
Liberdade de ação é

fundamental para fomentar

inovação e competitividade

empresarial, mas é preciso

pautar ações pela ética

O MUNDO DE HOJE,

globalizado e de rápi-
das mudanças, flexibi-
lidade é fundamental

para se diferenciar da concorrência;
por isso, lançar mão de regulamenta-
ção e controles rígidos, que engessam
a criatividade e a inovação, não é o
melhor caminho para garantir a sus-
tentabilidade das empresas. "É preci-
so manter um bom relacionamento
com todos os stakeholders para gerar
confiança", diz Marina Grossi, eco-
nomista do Conselho Empresarial
Brasileiro de Desenvolvimento Sus-
tentável (CEBDS). 'Administrar a
reputação é fundamental. Mas con-
fiar apenas em leis, além de inibir a
competitividade das empresas, nem
sempre é o suficiente para evitar frau-
des e arranhões à imagem. "É preci-
so investir na prevenção, na constru-



ção de um ambiente de segurança,
ético e transparente", reforça Ricar-
do Young, presidente do Instituto
Ethos. "O ideal é começar o trabalho
de prevenção dentro de casa, com o
engajamento de todos na constru-
ção coletiva de um código de ética,
que deve estar expresso nos contratos
com fornecedores e ser amplamente
divulgado aos clientes." Young lem-
bra que tudo o que for feito preven-
tivamente custará muito mais barato
do que remediar estragos, restabele-
cer, reconstruir o capital social e re-
putacional da empresa.

Para Young, a crise financeira
recente mostrou que o crime não
compensa — falta de transparência,
fraudes, ganância e corrupção po-
dem ter conseqüências desastrosas e
abrangentes.

Com essas colocações, Young e
Marina abriram o seminário Susten-
tabilida.de e Transparência no Mer-
cado de Capitais, organizado pe-
lo Instituto Brasileiro de Relações
com Investidores (Ibri), em parce-
ria com a Management & Excellen-
ce (M&E) e Razão Contábil, rea-
lizado no auditório da Bovespa em
16 de julho. Destinado a debater a
transparência corporativa com em-
presas, mídia e investidores, o even-
to teve ainda a apresentação de cases
da CPFL Energia e Braskem, e foi
encerrado com a apresentação dos
resultados do 3° estudo sobre o te-
ma realizado pela M&E, que divul-
gou o ranking e homenageou as seis
empresas que ocuparam os primei-
ros cinco lugares na avaliação (Itaú
Unibanco, Bradesco, CPFL, Petro-
bras, Copei e Vale. A crise reforçou
a importância de compatibilizar fle-
xibilidade, criatividade e autono-
mia com padronização e controles",

disse Augusto Rodrigues, diretor
de comunicação empresarial e re-
lações institucionais da CPFL. A
companhia optou pelo diálogo com
os executivos, para não ter de "en-
gessar" sua atuação, diz Rodrigues.
"Integramos a sustentabilidade à
nossa agenda, com o objetivo de
criar valor, perenizar a atividade da
empresa, que já tem quase cem anos
de vida."

Na Braskem, a ética e a susten-
tabilidade também estão cada dia
mais integradas ao negócio — um
desafio e tanto, em se tratando de
uma empresa do setor petroquími-
co. "Sobreviver, crescer, perpetuar
— este é o lema do grupo Odebre-
cht, controlador da Braskem, des-
de sua criação há 60 anos", lembra
Luciana Ferreira, diretora de rela-
ções com investidores da empresa.
"A sustentabilidade está no DNA da
companhia." A inovação pautada
pela ética também está, literalmen-
te, no DNA de uma das suas mais
recentes invenções: o polímero ver-
de, feito a partir do etanol da cana-
de-açúcar, que substitui o de nafta
(petróleo).

Millennium
A opção explícita pela susten-

tabilidade na CPFL começou em
2000, quando a empresa decidiu es-
tabelecer metas para um ambicioso
programa de crescimento, batiza-
do de Plano Millennium. A CPFL
Energia é hoje o maior grupo priva-
do do setor elétrico brasileiro: tem
13,3% do mercado nacional de dis-
tribuição, 2% do de geração e 20%
do de comercialização, segundo
Rodrigues.

