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Correção

• Na reportagem “Mercado à espera 
de revisão da Unilever”, da edição no 
1.336, à pág. 14, foi informado erronea
mente que a JWT é responsável pela 
adaptação no País dos filmes da marca 
Seda criados na Argentina. Na verdade, 
essa atribuição é da BorghiErh/Lowe.

Sustentabilidade

Petrobras fica de fora do  
índice “verde” da Bovespa

A Petrobras sofreu mais um 
baque na Bolsa de Valores de São 
Paulo na semana passada. Além 
das oscilações que se tornaram 
freqüentes desde o início da cri
se internacional, a empresa teve 
de lidar com a notícia de que 
havia ficado de fora do Índice 
de Sustentabilidade Empresa
rial (ISE) da instituição, o qual 
reúne as empresas de capital 
aberto que mais se destacam 
em quesitos de responsabilidade 
socioambiental. 

A Bovespa não comenta 
os motivos da exclusão do 
documento, que nesta edição 
inclui 30 empresas. Mas, de 
acordo com uma carta do Mo
vimento Nossa São Paulo, que 
discute o caso, a razão seria o 

nãocumprimento por parte da 
estatal da resolução 315/2002 
do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente, que determina a 
redução do teor do enxofre no 
diesel comercializado no Brasil 
a partir de janeiro de 2009.

Em nota oficial, a Petrobras 
informa que solicitou ao Con
selho Deliberativo do ISE os 
motivos que levaram à decisão 
e negou a versão dada pelo 
Movimento Nossa São Paulo. 
“A companhia afirma que é 
uma inverdade, já que a citada 
resolução não está relacionada 
à quantidade de enxofre no die
sel, mas aos limites de emissões 
que os novos motores deverão 
atender. Mesmo sem a disponibi
lidade de motores próprios para 

a redução das emissões, em 30 
de outubro de 2008, a Petrobras 
comprometeuse de forma parti
cipativa a fornecer o diesel S50 
(com menor teor de enxofre) já 
a partir de janeiro de 2009”, diz 
o comunicado.

Para o empresário Oded 
Grajew, idealizador do Nossa 
São Paulo (integrado por 550 
organizações da sociedade ci
vil), mesmo que não houvesse 
a resolução, a Petrobras deve
ria ser excluída do índice. “Na 
Europa, nos EUA e no Japão 
os índices de enxofre no diesel 
são muito mais baixos do que o 
solicitado na resolução. A Pe
trobras, que tanto se vangloria 
de seus recursos e tecnolo
gia, já deveria estar no pata

mar desses países”, afirmou. 
Esse é o segundo episódio no 

ano que coloca em xeque a políti
ca de sustentabilidade da Petro
bras — que, só em 2007, investiu 
R$ 582 milhões em iniciativas 
sociais, culturais, esportivas e 
ambientais. Em abril, o Conse
lho de AutoRegulamentação 
Publicitária (Conar) votou pela 
suspensão de dois filmes da com
panhia que abordavam sua res
ponsabilidade socioambiental. A 
decisão da entidade respondeu 
a uma ação movida por organi
zações governamentais, como as 
secretarias de meio ambiente de 
Minas Gerais e de São Paulo, e 
nãogovernamentais, dentre elas 
o S.O.S. Mata Atlântica. 

Os autores alegavam que a 
postura transmitida pela cam
panha não condizia “com os 
esforços para uma atuação social 
e ambientalmente correta”. Mais 
uma vez, o óleo diesel produzido 
pela estatal foi questionado. 

A nova carteira do ISE vigora 
até 30 de novembro de 2009 
e reú ne 38 ativos de 30 com

panhias que totalizam R$ 372 
bilhões em valor de mercado. 

Também foram excluídas do 
índice Aracruz Celulose, CCR 
Rodovias, Copel, IochpeMaxion 
e WEG. Os ativos que ingressa
ram foram das empresas: Celesc, 
Duratex, Odontoprev, TIM, Tele
mar e Unibanco. A nova carteira 
é composta ainda por AES Tietê, 
Bradesco, Eletrobras, Perdigão, 
Banco do Brasil, Eletropaulo, 
Sabesp, Braskem, Embraer, Sa
dia, Energias BR, Suzano Papel, 
Cemig, Gerdau, Cesp, Gerdau 
MET, Coelce, Itaú, Tractebel, 
CPFL Energia, Light, Dasa, Na
tura e VCP.

O índice da Bovespa é deter
minado a partir das respostas a 
um questionário enviado para 
as empresas e depois avaliado 
por um conselho formado por 
representantes da Bolsa e de 
outras instituições, como o 
Instituto Ethos e o Ministério 
do Meio Ambiente — que teria 
optado por se abster no caso da 
avaliação da Petrobras. 

Paula Ganem

SAC

Ainda à espera na linha
Ligação gratuita, atendi

mento 24h por dia, espera de 
no máximo um minuto e can
celamento imediato do serviço 
quando solicitado. Essas são al
gumas das regras para o Serviço 
de Atendimento ao Consumidor 
(SAC) que passam a vigorar a 
partir desta segundafeira, 1o. 
Mas após 120 dias de ajustes, as 
empresas dos setores incluídos 
nas mudanças — telecomunica
ções, TV por assinatura, aviação 
civil, abastecimento de água e 
energia, serviços financeiros e 
planos de saúde — vão iniciar 
o novo relacionamento com 
seus clientes com dúvidas em 
relação à lei. 

