


—> RESPONSABILIDADE CORPORATIVA

as maiores empresas do mercado, pensou Paola,
por que não o seria para ela? Visionária, apos-
tou num moderno sistema de tratamento de
efluentes. Na época, nem desconfiava que, em
breve, técnicos enviados pelos seus principais
clientes, a exemplo da Ford e da Petrobras, ba-
teriam à sua porta para checar o compromisso
ambiental da Rotovic e decidir-se pela conti-
nuidade — ou não — dos contratos. "Mais de
70% dos meus clientes cobram ações respon-
sáveis. Se não tivesse prestado atenção a isso
logo, meu negócio poderia ter afundado", diz a
empresária, que fatura R$ 12 milhões ao ano com
duas unidades em São Paulo e uma na Bahia.

Monitorando os resultados de suas inicia-
tivas ambientais, que levam em conta o volu-
me de água tratada, o consumo de energia, o uso de produtos
químicos e o destino dos resíduos, a Rotovic tem um ganho
notável: novos investimentos são integralmente custeados com
o dinheiro economizado no processo. "Aos poucos, percebi que
iniciativas socioambientais se tornam sustentáveis no longo
prazo", diz. Neste ano, por exemplo, Paola investiu R$ 30.000
para aumentar de 45% para 60% o volume de água reutilizada
na unidade em Taboão da Serra. O dinheiro veio de medidas
como a substituição da madeira que aquece as caldeiras por
blocos de serragem compactada, bem mais baratos. Sem contar
que esta é uma matéria-prima fadada ao lixo. Mais: o óleo que
sobra do processo de lavagem agora é vendido a empresas que
o reaproveitam. Tudo isso fez com que os preços dos serviços
cobrados pela Rotovic tivessem redução de 10%, mais uma
peça-chave para a sua competitividade.

Esse ganha-ganha multilateral, que traz lucros claros para
o meio ambiente, clientes e empresas, é o mais novo elo da
corrente da responsabilidade social corporativa. Um dos gurus
do tema, o americano Michael Porter, diretor do Instituto de
Estratégia e Competitividade da Harvard Business School, uma



das mais conceituadas escolas de negócios do mundo, divide o
tema em três fases. A primeira seria a reativa, num tempo em
que as companhias apenas se defendiam de acusações como uso
de mão-de-obra infantil e discriminação racial. Na segunda, a
maioria das ações fica restrita à filantropia, tendo como prin-
cipal objetivo beneficiar a imagem da empresa. Nessa terceira
onda, de vanguarda, entra em cena a estratégia. "Agora é a vez da
responsabilidade social que cria valor de forma compartilhada
para a sociedade e para os negócios", diz Porter.

ÉTICA E CONSUMO
Para as empresas, contudo, a obtenção de lucro pelas vias da

responsabilidade social ainda é tabu. Presas à lógica assisten-
cialista, muitas companhias têm vergonha de assumir que suas
ações sociais e ambientais também geram ganhos financeiros.
"Quando o princípio é ético, não há nada de errado em obter
lucro", afirma Hélio Mattar, presidente do Instituto Akatu, ONG
brasileira que promove o consumo consciente. O que não faz
sentido, diz, é apresentar um projeto como socialmente respon-
sável quando, na verdade, a idéia é apenas reduzir despesas.

Pesquisas revelam por que toda empresa, seja ela grande ou
pequena, deve estar cada vez mais atenta ao tema. Levanta-
mento realizado pelo Akatu, no ano passado, aponta que 41%
das pessoas conversam com amigos e com a família sobre o
comportamento ético e social no mundo dos negócios. Outro
estudo, de 2006, revela que 37% dos consumidores estão dis-
postos a pagar mais por produtos ambientalmente sustentáveis.
Dados do instituto de pesquisa Economist Intelligence Unit
(EIU), de Londres, mostraram que apenas 23% dos executivos
viam a responsabilidade corporativa como prioridade três anos
atrás. Hoje, esse mesmo índice pulou para 39,5% e, nos próxi-
mos três anos, deve chegar a 43%.

Diante desse cenário, desculpas como falta de dinheiro para
implementar práticas de responsabilidade social, ainda típicas
de pequenas e médias empresas, não serão mais aceitas. "É im-
portante pensar em alternativas, como associar-se a entidades
do terceiro setor. Trabalhar com ONGs é uma boa forma de
otimizar recursos", aconselha Roberta Cardoso, coordenadora
do Programa de Sustentabilidade no Varejo da Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV). Alguns bancos até oferecem financiamento
diferenciado para investimentos do gênero.

Tome-se como exemplo a Nutriz, empresa de alimentos
congelados do pequeno município gaúcho de Lagoa Vermelha.
A fábrica investiu num moderno sistema de efluentes, embora
trabalhe apenas com matéria-prima orgânica — a maioria dos

seus dejetos são sobras de legumes. Desde 2005, os empresários
Newton Rocha Jr. e Alceu Otávio de Góes solicitaram três em-
préstimos ao ABN Real no total de R$ 285.000 para implantar
e expandir o projeto. "Pagamos taxas de juros de mercado, mas
sem a obrigação de oferecer garantias patrimoniais", explica
Rocha Jr. "Isso não prejudicou nossa capacidade para obter ca-
pital de giro." A empresa, que tem clientes do porte da Seara e
da Sadia, deve faturar neste ano R$ 17 milhões, 25% a mais que
em 2007. "Hoje, controle ambiental é um item tão importante
quanto higienização da fábrica ou logística", afirma.

