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a lucratividade para se manter no mer-
cado. Diante do crescente amadureci-

mento do conceito de sustentabilida-
de, com acionistas e consumidores
mais conscientes e exigentes, que pri-
vilegiam empresas que disponibilizam
informações claras sobre a cadeia de
suprimentos e a produção, as indús-
trias estão investindo na divulgação de
suas políticas e iniciativas em benefí-
cio da sociedade e do meio ambiente.

Como forma de difundir as boas
práticas do setor produtivo, a Federa-

ção das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp) promoveu, pelo segun-
do ano consecutivo, a Mostra Sistema
Fiesp de Responsabilidade Socioam-
biental, nos dias 13 e 15 de agosto, na
Fundação Bienal, em São Paulo. O
evento, que dividiu-se em uma feira e
um congresso, foi organizado pelo
Comitê de Responsabilidade Socio-
ambiental (Cores) da Fiesp, sob o co-
mando da diretora Eliane Pinheiro

mplantar processos de gestão
que sejam competitivos e capa-
zes de incorporar a responsabili-
dade socioambiental às estratégi-
cas é hoje o maior desafio das
empresas-cidadãs, que buscam
transparência e, principalmente,



Comitê da Fiesp promove segunda edição da Mostra Socioambiental
para disseminar a visão de sustentabilidade na indústria

Difundir o conceito de
responsabilidade social respeitando
as exigências legais, os compromissos
éticos e a preocupação com a
promoção da cidadania e do
desenvolvimento sustentável
e oferecer ferramentas de gestão
para a competitividade, o
crescimento, o lucro e a inserção
internacional. Com esse objetivo
nasceu o Comitê de Responsabilidade
Socioambiental (Cores) da Fiesp,

Dirigido pela especialista em

Belfort Mattos, tendo a participação
de indústrias, órgãos governamentais
e entidades não-governamentais.

Sustentabilidade, Meio Ambiente e

Terceiro Setor Eliane Pinheiro Belfort
Mattos, o comitê conta com o respaldo
do Conselho Superior de Responsabilidade
Social (Consocial), presidido pelo
ex-ministro da Educação Paulo Renato
Souza e pela líder do Instituto Ayrton
Senna, Viviane Senna, Sob a gestão de
Eliane, foi lançado o Programa Sou
Legal, que tem a II Mostra Sistema Fiesp
de Responsabilidade Socioambiental
como parte integrante de sua agenda,
Para saber mais sobre o Comitê,
acesse: www.fiesp.com.br

base em economia, meio ambiente e
sociedade) foram os temas centrais do
encontro. Também foram foco das dis-
cussões a responsabilidade pela desti-

go das cadeias e as barreiras não-tari-
fárias (sociais e ambientais), que vêm
restringindo ou impedindo a entrada
de produtos brasileiros mais competi-

Nova Economia (novos negócios com nação dos resíduos produtivos ao lon- tivos no mercado internacional.



Ganhar em produtividade, reduzir o
número de ausências temporárias e ainda
resgatar a dignidade e a auto-estima de
seus funcionários foi o desafio enfrentado
e superado com sucesso pela empresária
Manha Chrístina Bosso, da Alboss, uma
metalúrgica de médio porte com sede na
cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo.

Há dez anos, ela criou um programa
com o objetivo de saldar as dívidas e
limpar o nome dos colaboradores que
se encontram inadimplentes. A empresária
renegocia a dívida dos funcionários diretamente
com os seus credores. Mediante a quitação
da dívida pela Alboss com menor custo, já
que o pagamento é à vista, o funcionário fica
com o nome limpo e começa a dever para
a Alboss, que debita parcelas mensais,
sem juros, direto na folha de pagamento.

A empresária orgulha-se de ter
atendido a 171 casos, que resultaram ao
todo no montante de R$ 80 mil negociados.
"Eu acredito no ser humano. Você pode
ter a melhor máquina do mundo no chão
da sua fábrica, mas se não tiver gente
satisfeita operando essa máquina não vai
render", afirma Martha.

Dar uma destinação adequada para o pneu
usado e evitar danos socioambientais. Esse foi
o principal objetivo do Programa Nacional de
Coleta e Destinação de Pneus Inservíveis,
implantado em 1999 pela Associação
Nacional da Indústria de Pneumáticos (Anip).
A iniciativa deu tão certo que, oito anos depois,
os fabricantes de pneus novos Bridgestone
Firestone, Goodyear, Michelin e Pirelli criaram a
Reciclanip, uma entidade voltada exclusivamente
para a coleta e destinação de pneus no Brasil.
"O trabalho da Reciclanip é, basicamente,
desenvolver pontos de coleta para estimular
esse descarte responsável, transportar e
preparar esse pneu para ser destinado",
explica a engenheira química Renata
Murad, gerente-geral da entidade.

Desde março de 2007, foram instalados
311 pontos de coleta em todo o Brasil. Cerca de
176 milhões de pneus inservíveis foram retirados,
desde o início do programa, em um investimento
de US$ 61 milhões. Na mostra a entidade
apresentou várias formas de reaproveitamento
de pneus usados, como combustível alternativo
nas indústrias de cimento, solados de sapatos,
borrachas de vedação, pisos para quadras
poliesportívas e até nos projetos de paisagismo.

