
A Brasil Telecom mostrou suas práticas
de responsabilidade ambiental através do
apoio dado ao Projeto Quelôníos do Tocantins.
O objetivo da ação é estimular a sensibiliza-
ção das comunidades ribeirinhas e indígenas
quanto à importância de conservação dos re-
cursos naturais, especificamente a população
de tartarugas-da-amazônia e tracajás. "Nesses
12 anos de existência, foram soltos mais de
800 mil filhotes. Com o auxílio da Brasil Te-

lecom, estamos construindo um berçário para
a manutenção dos filhotes, garantindo menor
índice de predação das espécies", informa o
químico ambiental Antônio Santiago.

Em ética e relacionamento com stakehol-
ders, o Bradesco apresentou seu código de
ética com uma ferramenta de sucesso, Criado
em 2001, esse código explicita os valores in-
centivados pela organização, com a finalidade

de disciplinar suas relações com os diversos
stakeholders e manter boas práticas de gover-
nança corporativa.

A distribuição do código de ética e conduta
profissional para os colaboradores é comple-
mentada por ações que promovem a disse-
minação de seus valores e princípios, como
palestras, eventos, cursos presenciais. "Se a
ética não é compreendida pelos colaborado-
res, a instituição está falhando na comunica-



cão. Por isso, dentro das nossas metas está
a elaboração de cursos multimídia e-Learning,
abordando os temas sustentabilidade e ética
corporativa, além de desenvolver uma cam-
panha de comunicação interna sobre ética",
afirma o gerente de Responsabilidade Socio-
ambiental, Lincoln Cesário Fernandes.

Na mesma linha de ação, o HSBC tam-
bém mostrou suas práticas de ética e rela-
cionamento com stakehoiders, como a políti-
ca de seleção dos fornecedores, respeitando
os princípios de governança, qualidade e
responsabilidade corporativa da organiza-
ção, em especial cláusulas ligadas ao Pacto
Global. "No fim de 2007, foram seleciona-
dos 400 fornecedores para serem auditados
com vistas ao sistema de Gestão de Quali-
dade, Recursos Humanos e Meio-Ambiente.
Até o começo de julho, 90 deles já passaram
por auditoria", comenta a coordenadora de
Projetos Educacionais, Eliziane Gorniak,

Outra atuação sustentável de destaque é
na área de educação. Ao investir em proje-
tos educacionais, o HSBC busca desenvolver
nas crianças e jovens competências como
auío-estima, autonomia, dignidade e amor,
contribuindo para que eles se desenvolvam
de forma integral e possam, futuramente, se
relacionar com a empresa no papel de cola-
boradores ou clientes,

A Marcopolo apresentou suas ações rela-
cionadas à responsabilidade ambiental, como
o programa Reciclagem com Reuso, que, des-
de a sua adoção, em outubro de 2001, reciclou
mais de 600 mil quilos de resíduos de papei
com tinta. "A conscientização e o cuidado com
o meio ambiente são compromissos assumi-
dos pela Marcopolo. A área de Engenharia Am-
biental da empresa garante o levantamento e
avalia e providencia o cumprimento da legisla-
ção aplicável, define e orienta a coleta seletiva
dos materiais descartados, fomenta a busca
de alternativas para a redução da geração e
determina a destinação final adequada aos
resíduos do processo", ressalta a engenheira
ambiental Eliana Zanol de Oliveira.

A área conta com um laboratório de
meio ambiente para gerenciar a análise e o
tratamento dos efluentes industriais e sani-
tários, bem como fazer o monitoramento da
qualidade da água para reuso nos processos
produtivos. Os resíduos sólidos são tratados
pelo Sistema de Gerenciamento Continuado
de Resíduos Sólidos Industriais. Os resídu-

os perigosos são destruídos pela técnica de
co-processamento em fornos de clinquer na
indústria cimenteira.