De acordo com a Associa
ção Brasileira das Relações 
EmpresaCliente (Abrarec), a 
nova regulamentação é muito 
positiva, mas há pontos que não 
estão claros. É o caso dos crité
rios para quantificar a multa para 
as empresas que desrespeitarem 
as regras, cujos valores variam 
de R$ 200 a R$ 3 milhões. “Essa 
é a principal preocupação, pois 
o decreto não especifica cada in
fração”, afirma Stan Braz, diretor 
executivo da Abrarec, ao criticar 
também a época escolhida para 
a nova lei entrar em vigor. “É 
um período de alta venda e isso 
prejudica muito”, diz.

Segundo o ProconSP, os 
valores das multas aplicadas 
não são fixos. Eles vão depender 
de diversos aspectos, como o 
tamanho da empresa e seu fatu
ramento. Além disso, as multas 
serão destinadas, primeiramen
te, à responsável pelo produto ou 
serviço que gerou a reclamação 

por parte do cliente. A entidade 
pondera, porém, que “ao longo 
do processo a pena pode ser 
revertida para a companhia 
contratada para realizar esse 
atendimento”. 

No aguardo
Apesar de as novas regras en

trarem em vigor nesta segunda
feira, entre 20% e 30% do setor 
ainda não está adequado à lei. 
Essa é a estimativa da Abrarec 

e de um estudo realizado pelo 
ProconSP. Nesse trabalho, as 
operadoras de cartão de crédito, 
TV por assinatura e telefonia 
móvel declararam ter o maior 
número de itens adequados às 
novas medidas. Mas a pesquisa 
verificou que, até a semana pas
sada, apenas 70% delas manti
nham índices de conformidade 
com as normas. 

Segundo a Alert Brasil Net
work, que presta serviços de re

lacionamento para 30 empresas 
— entre elas Ambev, Repsol Gás, 
Viação Cometa e Sadia —, medi
das como o atendimento 24h nos 
sete dias da semana e espera de 
no máximo um minuto fizeram 
aumentar em até 70% o número 
de profissionais nessa atividade 
em alguns casos. “Mas nem 
todos os clientes concordaram 
em se adequar corretamente à 
lei por causa do aumento nos 
salários e nos investimentos em 
tecnologias”, comenta Eduardo 
Pimenta, diretor da Alert. 

Em comunicado, a Associação 
Brasileira de Telesserviços afirma 
que tanto a entidade quanto o 
setor são defensores da “perma
nente busca da qualidade, das 
boas práticas de atendimento e 
da excelência de serviços” e que 
“as empresas estão caminhando 
para a devida adequação”. A Em
bratel afirma “que está preparada 
para atender as novas regras” e 
que já observava algumas deter
minações do novo decreto, como 
atendimento gratuito. Também 
em comunicado, a Claro diz 
que 75% das exigências já eram 
cumpridas pelo atendimento da 
operadora e que a adequação foi 
realizada. 

Por outro lado, o Ministério 
da Justiça prepara campanha 
publicitária para orientar os 
consumidores a respeito das 
novas regras. A informação foi 
dada pelo ministro Tarso Genro 
na semana passada. No entanto, 
ainda não há mais informações 
sobre essa ação. Genro informou 
também que não haverá prorro
gação do prazo. 

Fábio Suzuki e Alexandra Bicca

Braz, da Abrarec, critica a escolha desta 
época para fazer valer a nova lei

Campanha II

Record presta ajuda a SC
Para a ajuda no socorro às 

vítimas das enchentes, a Rede 
Record lançou na quintafeira, 
27, a campanha “Reconstruindo 
Santa Catarina”. Realizada em 
parceria com o Instituto Ressoar,  
a ação tem coordenação da pró
pria cúpula da emissora. Seus 
principais dirigentes estiveram 
em Itajaí, um dos municípios  
mais castigados pelas chuvas. 

Na sextafeira, 28, toda a pro
gramação da Record contou com 
mensagens para que as pessoas 
colaborem com os desabrigados, 
fornecendo alimentos, roupas, 
materiais de higiene, produtos 
de primeira necessidade e até 
doações em dinheiro.

De acordo com informações 
da diretoria, a Record decidiu 
ainda auxiliar diretamente as 
estratégias de apoio às vítimas 
e ações de reconstrução. As 
chuvas já foram responsáveis por 
cerca de cem mortes no Estado e 
deixaram mais de 100 mil pesso
as ilhadas e desabrigadas. (BS)

Campanha I

Por um Brasil sem violência

Para tentar tirar o Brasil do 
topo da lista dos países com 
o maior número de casos de 
violência doméstica contra a 
mulher, o Fundo de Desenvol
vimento das Nações Unidas 
para a Mulher (Unifem), em 
parceria com a consultoria 
The Key, lançou o plano para a 
edição 2009 da campanha “Bem 
Querer Mulher”.

Lançada há quatro anos, a 
iniciativa visa ampliar a cons
cientização sobre a violência 
cometida contra mulheres, in
centivandoas a denunciar os 
casos de agressão. Além disso, 
a campanha pretende fornecer 
preparo e apoio psicológico 
para as vítimas e criar ações e 

medidas de prevenção para esse 
tipo que crime que, de acordo 
com dados da Unifem relativos 
ao ano de 2007, já vitimou 30% 
da população feminina brasileira 
com idade superior a 15 anos.

Para o próximo ano, a gran
de meta é dar à campanha 
maior visibilidade. De acordo 
com o presidente da The Key, 
João Francisco Santos, é pre
ciso trazer a iniciativa para 
os holofotes da mídia e do 
empresariado. “Pretendemos 
aumentar as parcerias com em
presas participantes e ampliar 
a arrecadação para o Fundo 
Nacional da NãoViolência à 
Mulher”, explica Santos.

Bárbara Sacchitiello
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