
S FLORESTAS PLANTADAS 
PELA FIBRIA, na faixa que 
vai de Aracruz, no Espí
rito Santo, a Belmonte, na 
Bahia, são cercadas por 

índios, descendentes de quilombolas, 
pescadores e populações muito pobres. 
A relação da maior produtora de celu
lose do mundo com esses vizinhos nem 
sempre foi tranquila. A Aracruz Celu-

lose, que se uniu à Votorantim Celulo
se no ano passado para dar origem à 
Fibria, disputou terras com tupini-
quins e guaranis durante três décadas. 
A briga acabou em 2007 com a vitória 
dos índios na Justiça. Agora, a Fibria 
quer reavaliar sua relação com essas 
comunidades — desta vez, dando ou
vidos a quem é de fora. Em março, a 
empresa criou um comitê de sustenta

bilidade para dar apoio a seu conselho 
de administração. Ele é integrado pelos 
economistas Ignacy Sachs e Sérgio 
Besserman, pelo líder indígena Ailton 
Krenak, pelo empresário Ricardo 
Young, presidente licenciado do Insti
tuto Ethos, e pelo biólogo Cláudio Pá
dua, um ambientalista histórico. Sua 
missão: adequar a estratégia de negó
cios para que essas populações vizi-



nhãs cresçam junto com a empresa. 
"Quem está continuamente em confli
to com os públicos com que se relacio
na não pode se autointitular sustentá
vel", diz José Luciano Penido, presi
dente do conselho de administração da 
Fibria. "Hoje, nossa madeira é roubada 
por produtores ilegais de carvão que 
estão próximos às nossas áreas, e que
remos evitar esse problema construin

do relações de boa vizinhança, pacífi
cas, prósperas para nós e para eles." 

Para Cláudio Pádua, fundador do 
Instituto de Pesquisas Ecológicas 
(Ipê), ONG que tem reconhecimento 
internacional graças a seus trabalhos 
de recuperação de florestas, é funda
mental estender a mão às empresas 
que desejam mudar. "A Fibria resulta 
da junção de empresas que não ti

nham uma boa imagem devido à sua 
relação conflituosa com as comunida
des indígenas", diz o ambientalista. 
"Mas devemos apostar em quem quer 
evoluir, apesar de seu passado." Pádua, 
cujo trabalho é remunerado "modera-
mente", segundo suas palavras, afirma 
que a empresa tem dado liberdade aos 
conselheiros e está disposta a apren
der. A ideia é que o grupo se reúna 



duas vezes ao ano. No primeiro en
contro, os conselheiros visitaram to
das as unidades da Fibria e seus arre
dores. Depois, discutiram duas estra
tégias, uma para o norte do Espírito 
Santo, outra para o sul da Bahia. "São 
duas áreas contíguas, mas que têm 
muitas diferenças. A característica 
comum é que as cidades dessa região 
tendem a decidir tudo isoladamente 
e sem planejamento de longo prazo", 
diz Penido. Os conselheiros sugeriram 
que a empresa participasse da elabo

ração de planos de desenvolvimento 
regional em parceria com ONGs, go
vernos, igrejas, empresas e universi
dades locais. O objetivo é definir prio
ridades e formas de superar, coletiva
mente, problemas como as carências 
educacionais, a falta de empregos e 
de infraestrutura. 

Iniciativas como a da Fibria ainda 
são raras, mas aqui e ali começam a 
aparecer companhias dispostas a ouvir 
especialistas externos de forma regu
lar. A Suzano, concorrente da Fibria, 

anunciou no início de novembro a con
tratação de um novo executivo, o en
genheiro agrônomo Lineu Siqueira 
Júnior. Até então secretário executivo 
do Imaflora, entidade que promove e 
certifica o manejo sustentável de flo
restas no país, Siqueira terá a missão 
de ajudar a Suzano a montar um time 
de especialistas para aconselhá-la nas 
suas decisões. Lá fora, esses conselhei
ros externos ajudam a pensar as estra
tégias socioambientais de Shell, Kim
berly-Clark, Nike e SAP. A Shell, por 
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existe nas empresas", diz Maria Luiza 
Pinto, diretora de sustentabilidade do 
Grupo Santander, que incorporou o 
Real. "A combinação desses olhares, 
de dentro e de fora, é importante." Ho
je, o principal espaço de interação dos 
conselheiros externos com a alta cúpu
la do banco é o comitê de sustentabili
dade. Seus encontros bimestrais reú
nem o presidente do Santander, Fabio 
Barbosa, vice-presidentes e diretores, 
além de três representantes externos 
não remunerados. Nos últimos cinco 
anos, esse grupo tem discutido formas 
de aprimorar serviços, a pegada ecoló
gica da organização, bem como a comu
nicação interna e externa do banco. 