O executivo revela que o cresci-
mento foi baseado em uma agenda

estratégica orientada para a criação
de valor consistente e perene para
todos os stakeholders. Depois de um
diagnóstico básico, foram definidas
sete frentes de atuação, pautadas
pelo cuidado com as pessoas e pela
ampla comunicação, e alinhamento
de todos os programas com a res-
ponsabilidade e sustentabilidade.

Na época, foi traçado um proje-
to para a introdução do tema da res-
ponsabilidade corporativa no plane-
jamento estratégico da CPFL. "Não
queríamos ser reconhecidos somen-
te pelos nossos programas externos
de responsabilidade social", disse
Rodrigues.

RODRIGUES, DA CPFL: Escolhemos
o caminho do diálogo, com foco
em cuidados éticos, para não ter
de "engessar" os executivos



Em 2001, a CPFL implantou a
primeira versão do código de ética
e de conduta empresarial. Em 2007
foi publicada a versão revisada. "Um
código de ética é um instrumento
de exteriorização da visão, missão
e valores da empresa, que orienta
suas ações, e explicita sua conduta
ética a todos os públicos com quem
se relaciona."

Foi instituído, também, um sis-
tema para assegurar a obediência
ao código, batizado de Sistema de
Gestão e Desenvolvimento da Ética
(SGDE), composto pelo Comitê de
Ética, Rede Ética, por um freqüente



FUNDOS VERDES

A demanda por oportunidades em investimen-
tos verdes está crescendo depois da crise; ficou
patente que empresas preocupadas com a susten-
tabilidade de forma geral estão mais bem prepara-
das, pois olham mais a longo prazo. A opinião é de
Curtis Smith, diretor regional do Bank of New York
Mellon, que fez, durante o evento, uma apresenta-
ção sobre o interesse crescente de investidores eu-
ropeus e americanos por empresas "verdes".

Segundo Curtis, em 2007 cerca de 11% dos
US$ 25 trilhões investidos em fundos nos Estados
Unidos estavam em carteiras dedicadas à sustenta-
bilidade. No mundo, os ativos de carteiras com este
perfil cresceram nada menos do que 324% desde
1995, de acordo com a versão 2007 do Report on
Socially Responsible Investing Trends in the United
States. No Brasil, há atualmente 20 fundos estran-
geiros com este perfil - um deles tem, sozinho, US$
33 milhões aplicados aqui. Mas, segundo Curtis, é a
Europa que ainda lidera esse movimento: 64% dos
fundos dedicados que operam no Brasil são de lá.

Entre os países emergentes, o Brasil e a África
do Sul são os mais bem classificados em termos de
transparência de informações (Vale, Petrobras, Bra-
desco e Itaú se destacam), de acordo com pesqui-
sa realizada em março pelo banco. Geraldo Soares,
presidente do Ibri, lembra que esses dois são os
únicos países entre os emergentes que negociam
um índice composto exclusivamente por empre-
sas sustentáveis - o Socially Responsible Index, da
África do Sul, e o índice de Sustentabilidade Em-
presarial (ISE), da Bovespa.

Luciana Ferreira, da Braskem, confirma o au-
mento do interesse. "As visitas de fundos dedica-
dos - nacionais e internacionais - aumentaram

desde o lançamento do polímero verde", informou,
citando as carteiras do HSBC, ABN Amro, Gene-
ration (fundado por Al Gore) e Portfolio 21, entre
outros. A empresa pretende realizar em breve uma
rodada de apresentações dedicada a investidores
interessados em empresas sustentáveis. "Já mape-
amos vários fundos especializados nos EUA e Eu-
ropa", adiantou.

Adriana Sanches, gerente de produtos de renda
variável da Bovespa e responsável pelo ISE, lem-
brou que, segundo o site socialinvest.org, em mea-
dos de julho os fundos dedicados a empresas sus-
tentáveis mantinham um total de R$ 650 milhões
investidos no Brasil. Adriana participou do debate
na mesma sessão que Curtis, durante o seminário,
com o objetivo de confrontar as visões de investido-
res locais e estrangeiros sobre as empresas brasi-
leiras e a sustentabilidade.

