


á dois ou três anos, a Gene-
ral Electric percebeu que
deveria começar a contar

ao mundo as boas histórias que
acumulou ao longo de mais de 100
anos na América Latina e nos 90
anos desde sua chegada ao Brasil.
"Resolvemos mudar a comunica-
ção corporativa, partindo para
uma estratégia mais agressiva,
com o desenvolvimento de novos
planos e ferramentas, deixando
para trás a atitude low profile que

caracterizava a atuação da empre-
sa na região", diz Alexandre Alfre-
do, diretor de assuntos corporati-
vos da GE-Ecomagination para a
América Latina.

A mudança envolveu até a forma
de organizar os negócios do grupo
na região. "A América Latina, antes
dividida em Cone Sul e Cone Norte,
dentro da operação da GE, passou
a ser vendida como uma região in-
tegrada." Afinal, em 2008, o fatura-
mento da GE nos 34 países latino-
americanos, onde emprega 31 mil
pessoas, foi recorde, aproximando-
se de US$ 8,3 bilhões, 5% das recei-
tas globais do grupo.

Nessa nova fase, Alfredo desta-
ca o envolvimento direto do "time
de comunicação" em todas as deci-
sões estratégicas para o futuro do
grupo na região. "A comunicação
tornou-se o único setor da empre-
sa que participa de todas as reu-
niões do board, realizadas a cada
três meses."

Em 2008, a empresa reformulou
sua intranet - a Inside GE -, tornan-
do-a mais ágil e interativa, com a
agregação de notícias locais, regio-
nais e globais. Como reforço, foram
criadas duas newsletters - Growing
Together e Media News -, ambas de
circulação bimestral, mas com pro-
pósitos diferenciados.

No primeiro caso, a intenção é
contar ao público interno "tudo
o que acontece nos corredores da
GE, seja nas áreas de inovação e éti-
ca, seja em novos negócios e novos
talentos", afirma Alfredo. A publi-
cação, veiculada em espanhol, por-
tuguês e inglês, cobre todas as divi-
sões de negócios, nos segmentos de
entretenimento e serviços, sanea-
mento e água, energia hidráulica
e eólica, transporte ferroviário, pe-
tróleo e gás, entre outros. A Media
News também se dirige aos 31 mil
funcionários do grupo na América
Latina, mas divulga uma compila-
ção das melhores reportagens pu-
blicadas sobre a GE nos países.

Os websites do grupo na região
passam por uma reestruturação
que pretende torná-los mais di-
nâmicos e interativos, "100% de-
senvolvidos na língua local", diz

Alfredo. Os murais internos da
empresa também foram reformu-
lados e padronizados na região.

Para organizar e coordenar as
ações de comunicação, Alfredo
conta que M criado um "calendá-
rio guarda-chuva", que contem-
pla as principais datas e eventos
regionais, abrindo espaço para
que cada país tenha seu próprio
calendário. A estratégia tornou
possível promover ações regio-
nais durante todo o ano.

"A sustentabilidade da opera-
ção mundial da GE é outro pilar
importante do negócio desde o
início da empresa, há 130 anos",
diz Alfredo. Mais recentemente,
o grupo agregou ao seu nome a
expressão Ecomagination, que,
na verdade, se trata de uma pla-
taforma de negócios lançada para
pensar soluções ecologicamente
corretas, que agridam menos o
meio ambiente e poupem emis-
sões de carbono.

A linha abriga 80 produtos no
mundo, dos quais 38 são comer-
cializados no Brasil, entre eles uma
locomotiva que armazena energia,
consome menos combustível e
gera menor poluição. A iniciativa
da GE tem como objetivo reduzir
as próprias emissões de gases de
efeito estufa da empresa em 1% até
2012, cortar a concentração das
emissões desses gases em 30% até
2010 e melhorar a eficiência ener-
gética em 30% até o final de 2012.
Até agora, a companhia já econo-
mizou mais de US$ 100 milhões
com custos de energia.

A experiência acumulada desde
o lançamento da plataforma Eco-
magination estimulou a GE a for-
matar outra base de negócios para
a divisão de saúde, denominada
Healthymagination. Apresentada
ao mercado em maio de 2009, a
nova plataforma receberá investi-
mentos de US$ 6 bilhões até 2015.
O pacote inclui a instalação, em
Contagem (MG), de uma fábrica de
equipamentos de raio X.

