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Artigo Alto escalão

Hélio
Terra *

Muitastêmsidoasinformações
divulgadas sobre questões am-
bientais–ostsunamis voltaram
a apavorar populações na Ásia
– especialmente agora que os
maiores especialistas mundiais
dosetorse preparampara mais
uma grande rodada de discus-
sões em Estocolmo, na Suécia,
em dezembro próximo.

Nota-se que são muitas as
abordagensdaquestãoambien-
tal, sobretudo quando se põe
emxequeobalançoentreagres-
são ambiental e produção de
bens e serviços capazes de tor-
nar melhor o dia a dia de mi-
lhões de pessoas. Vendo a ques-
tão de uma maneira simplista,
para facilitar o entendimento,
valedizerqueviajardeautomó-
vel é muito confortável, mas sa-
be-se que essa máquina emite
gás carbônico que é altamente
nocivo aos pulmões e, como se
nãobastasse,mexecomacama-
da de ozônio, deixando as espé-
cies à mercê de raios ultraviole-
ta e suscetíveis a sérias doen-
ças. O mesmo se pode dizer das
viagens de avião, e até da trans-
formação de capim em bifes,
pois também já é bastante co-
nhecida a tese de que os 180 mi-
lhões de cabeças de gado exis-
tentes no Brasil compõem um
potente emissor de gases alta-
mente colaborativos ao famige-
rado efeito estufa.

Ainda há muita polêmica an-
te assuntos da natureza, espe-
cialmente quando se sentam à
mesa os mais apaixonados. Não
há dúvida, porém, de que algo
tem de ser feito e, para tanto, é
fundamental a ação do empre-
sariado,umavezquenãohánin-
guém mais afeito a reciclagens,
pois ela sempre esteve e sem-

preestaránoâmagodasobrevi-
vência das empresas.

Ainda recentemente, duas
grandes redes empresariais li-
gadas ao setor de varejo – Pão
deAçúcareWallMart–divulga-
ram, em matéria deste jornal,
que estão a aproveitar resíduos
desuasatividadesparaenrique-
cer sua atuação no mercado. A
rede Pão de Açúcar decidiu re-
colher e aproveitar as embala-
gens que sobram em suas lojas.
Ao abastecer as gôndolas, so-
bramcaixasque,nototal,repre-
sentamalgoemtornode500to-
neladas por mês, sendo metade
de papel e papelão. Toda essa

matéria-prima é recolhida por
uma cooperativa de catadores
de papel que tem a missão de
encaminhartudoaumfabrican-
te de embalagens que, por sua
vez, produz o material recicla-
do que vai envolver os produtos
damarca Taeq,criadapelapró-
pria rede Pão de Açúcar.

No Wall-Mart o processo é
semelhante, só que o foco está
na reciclagem do óleo de fritu-
ra, antes descartado por uma
empresadogrupo.São2.300to-
neladas de óleo por mês. Esse
óleo, agora, é recolhido e levado
paraumaempresadoRioGran-
dedo Sul,ondeérecicladoefor-

necido como matéria-prima
para a fabricação de sabão
em barras. Esse mesmo sa-
bão volta às lojas para ser
vendido aos consumidores
na rede Wall-Mart a preço
25% mais em conta do que a
marca concorrente.

Como esses, existem mui-
tosoutrosprogramasempre-
sariais, criativos e essenciais
ao ambiente. Existem até or-
ganismos internacionais que
se preparam a dar respostas
cada vez mais precisas para
que empresas se autossus-
tentem. Deve-se, no entanto,
atentar para o fato, geral-
mente despercebido, que é a
ação da mão de obra. Para
que tenham sucesso, esses
empreendimentos ecológi-
cos/sustentáveis têm de ser
administrados por pessoas
quepassaramportreinamen-
to salutar e condizente com o
projeto maior da empresa,
que é o de trabalhar de forma
integrada e sistêmica.