CREDIBILIDADE 
O apoio de conselheiros externos tem 
sido precioso para o Santander. Maria 
Luiza lembra que, quando o Real lan
çou seu programa de Microcrédito, 
em 2002, convidou uma ONG, a Ac-
ción Internacional, a integrar o con
selho da iniciativa. A entidade já tinha 
ajudado a colocar em prática opera
ções similares na América Latina e na 
Africa. "Eles diziam que não devería
mos começar por São Paulo, porque 
nos grandes centros urbanos a relação 
de solidariedade entre as pessoas é 

"A presença de membros externos 
em conselhos consultivos empresa
riais, seja ela 'para inglês ver' ou não, 
com certeza está crescendo, sobretudo 
no exterior", afirma Carlos Eduardo 
Lessa Brandão, conselheiro do Insti
tuto Brasileiro de Governança Corpo
rativa (IBGC). "Mas é importante se 
perguntar qual a sua capacidade real 
de intervenção." Brandão enumera in
dicadores da real influência desses 
conselheiros externos. É importante, 
por exemplo, que eles tenham inde
pendência, não sejam parentes dos 
donos e dirigentes da companhia, ou 
recebam uma remuneração excessiva 
que possa incentivá-los a ser toleran
tes com os erros da empresa. Segundo 
Brandão, o poder do conselheiro tam
bém varia conforme sua proximidade 
com quem efetivamente decide. Um 
conselho criado por uma empresa sub
sidiária tem menos voz do que aquele 
convocado pela matriz. Brandão, po
rém, se mostra um tanto cético. Para 
ele, enquanto algumas empresas apre
sentam uma disposição legítima de 
aprender com gente de fora, outras 
podem estar simplesmente tentando 
se apossar do prestígio de cientistas e 
militantes respeitados. O fato é que as 
companhias que decidem colocar suas 

exemplo, tem um comitê que inclui 
Aron Kramer, respeitado especialista 
em responsabilidade social corpora
tiva e presidente do Business for So
cial Responsibility (BSR), e Rebecca 
Adamson, fundadora da First Peoples 
Worldwide, organização promotora 
dos direitos de povos nativos de diver
sas partes do mundo. No Brasil, um 
dos pioneiros foi o Banco Real, que, em 
2001, já tinha comitês de sustentabili
dade com especialistas externos. "Es
sas pessoas trazem um olhar que não 

mais difusa e fria", afirma Maria Lui
za. Isso é importante porque na con
cessão do crédito a pessoas de baixa 
renda o banco exige que o cliente te
nha amigos e conhecidos como fiado
res. "Nós batemos o pé e começamos 
pela cidade, mas o programa só deco
lou mesmo quando fomos para o inte
rior de Pernambuco", diz Maria Luiza. 
Hoje, o Santander tem a segunda maior 
carteira de microcrédito do país, com 
17% desse mercado, atrás apenas do 
Banco do Nordeste. 

estratégias de sustentabilidade sob o 
escrutínio de forasteiros renomados 
devem estar realmente preparadas pa
ra acatar, se não todas, pelo menos 
algumas de suas críticas. Caso contrá
rio, a estratégia inteligente pode se 
transformar em uma arma contra o 
próprio negócio. "É importante entrar 
no setor privado para trabalhar com 
ele," diz Pádua, conselheiro da Fibria. 
"E, se as empresas não se mostram 
dispostas a agir, o jeito é sair dos con
selhos para poder criticá-las." 
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Fonte: Guia exame sustentabilidade, São Paulo. p. 74-77, nov. 2010.