Antes mesmo de colocar os
pés em Juruti, no oeste paraen-
se, para iniciar a implantação de
sua mina de bauxita na região,



SUSTENTABILIDADE

um dos maiores depósitos do mi-
nério no mundo, a Alcoa estava
decidida a não repetir o históri-
co de exclusão que tem marcado
a exploração mineral. "A forma
tradicional era montar uma vila
para os funcionários, enquanto
as condições de vida no entor-
no do empreendimento man-
tinham-se inalteradas. A Alcoa
veio para se integrar à cidade e
atuar para promover o desenvol-
vimento sustentável", diz Nemér-
cio Nogueira, diretor de assuntos
institucionais da Alcoa América
Latina e Caribe.

Modelado pela multinacional
do alumínio, sob consultoria do
Centro de Estudos em Sustentabi-
lidade da Fundação Getulio Vargas
(FGV) e do Fundo Brasileiro para a
Biodiversidade (FunBio), o projeto
Juruti Sustentável pretende abrir
caminho para o crescimento autô-
nomo e duradouro da região. "Te-
mos o desafio enorme de ajudar a
cidade a progredir com seus pró-
prios meios", afirma.

A idéia por trás do projeto é que
os 35 mil moradores de Juruti, es-
palhados entre o espaço urbano e
55 comunidades rurais, desfrutem,
mais à frente, de condições de vida
melhores do que na fase de explo-

ração da mina, mesmo depois que
a região não puder mais contar
com os empregos e impostos gera-
dos pela mineradora. "A intenção",
diz Nogueira, "ê romper com a re-
lação de dependência geralmente
estabelecida durante a vida útil de
projetos minerais."

Em primeiro lugar, de acordo
com Thais Magalhães, consulto-
ra de sustentabilidade da Alcoa,
tratou-se de fazer um diagnóstico
da situação, a cargo da FGV, traba-
lho que resultou nos Indicadores
de Sustentabilidade de Juruti, uma
das pernas do tripé que suporta o
projeto. As outras duas pernas são o
Fundo Juruti Sustentável (Funjus) e
o Conselho Juruti Sustentável (Con-
jus). Formalizado em agosto do ano
passado, com participação de nove
instituições civis, três empresas e
três representantes do poder pú-
blico, o Conjus funciona como um
fórum de debates e decisões sobre
os rumos futuros da cidade.

Por conta das audiências reali-
zadas nesse espaço, a cidade rece-
beu, por exemplo, Unidades Bási-
cas de Saúde e teve o Hospital Mu-
nicipal Francisco Barros ampliado
e equipado com novos aparelhos
de raio X, autoclave e máquina de
lavar hospitalar. Juruti deverá ga-



nhar, em breve, um novo hospital,
dedicado a atendimentos de mé-
dia e alta complexidade.

A empresa coloca em circula-
ção, todos os meses, desde 2006, a
Revista Juruti, distribuída na área
urbana e nas comunidades rurais,
à beira de igarapés, onde o acesso,
não raro, só é possível por meio de
barcos. A estratégia de comunica-
ção, segundo Nogueira e Thais, le-
vou em consideração os elevados
índices de analfabetismo e as dis-
tâncias na região, o que resultou
na criação de um programa de
rádio, chamado Sintonia, com 15
minutos de duração. O programa
vai ao ar aos sábados pela manhã.

Todos os anos, O Boticário re-
serva 1% de sua receita líquida
para consolidar sua imagem de
empresa preocupada com o meio
ambiente e com a sustentabilida-
de de sua operação ao longo do
tempo. "O investimento social pri-
vado", afirma Sandro Rego, geren-
te de comunicação corporativa da
empresa, "dá ênfase a trabalhos
ambientais realizados e apoiados
pela Fundação O Boticário de Pro-
teção à Natureza."

Criada em 1990, como orga-
nização sem fins lucrativos, com
a missão de "proteger o imenso

patrimônio natural brasileiro",
nas palavras de Rego, a fundação
desembolsou perto de US$ 9 mi-
lhões em doações para estimular
1.200 iniciativas a cargo de quase
380 instituições. Nesses 19 anos,
assegurou proteção a mais de 11
mil hectares de áreas naturais re-
manescentes da Mata Atlântica e
do Cerrado.

Entre outras iniciativas recen-
tes, Rego destaca o lançamento,
em 2006, do programa de coleta
e reciclagem de embalagens da
marca, que transformou parte de
sua rede de mais de 2.700 lojas
distribuídas pelo País em pontos
de recolhimento de embalagens e
frascos usados. "O Bioconsciência
está implantado em 180 cidades,
incluindo São Paulo", afirma.

Para assegurar o envolvimen-
to dos públicos interno e externo
aos programas de sustentabilida-
de da empresa, O Boticário recor-
re a sistemas diferenciados. "Bus-
camos utilizar as ferramentas
mais apropriadas a cada público.
Internamente, temos canais de
comunicação que incluem house
organ, intranet atualizada cons-
tantemente, e-mail marketing,
murais, comunicação visual e
eventos internos."
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