Com o crescimento dessa nova consciência, os processos
se ajustam de tal forma que, às vezes, nem mesmo é preciso
dinheiro para fazer negócios que obedeçam à pauta da respon-
sabilidade social. O empresário Wellington Martins, franqueado
da rede de cursos profissionalizantes BIT Company na cidade
mineira de Araxá, sempre preferiu iniciativas que, de uma forma
ou outra, tivessem relação com a sua área. Ele explica que o ob-
jetivo dos clientes que procuram seus cursos é o de conquistar
um trabalho. Para ajudar esses jovens, a maioria entre 14 e 22
anos, Martins criou um programa de voluntariado em parceria
com escolas. "Eles trabalham 20 horas por semana, durante seis
meses, na área administrativa dos colégios, e assim acumulam
a experiência que será cobrada pelo mercado", diz.

Das cerca de 600 pessoas que já passaram pelo progra-



ma, 420 conseguiram emprego logo depois. A iniciativa rendeu
até a criação de um banco de talentos, que reúne centenas de
currículos e é consultado por mais de 250 empresas da região.
Martins acredita que o retorno para o seu negócio reflete-se
no ritmo de expansão da sua franquia, 30% superior ao das
outras unidades instaladas em cidades do mesmo porte que
Araxá. "Só consigo promover cidadania se o balanço da minha
empresa estiver no azul", diz, sem medo de preconceito. A ado-
ção de projetos sociais relacionados ao negócio é considerada
positiva por especialistas. "A eficiência tende a ser maior, assim
como a chance de gerar benefício para a própria empresa, o que
não é vergonha nenhuma", afirma Ruth Goldberg, professora
do Centro de Empreendedorismo Social e Administração em
Terceiro Setor, da Fundação Instituto de Administração (FIA).
Projetos sem vínculo com o negócio também correm maior
risco de ser jogados pela janela aos primeiros sinais de crise
financeira, como a que o mundo vive agora.

LUCRO SEM TABU
A designer de jóias Karina Achôa apaixonou-se pelo tema

ainda quando trabalhava para o governo da Bahia, no fim dos
anos 8o, em um projeto de inclusão voltado para comunidades
de áreas mineradoras do semi-árido. Na época, as reservas de
esmeralda estavam praticamente extintas na região. Sem água,
nem mesmo a agricultura de subsistência era uma alternativa
para a escassez de trabalho. Karina ajudou as pessoas a aprender
um novo ofício: lapidar para o mercado de jóias pedras como
biotita e quartzo, rejeitos da extração de esmeralda.

Hoje existem mais de 1.300 artesãos formados, organiza-
dos em cooperativas, e o modelo foi replicado em outros esta-
dos. Karina ainda presta consultoria ao projeto, apesar de nem
sempre receber por isso. Por outro lado, ela conseguiu conciliar
a experiência com as necessidades da empresa que abriu em
1989, a E Fechos, que hoje fica em São Paulo. Se antes ela tinha
dificuldade para achar quem lapidasse pedras, sobretudo as de
pouco valor, como o mármore, agora ela sabe a quem recorrer.
"Conheço quem trabalha com precisão quase industrial."

Numa outra ponta da responsabilidade social, a da relação
da empresa com seus funcionários, a Hidropartes, fabricante
de mangueiras industriais que emprega apenas 18 pessoas,
em Macaé, no Rio de Janeiro, participou da primeira edição do
Programa Tear, do Instituto Ethos, voltado para a inserção do
assunto em micro, pequenas e médias empresas. A iniciativa,
que durou três anos e se encerrou no último semestre, contou
com mais de 100 empresas. Numa das reuniões, a sócia da

Hidropartes Mariana Luiza Macedo soube de um modelo de
microcrédito que outra empresa oferecia aos funcionários.
Ela quis fazer algo parecido, mas não tinha de onde tirar o
dinheiro. A partir de uma conversa franca com os funcioná-
rios, começaram a surgir idéias para reduzir custos e juntar os
recursos necessários. Todos passaram a controlar o consumo
de papel, copos plásticos e até a desligar os computadores na
hora do almoço para poupar energia. Mas ainda era pouco.
Até que, em 2006, um funcionário sugeriu uma modificação
no sistema de teste de mangueiras que permitiu uma redu-
ção de R$ 2.500 na conta mensal de água e luz. A partir daí,
a empresa passou a emprestar o dinheiro economizado, no
limite de R$ 600 por funcionário, para ser pago em cinco
vezes sem juros. Até agora, sete empregados solicitaram o
empréstimo. "Sem aumentar as despesas, conseguimos ofe-
recer um benefício extra", diz Mariana. Seu próximo plano
é mais ambicioso: ampliar a fábrica seguindo critérios de
sustentabilidade como iluminação solar e tijolos ecológi-
cos (que não são cozidos em fornos de carvão)'. "Ainda não
sei se teremos recursos para isso, mas pelo menos já temos
consciência da importância dessas medidas."

Text Box
MAUTONE, Silvana. Fazer o bem e olhar a quem. Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 239, p. 26-31, dez. 2008. 