Mudança de mentalidade. O espa-
ço que a responsabilidade social ocupa
hoje na mídia e o interesse das empre-
sas em conhecer as experiências na
área refletem o amadurecimento do
tema no meio empresarial brasileiro.
De acordo com Eliane, em relação à
edição anterior, a mostra teve um
acréscimo de 30% de adesão. "Os go-
vernos estão participando ativamente,
mostrando como integram suas secre-
tarias para a promoção do desenvolvi-
mento social e investem no protagonis-
mo do ser humano e na sua capacida-

de de organização, que, por sua vez,
geram riquezas e paz social", diz.

Ao falar sobre o crescente envolvi-
mento das empresas com a questão
socioambiental, Beatriz Bulhões, dire-
tora do Conselho Empresarial para o
Desenvolvimento Sustentável (Cebds),
lembra que esse conceito existe nas
empresas desde a década de 50, mas
era confundido com filantropia ou
assistencialismo. Com o tempo, perce-
beu-se que esse conceito estava relacio-
nado a ações sociais das empresas, sua
relação com as comunidades, os gru-

pos de interesse, os empregados e os
consumidores. Um grande aprendiza-
do, na opinião de Beatriz Bulhões. "Até
porque o mundo mudou, se globalizou,
surgiram as regulamentações, as priva-
tizações, e o papel das empresas foi
aumentando também", diz.

A pressão da sociedade é outro
fator que contribuiu para a dissemina-
ção do conceito socioambiental no
meio corporativo. "As empresas passa-
ram a assumir papéis maiores e pres-
tar serviços públicos, como a questão
de água, de lixo, antes feito pelo



O setor moveleiro brasileiro é um dos que
mais geram emprego e renda no País, mas a falta
de investimento em tecnologia e capacitação
profissional está ameaçando sua competitividade,
de acordo com a pesquisa do Serviço Brasileiro
de Apoio à Micro e Pequena Empresa
(Sebrae) e Associação Brasileira da Indústria
Moveleira (Abimóvel).

Pensando nisso, a Leo Madeiras, a primeira
revenda de madeira da América Latina certificada
pelo FSC - Conselho de Manejo Florestal, por meio
do seu instituto, criou um projeto de capacitação
e formação de marceneiros para produzir produtos
apenas com madeira certificada: a Escola da
Marcenaria Moderna (EMM). A escola, comandada
por Simone Nascimento, diretora executiva do
Instituto Leo Madeiras, em parceria com o
Senai-SP, tem o objetivo de promover o
desenvolvimento sustentável do setor em
todo o Brasil, e já capacitou mais de 2 mil pessoas.

O curso é dirigido aos empresários do setor e
jovens carentes, "Durante as aulas, ensinamos
como o negócio pode ser economicamente viável,
ambientalmente correto e quais as matérias-primas
devem ser utilizadas. Esse é o nosso compromisso,
preparar esse jovem e acompanhá-lo até a
inserção no mercado de trabalho", diz ela.

A Carbocloro S.A. Indústrias Químicas mantém
há 23 anos o Projeto Fábrica Aberta, um programa
de visitação permanente nas dependências da
indústria sem qualquer agendamento. A idéia
surgiu quando os executivos da empresa foram
surpreendidos com o resultado de uma pesquisa
entre os moradores da comunidade do entorno
que desaprovaram as ações da Carbocloro.
"Foi aí que o engenheiro Mario Antônio Carneiro
Cilento, hoje presidente da Carbocloro, criou o
projeto e teve coragem para mostrar o que
empresa fazia", diz Teodoro Pavão, gerente de
Saúde, Segurança e Meio Ambiente da indústria.

Eleita no início de julho pela revista Exame
como a melhor empresa entre as companhias
químicas e petroquímicas do País, a Carbocloro
está provando como é possível crescer em
harmonia com a natureza. Pavão apresentou
durante a Mostra os projetos voltadas para a
sustentabilidade desenvolvidos na região de Cubatão.

A empresa mantém a preservação do Parque
da Lagoa - parte da Reserva Particular do
Patrimônio Natural (RPPN), outorgada pelo
Ibama em 1992 - e o Criadouro Conservacionista,
um local apropriado para reabilitação e soltura
de animais silvestres apreendidos pela
Polícia Florestal na região.

Estado. A sociedade está se envolven-
do mais, e todo mundo percebeu que
tem responsabilidade para tornar a
vida melhor", afirma Bulhões.

Pensar global, agir local. A preser-
vação ambiental é discutida diaria-
mente por grandes organizações, fun-
dações, ambientalistas e mídia. Por
outro lado, cada vez mais os consumi-
dores se preocupam se os serviços e
produtos que escolhem vêm de empre-
sas socialmente responsáveis.

Em um mundo onde o lucro pelo

lucro não se justifica mais, é preciso ir
além. E para isso as empresas vêm
adaptando-se e mudando suas ações.
Uma delas é a indústria Química Am-
paro, líder brasileira em produtos de
limpeza e higiene com a marca Ypê,
que colocou a preservação ambiental e
a preocupação com as futuras gerações
no centro de suas ações estratégicas.

No mês de julho, a indústria se tor-
nou patrocinadora do projeto Florestas
do Futuro, da organização SOS Mata
Atlântica, se responsabilizando pelo
plantio de 200 mil mudas em um viveiro

na região metropolitana de Campinas,
onde atualmente resta apenas 3% de
Mata Atlântica remanescente.

O programa Florestas do Futuro
tem o objetivo de recuperar matas
ciliares e, com isso, proteger nascentes
de rios. Até o ano passado realizaram o
plantio de 819 mil mudas. Além da
Química Amparo, outras indústrias
apoiam o projeto, como a Volkswagen
Caminhões, Repsol YPF, Dixie-Toga e
Coca-Cola Femsa.
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