Novo ISE
Durante sua apresentação, a gerente da Boves-

pa antecipou alterações nos critérios para a esco-
lha das próximas integrantes do ISE. O novo ques-
tionário já começou a ser enviado às 150 empresas
com ações mais negociadas no mercado. A mais
importante das mudanças diz respeito ao limite de
empresas participantes por setor, que será estipu-
lado em 25%. Segundo Adriana, a medida visa a
uma maior diversificação. O setor mais afetado será
o de bancos. Além disso, o comitê do ISE decidiu
produzir uma versão em inglês do questionário, e
elaborar um feedback mais completo às empresas
respondentes - das 150 convidadas, somente um
terço costuma responder. Atualmente, o ISE tem 29
companhias de 12 setores diferentes.

monitoramento de riscos e pelo pla-
no de "inculturação" do Código de

Ética, por sua vez baseado na reali-

zação de seminários para grupos es-

pecíficos e no programa de reflexão

sobre ética empresarial. Os objetivos
do SGDE são implantar um conjun-

to de dispositivos gerenciais sistemá-

ticos que ancorem funcionalmente,

preventiva e corretivamente, as di-
retrizes e os bons propósitos formu-

lados no Código de Ética; acompa-

nhar, prevenir e monitorar as ações

institucionais e individuais, na em-
presa, que tenham caráter ético im-

plicado; e evitar transgressões e

desvios ao Código. "A ética e a sus-

tentabilidade devem ser assumidas

como programas operacionais; de-

vem ser tratadas como uma proprie-

dade, mais do que uma marca ou

etiqueta da empresa", acredita.

Foi criado, ainda, um comitê

de sustentabilidade, com membros

de sete diretorias, atuante em três

frentes: sustentabilidade nas usinas,
biodiversidade, energia para o futu-



ro, consumo consciente, balanço de
carbono e cadeia reversa.

Paralelamente, foi estruturado e
implantado um amplo programa de
comunicação com o mercado. Des-
de a abertura do capital da CPFL na
Bolsa, em 2004, foram realizadas
50 reuniões Apimec, 25 teleconfe-
rências, 50 conferências (nacionais
e internacionais), 31 road shows e
interações diárias com analistas de
investimento; interações com inves-
tidores de varejo, encontros anuais
com o investidores, e extenso ma-
terial impresso e eletrônico para di-
vulgação de informações. "A CPFL

Energia foi a primeira empresa do
setor elétrico brasileiro, e a segun-
da do País, a incorporar as diretri-
zes da Global Reporting Initiative
(GRI) em seu Relatório Anual, em
2002", diz Rodrigues.

Hoje, os grandes desafios que a
CPFL Energia tem pela frente, se-
gundo Rodrigues, são fortalecer,
entre os profissionais, atitudes e
comportamentos éticos e responsá-
veis; garantir que os valores orien-
tem práticas, rotinas e decisões coti-
dianas; e consolidar a utilização de
critérios de natureza ética nos pro-
cessos decisórios da empresa.

Imagem
"Quanto mais ações forem to-

madas na direção da sustentabili-
dade, maior será o impacto positivo
na imagem corporativa da compa-
nhia", diz Luciana, da Braskem. A
empresa, criada em 2002, integra o
índice de Sustentabilidade Empre-
sarial (ISE) da Bovespa desde seu
lançamento, em 2005. "A Braskem
vem evoluindo continuamente para
atender as demandas sociais e am-
bientais, de acordo com seu Com-
promisso Público e suas Políticas de
Responsabilidade Social e de SSMA
(Segurança, Saúde e Meio Ambien-



CRESCIMENTO DE 54%

A Global Reporting Initiative
(GRI) divulgou no final de julho
pesquisa apontando um cresci-
mento de 54% no número de re-
latórios de sustentabilidade pu-
blicados no mundo em 2008. Is-
so significa que mais de mil em-
presas estão preocupadas com
a ampliação da transparência
em seus negócios,
sendo que a maio-
ria delas está lis-
tada em bolsas de
valores. "O Brasil
está entre os três
países com maior
número de relató-
rios no mundo -
em 2008, foram 64 empresas e
esperamos 120 companhias em
2009", afirma Glaucia Térreo,
representante da GRI no Pais.
Esse é o número de organiza-
ções que seguem o padrão da
GRI -, entre elas Natura, Itaú
Unibanco, Holcim e Itaipu.

