
De olho no futuro
A Philips quer que 30% de seu faturamento venha de produtos
verdes ate 2012. Para isso, aposta no engajamento dos funcionários

ecentemente, a Philips re-
alizou uma pesquisa inter-
na, feitatodos os anos, para
ter um termômetro da ade-

são dos funcionários aos seus valores.
Em um dos itens do questionário, a
empresa perguntou quem associava
a marca aos princípios de sustentabi-
lidade—uma das bandeiras da corpo-
ração no mundo. Para a surpresa dos
gestores, 89% dos funcionários no Bra-
sil, que responderam ao levantamento,
afirmaram que vêem a Philips como
uma companhia verde. Atualmente,
25% do faturamento mundial da orga-
nização (8,1 bilhões de euros em 2008)
vem de produtos que levam esse selo
e o Brasil é um dos países que contri-
buem ativamente para esse desempe-
nho. Isso porque, desde 1994, quando
o programa foi implantado mundial-
mente, uma equipe de executivos e
profissionais brasucas esteve envolvi-
da no desenho do projeto. Hoje, a con-
fecção de lâmpadas, purificadores de
água e produtos para cuidado pesso-
al envolvem toda linha de produção,
desde o desenvolvimento até o mo-
mento em que o produto vai para o
mercado. Qualquer funcionário tem
a possibilidade de sugerir oportuni-
dades de melhoria. Para receber o se-
lo verde, cada item tem de ser ao me-
nos 10% mais eficiente que seu ante-
cessor ou concorrente similar em seis
áreas: peso, uso de substâncias tóxi-
cas, consumo de energia, reciclagem
e descarte final, embalagem e tempo
de vida útil. "O engajamento dos pro-
fissionais faz a diferença, pois só as-
sim é possível manter a qualidade do

processo", diz Daurio Speranzini, vi-
ce-presidente de suste ntabilidade da
Philips para a América Latina. A cri-
se econômica também atingiu a em-
presa, mas a multinacional holande-
sa, que anunciou que vai reduzir seu
quadro em 5% no resto do mundo, diz
que vai continuar recrutando profis-
sionais no Brasil. Aqui, a estimativa
de crescimento sobre o faturamento
é de dois dígitos para este ano. Para ,
você, isso significa mais chance de
trabalhar em uma empresa bacana e
amiga do meio ambiente.
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