Não são poucos os exem-
plos de ações ditas de prote-
ção ambiental que se trans-
formam em grandes insuces-
sos. Se o processo de recicla-
gemdepapelnãoforconduzi-
do por especialistas, por
exemplo, é muito grande a
probabilidade de o processo
de recuperação demandar
mais energia e jogar mais re-
síduos poluentes no ambien-
te,demodoquearelaçãocus-
to/benefícioambientalsetor-
negravepara anatureza.Em
resumo, o que se espera é
que,nessaequação,ohomem-
gestor do processo tenha, ele
próprio, passado por salutar
processo de reciclagem. ●

* Hélio Rangel Terra
é formado em ciências contá-
beis com pós-graduação em
Harvard e é presidente da Ri-
cardo Xavier Recursos Huma-
nos. E-mail: helioterra@ricar-
doxavier.com.br.

Reciclagem de cabeças

● BRF–O executivo Antônio Car-
los Zanella assumiu a diretoria
de Planejamento e Controle da
BRF – Brasil Foods, a compa-
nhia resultante da fusão da Per-
digão com a Sadia. Há 25 anos
na Perdigão, o executivo esteve
à frente da diretoria da Perdix –
braço internacional da empresa
na Holanda –, de onde retornou
para assumir seu novo cargo.

● TIM–Maurício Bacellar é o
mais novo diretor de Relações
com a Imprensa e Sustentabili-
dade da operadora de telefo-
nia TIM. Maurício Bacellar tra-
balhou por 12 anos na Coca-
Cola.

● Zurich–O brasileiro Peter Re-
brin é o novo CEO da Zurich
Financial Services Group na
América Latina. Rebrin, que
entrou no grupo em 1999, ocu-
pava o cargo interinamente des-
de o mês de maio, quando Jai-
me Paredes deixou o posto.

● Produquímica –Paulo César
Cau é o novo diretor de Negó-
cios Agrícolas da Produquími-
ca. Há 30 anos no setor de
agribusiness, Paulo César
Cau tem passagens por empre-
sas como Syngenta e Monsan-
to, onde trabalhou respectiva-
mente por 20 e 11 anos.

● Intervet–Rinaldo Felício assu-
miu o cargo de gerente técnico
de Suinocultura da Intervet/
Schering-Plough. Há sete anos

na empresa de medicamentos,
Felício atuava como gerente de
Conta Chave na companhia.

● Miolo–Marcelo Toledo é o
novo CEO da Miolo Wine
Group. O executivo tem mais
de 15 anos de experiência no
mercado de bebidas, tendo tra-
balhado em empresas como
AmBev, Femsa, Diageo. Seu
último posto foi na Puig do Bra-
sil, empresa de perfumes im-
portados.

● Telegent Systems–A Telegent
Systems anunciou que o execu-
tivo Samuel Sheng foi promovi-
do ao cargo de presidente da
companhia. Sheng, que ocupa-
va o cargo de Chief Technology
Officer (CTO) e também a Presi-
dência Executiva do Conselho
de Administração, desde a fun-
dação da empresa.

● Cesp –A Fundação Cesp con-
tratou três novos gerentes exe-
cutivos para seu departamento
jurídico. São eles Augusto
Etchebehere Tavares de
Tavares para a área administra-
tiva; Solange Cunha para a área
financeira e Márcia Cristina
Locachevic para a área de
comunicação institucional.

†Paramais informações
acesse o endereço eletrônico
www.ae.com.br.
Colaborações podem ser
enviadas para paulo.fortuna@
grupoestado.com.br

Paulo Fortuna

A Karsten – terceira maior fabri-
cante nacional de produtos têx-
teis para cama, mesa e banho do
País – tem um novo presidente,
Alvin Rauh Neto, que já ocupava
a Diretoria Comercial e agora vai
acumular os dois cargos. Ele subs-
titui Luciano Eric Reis, que esteve
no comando da empresa por três
anos. Reis, ex-Telefunken, Bosch

e Kavo do Brasil, assumiu dentro
do plano de profissionalização da
empresa, que teve como objetivo
reposicionar a marca Karsten e
sua atuação no mercado brasilei-
ro e na América Latina. Alvin
Rauh Neto atua há 20 anos no
mercado têxtil e ingressou na
Karsten em 1999, onde esteve à
frente da diretoria industrial até o
final de 2008. No início de 2009,
assumiu a Diretoria Comercial. ●
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Karsten muda presidente
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