A GRI desenvolveu o princi-
pal padrão de relatório de sus-
tentabilidade no mundo. Suas di-
retrizes estão na terceira edição,
a G3, que estabelece os princí-
pios e indicadores que organi-
zações podem usar para medir
e relatar seu desempenho eco-
nômico, ambiental e social. Es-
sas orientações foram desenvol-
vidas e continuam a evoluir, por
meio de um processo no qual
representantes de empresas,
sociedade civil, setor financeiro,
trabalhadores e academia ava-
liam questões econômicas, so-
ciais e ambientais, entre elas te-
mas relacionados aos gases de
efeito estufa, às práticas traba-
lhistas e aos direitos humanos.

"Desde a implantação da G3,
o número de relatórios cresceu
mais de 70% no Brasil. Reconhe-
cemos que esse foi um grande
passo para o aumento da trans-
parência no reporte de ativida-
des no País, mas ainda há muitas
companhias que precisam acor-
dar para o tema", diz Glaucia.

Para ampliar a quantidade e a
qualidade dos dados divulgados
sobre sustentabilidade organi-
zacional, o Conselho Diretor da
GRI publicou neste ano a Decla-
ração de Amsterdã sobre Trans-
parência e Relatórios (Ams-
terdam Declaration on Trans-
parency and Reporting). O do-
cumento convoca os governos
a introduzirem políticas que exi-
jam que as empresas relatem
seu desempenho fiscal e socio-
ambiental ou expliquem o moti-
vo pelo qual não fazem. Na Sué-
cia, por exemplo, todas as com-
panhias estatais são obrigadas
a publicar anualmente relatórios
de sustentabilidade com base
na GRI. A política está em vigor
ou sendo discutida em diversos
países, entre eles o Brasil.

A Espanha é líder entre os pa-
íses com mais empresas repor-
tando relatórios em GRI, com
128 publicações; os Estados
Unidos aparecem em segundo
lugar, com cem relatórios.

te), buscando contribuir para a in-

serção social, preservação do meio

ambiente e desenvolvimento das

comunidades onde atua", afirma

Luciana. As áreas de RI e de sus-

tentabilidade e governança corpo-

rativa trabalham juntas na busca de

benchmarks e sugestões de melho-

rias internas, informa.

Luciana explica ainda que o eta-

nol de cana-de-açúcar usado na fa-

bricação do polímero verde é o que

tem a maior produtividade energé-

tica de todas as fontes de etanol; e

novas tecnologias atualmente em

desenvolvimento devem dobrar ain-

da mais essa produtividade.

"O conteúdo biológico do polí-

mero verde pode ser certificado em

qualquer momento da cadeia de pro-

dução - no transformador ou na

prateleira do supermercado", diz

Luciana. A empresa vai terminar a

construção de uma planta capaz de

produzir 12 kilotoneladas por ano

do novo polímero em 2010, quando

começará a investir em outra ain-

da maior, capaz de produzir 200 kt

anuais e consumirá investimento de

aproximadamente R$ 500 milhões.

Ao todo, estão previstos investimen-

tos de US$ 30 bilhões nos próximos

cinco anos nessa nova tecnologia.

A Braskem é líder em resinas

termoplásticas na América Latina

e terceira produtora petroquímica

das Américas. A empresa mantém

duas unidades de pesquisa entre as

mais avançadas do setor na América

Latina, em Triunfo, no Rio Grande

do Sul, e em São Paulo, onde são

desenvolvidos produtos, processos,

aplicações e novos mercados em par-

ceria com os clientes.

L.D.L.
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