ampliar os contatos com outros clientes. 
''Tudo isso vale a pena tanto na hora de ver os efeitos dos benefícios para os trabalhadores 
quanto na hora da venda. Estima-se que 3% dos consumidores pagariam mais por um produto 
sustentável e depois dessa experiência aprendemos como seguir esse modelo sustentável de 
negócio''.  
 
A arquiteta Luciana Tomas é fornecedora de duas empresas do Tear, a Takaoka e a Gafisa. 
Seus projetos sempre tiveram preocupação ambiental, mas isso se acentuou nos trabalhos 
depois do início do projeto do Ethos. As mudanças, segundo Luciana, geraram novos negócios 
com outros clientes. ''Em um ano a empresa dobrou de tamanho'', diz Leôncio Pedrosa, sócio e 
marido da arquiteta. Parte desse crescimento acontece por conta da crescente conscientização 
das construtoras e incorporadoras, mas ainda há aquelas empresas que adota adotam 
melhores práticas ambientais apenas para ter uma boa visibilidade no mercado. ''Com o tempo 
cada vez mais os clientes vão entender que 10% de aumento do custo de um projeto para que 
ele se torne sustentável pode fazer uma grande diferença para o meio ambiente", avalia a 
arquiteta Luciana. 
 
Mario Rocha, diretor de Operações da Gafisa, é enfático ao afirmar: ''As empresas sem 
compromisso com o social e o ambiental podem perder o bonde da história''. Parte da 
mudança, segundo ele, terá de acontecer entre os consumidores. ''Ainda se ouve muito ''mas 
eu queria aquele granito, aquele mármore'', sem que haja uma preocupação com o uso dos 
produtos naturais. A adequação terá de envolver empresas, consumidores e fornecedores que, 
do contrário, poderão cair fora do negócio'', avalia. 
 
Um dos projetos do escritório de Luciana é o Gênesis 2, um clube construído pela Takaoka e 
pela Gafisa na Grande São Paulo. A proposta é a sustentabilidade, do paisagismo aos móveis 
de madeira, todos certificados. Marcelo Takaoka conta que antes do Tear a empresa tinha 
algumas ações na área ambiental, mas pouco fazia no social. ''Hoje isso mudou e não 
aplicamos as ações apenas ao grupo do Tear, mas a todos com quem nos relacionamos'', conta 
o empresário. 
 
Alguns setores são mais sensíveis a problemas ambientais. É o caso das companhias de 
petróleo, que nos últimos anos têm intensificado os projetos nessa área para reduzir os 
impactos. Foi o que fez a Petrobrás, que também integra o Tear, do Ethos. ''Tínhamos muito a 
evoluir na relação com os fornecedores e o programa ajudou a dar o primeiro passo. Agora, a 
partir da metodologia que conhecemos no Tear, será possível envolver todas as PMEs'', diz 
Ernani Turazzi, gerente da Petrobrás. 
 



A ArcelorMittal é outra das grandes empresas a fazer parte do Tear. As primeiras iniciativas 
socioambientais começaram em 2002, quando a companhia adotou os indicadores do Ethos 
como uma forma de avaliação da gestão. Com o Tear, conta Leonardo Gloor, gerente geral da 
Fundação ArcelorMittal Brasil, os fornecedores integraram as mudanças. ''Foi uma forma de 
compartilhar as boas práticas''. Hoje Gloor não tem dúvidas. ''As empresas com uma conduta 
correta tem têm mais chance de sucesso e isso vale para nós e para os fornecedores''. 
 

 
Leia mais: 
 
O caminho das pedras 
 
A primeira turma do Projeto Tear está prestes a terminar o curso. Carla Stoicov, do Instituto 
Ethos, coordenou os trabalhos e já começou os contatos para formar mais um grupo. Metade 
dos recursos do programa veio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que tinha 
verbasrecursos para pequenas e médias empresas e buscava onde investi-los. ''É uma 
oportunidade para as empresas, tanto as pequenas quanto as grandes, entenderem a 
responsabilidade social como um negócio, que deve fazer parte da missão e da visão, não 
apenas do discurso'', afirma Carla. Segundo a especialista, o Tear é uma forma de levar 
ferramentas de gestão em responsabilidade social para um público que tem mais dificuldade 
de acesso a elas, as PMEs. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 27 ago. 2008, Especial Sua Empresa, p.18-20. 