Desde a sua fundação, em 1891, a Phi-
lips trabalha para melhorar a igualdade so-
cial e a qualidade ambiental..A empresa de-
fine sustentabilidade como a satisfação das
necessidades das atuais gerações sem, com
isso, comprometer ás necessidades das fu-
turas gerações. O programa tem como base
quatro pilares de responsabilidade: individual,
ambiental, econômica e social.

Como prática ambiental, o assessor de
Sustentabilidade Marcus Nakagawa destacou
o programa EcoVision. Fundado em 1994, o
projeto é apoiado em aspectos como educa-
ção e preservação ambiental, para trazer no-
vos produtos aos consumidores, Suas metas
são computadas em um sistema de monito-
ramento on-line, que acompanha o progresso
das divisões de produto em todo o mundo.
Como parte do EcoVision, foi criado o con-
ceito EcoDesign, com o objetivo de conduzir
o desenvolvimento de produtos e processos
com consciência ambiental. O conceito ba-
seia-se em cinco critérios principais: peso uso
de substâncias tóxicas, consumo de energia,
reciclagem e descarte final e embalagem.
Para a produção de lâmpadas, há um foco
extra: tempo de vida útil. "A Philips entende
que o desenvolvimento sustentável é uma
das questões mais desafiadoras para o nosso
mundo, pois traz inovação, oportunidade de
negócios, engajamento, comprometimento e
orgulho", enfatiza Marcus.

Em relação a práticas de responsabili-
dade social, o Banco Real passou a adotar
um conjunto de critérios socioambientais
em suas operações de concessão de finan-
ciamentos para empresas de grande e de
médio porte. Os critérios usam como base
os Princípios do Equador, instituídos pela In-
ternational Finance Corporation (IFC).

Esses financiamentos foram criados com
o objetivo de incentivar os clientes a adotarem
boas práticas ambientais e de facilitar o aces-
so de empresas a recursos que permitissem
pensar seu negócio a médio e a longo prazo.
"Com taxas reduzidas e prazo ampliado, os fi-
nanciamentos socioambientais viabilizam, por
exemplo, projetos de melhorias de processos
para gerar menos resíduos e menor emissão
de gases, redução do consumo de água e
energia elétrica Ou substituição de fontes de

energia poluidoras, como óleos combustíveis",
diz a coordenadora de Desenvolvimento Sus-
tentável, Andréa Fumo Martins.

Campeã das "100 Melhores Empresas
em Cidadania Corporativa", a Basf abordou
ações ligadas à responsabilidade social cor-
porativa e de sustentabilidade. A analista de
responsabilidade social e especialista em
sustentabilidade Liliane Pellegrini ressalta
que, para a empresa, a sustentabilidade não
é vista como caridade, filantropia, patrocínio
ou ferramenta de gestão. "O desenvolvimen-
to sustentável, para nós, combina o sucesso
econômico com proteção ambiental e respon-
sabilidade social. O posicionamento combina
três pontos de vista: o negócio, os valores e
princípios e a Basf como agente do desenvol-
vimento sustentável", comenta Liliane.

O investimento no desenvolvimento da
competência individual para a sustentabili-
dade junto a seus colaboradores está entre
os diferenciais da campeã que, em dezem-
bro de 2007, deu início à formação dos líde-
res sustentáveis - inicialmente, um grupo de
30 colaboradores com potencial de liderar
processos de mobilização em diversas áreas
da empresa no Brasil, multiplicando a apli-
cação do conceito.

O trabalho será expandido para outras
regiões, no segundo semestre de 2008. Ele
consiste em um treinamento com duração
de um ano desses profissionais pela área
de Responsabilidade Social Corporativa, em
temas diretamente relacionados ao sucesso
contínuo. Os profissionais foram indicados
pela alta direção e devem dedicar cerca de
10% de seu tempo para o aprendizado e a
propagação do conceito.

Há 30 anos no Brasil, a Accor pauta a sua
história pelo compromisso com as pessoas
- colaboradores, clientes e comunidades. Para
isso, lança idéias, busca parceiros e concretiza
sonhos, segundo Carla Beira, diretora-executi-
va do instituto Accor. A empresa classificou-se
entre "As 100 Melhores em Cidadania Corpo-
rativa" na Pesquisa de 2007 e, agora, entra
para o ranking das "10 Melhores".

Tendo em vista a proposta de contribuir
para a construção de um cenário social mais
equânime e promissor, a empresa criou o
Instituto Accor, que promove ações de amplo
alcance, como o Dia Accor para um Mun-
do Melhor. Criado em 2004, o evento cor-
responde ao Programa de Voluntariado da



Accor no Brasil e se tornou o dia oficia! da
Solidariedade Accor, em prol de crianças e
jovens e seus familiares, de diversas comu-
nidades carentes no Brasil.

"Em função do seu absoluto sucesso, ele
será replicado pela Accor no mundo. O Dia
Accor por um Mundo Melhor está sob a co-
ordenação do Instituto Accor e, para a ide-
alização e concretização das diversas ações
sociais em todas as regiões onde a Accor está
presente, conta com o essencial apoio de co-
ordenadores locais chamados de líderes so-
ciais", eleitos pelos Clubes de Sinergia, e com
a valiosa participação dos "voluntários Accor"
e seus familiares. Este ano, a data transfor-
mou-se na contribuição brasileira para o Earth
Guest Day, evento internacional promovido
pela Accor no dia Mundial da Terra - 22 de
abril", conta Carla Beira.

Os resultados atingidos por toda a Amé-
rica Latina são expressivos: mais de 5 mi!
crianças e jovens foram beneficiados, em 48
ações sociais, em 36 cidades, por meio da
coordenação de 62 líderes sociais, do apoio
de mais de cem fornecedores e da partici-

pação de 2.500 voluntários, entre colabora-
dores da empresa e seus familiares. "Vale
enfatizar que essa iniciativa não foi idealizada
com o propósito limitado de semear a prática
da solidariedade no âmbito nacional em um
único dia do ano, mas, sim, com a proposta
de contagiar todos os envolvidos na promo-
ção desse dia, a ponto de a grande maioria
prosseguir com a ação nas suas comunida-
des e lares ou, ainda, criando e implementan-
do outras", diz Carla Beira.

A Elektro apresentou seus cases ligados a
projetos socioambientaís em andamento, que
beneficiam inclusive seus clientes. É o caso
da Rádio Bektro, projeto social iniciado em
novembro de 2004, com o objetivo de divui-
gar orientações sobre os mais diversos temas,
como saúde, educação, cidadania, economia
doméstica, direitos e deveres do consumidor
e uso adequado e seguro de energia elétrica.
Todo esse conteúdo vai ao ar em boletins de
dois minutos, de terça a quinta-feira e, nas
sextas-feiras, em programas de 12 minutos.
"A preocupação com a disseminação de va-

lores alinhados com a sustentabilidade é a es-
pinha dorsal da Elektro, que prioriza práticas
que estimulem o uso racional dos recursos
naturais, possibilitando a conservação deles
para as próximas gerações e a redução de im-
pactos socioeconômicos e ambientais", afirma
o gerente de Comunicação Empresarial e Res-
ponsabilidade Social, Alcino Vilela.

Para cumprir sua missão social, a em-
presa promove, em parceria com o poder
público e entidades civis, ações para o de-
senvolvimento sustentável das comunida-
des em que atua. O Censo de Pessoas com
Deficiência é um deles; outro é o programa
Abrace, que estimula a prática do volunta-
riado entre os seus colaboradores. Outro im-
portante instrumento de governança corpo-
rativa é o Comitê de Avaliação de Processos
e Controles Internos. Composto por iodos os
diretores da companhia, esse órgão tem por
objetivo garantir a aderência dos trabalhos
de auditoria com os objetivos estratégicos
da empresa e a implementação de todas as
medidas necessárias ao aprimoramento dos
controles internos da organização.
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