
A condenação histórica de Ste-
phan Schmidheiny, 65 anos, e
do barão belga Louis de Cartier
de Marchienne, 92 anos, por não
terem tomado as providências
necessárias para evitar a conta-

minação de trabalhadores e con-
sumidores por amianto, traz à
tona discussões sobre a responsa-
bilidade social das empresas.

Embora os consumidores es-
tejam mais alertas a este tipo de
problema, o impacto nas ven-
das, infelizmente, ainda é pe-
queno. Por outro lado, o discur-
so praticado pelas empresas,
enaltecendo suas ações em prol
do meio ambiente e seu respei-
to por clientes e funcionários,

vai por água abaixo quando se
trata da realidade do dia-a-dia.

Ladislau Dowbor, economis-
ta e professor no departamento
de pós-graduação da Pontifícia
Universidade Católica de São
Paulo, lembra o caso da britâni-
ca de medicamentos GlaxoSmi-
thKline (GSK), que em outubro
foi condenada a pagar US$ 3 bi-
lhões por marketing ilegal de
medicamentos. “Interessante é
que no dia da condenação, as

ações da empresa estavam em
alta, pois ela já havia separado o
dinheiro da multa” diz.

Outros casos, como o da Re-
nault na França, em 2007, que
registrou o suicídio de três fun-
cionários chamam a atenção pa-
ra a relação profissionais e con-
dições de trabalho. A Foxconn,
terceirizada pela Apple e pela
Nokia, em 2010, viu onze fun-
cionários se suicidarem.

Ariane Reis, coordenadora de

A Eternit do Brasil nada tem a
ver com as empresas de mesmo
nome que existem em outros
países. Mas, uma decisão da Jus-
tiça de Turim, na Itália, que con-
denou dois ex-diretores da Eter-
nit italiana semana passada, res-
pingou seus efeitos na empresa
e pode sinalizar dias difíceis pa-
ra a operação. A Corte italiana
condenou o magnata suíço Ste-
phan Schmidheiny e o podero-
so empresário belga Jean-Loui-
se de Cartier a 16 anos de prisão
por negligência, que teria causa-
do a morte de 2,1 mil pessoas
em decorrência da contamina-
ção pelo amianto. Ambos eram
acusados de não terem tomado
providências suficientes para
proteger os trabalhadores e mo-
radores no contato com o miné-
rio, utilizadas na fabricação de
telhas e caixas d´água. Schmi-
dheiny herdou do pai a parcela
da suíça Eternit e Cartier lide-
rou o comando da empresa ita-
liana nos anos 70.

Em três dias consecutivos,
contando a data de publicação
da notícia no Brasil, no dia 14 de
fevereiro, o preço das ações da
Eternit caiu 0,33%, para R$
8,97 (o preço gravitava em R$ 9

desde o fim de 2012). A variação
indica a agitação dos investido-
res diante da expectativa da Jus-
tiça do Brasil decidir pelo bani-
mento do amianto, que já foi ve-
tado em 58 países na Europa.
No dia 16, o giro financeiro atin-
giu R$ 1,8 milhão, com 308 ne-
gócios. O movimento represen-
ta o dobro da média diária dos
últimos 90 dias, de R$ 830 mi-
lhões, com 100 negociações.

A preocupação bateu na ad-
ministração da Eternit. “A preo-
cupação é com a possibilidade
do histórico europeu ser usado

como base pelo Brasil para deci-
dir a questão. A realidade brasi-
leira é muito diferente”, diz Élio
Martins, presidente da compa-
nhia, ressaltando que a extra-
ção do amianto por sua minera-
dora Sama e a utilização do mi-
neral nas suas fábricas seguem
rígidos padrões de segurança.

Leis promulgadas pelos Esta-
dos de São Paulo, Pernambuco,
Rio de Janeiro e Rio Grande do
Sul já proibiram o uso do miné-
rio. A questão tramita há quatro
anos no Supremo Tribunal Fede-
ral. Trabalhadores do setor ques-
tionam se as leis estaduais têm
valor legal, sob o argumento de
que a competência para legislar
sobre minerais é da União.A é
complexa e envolve questões co-
merciais (veja matéria ao lado).

Diante das notícias, a Eternit
reagiu: enviou fato relevante à
Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM), regulador do merca-
do de capitais, no dia 16, e repro-
duziu o comunicado em cinco
das principais revistas do país e
cerca de 20 jornais de circula-
ção nacional e regional. O em-
presa diz que as operações do
Brasil não têm relação com a
Eternit de outros países, deta-
lha as diferenças entre os tipos
de amianto e informa que adota
práticas seguras de trabalho. ■

Denise Carvalho

dcarvalho@brasileconomico.com.br

Henrique Manreza

Decisão de corte
italiana respinga
na Eternit Brasil

É longa a distância que separa o discurso
Descaso em algumas
empresas ainda não impacta o
caixa, mas isso tende a mudar

“

Ações da empresa caíram em três dias consecutivos depois que

a Justiça de Turim condenou ex-diretores da Eternit italiana

No dia da condenação
da Glaxo, por
marketing ilegal,
as ações estavam
em alta porque ela
já havia separado
o dinheiro da multa

A preocupação é com
a possibilidade de
o histórico europeu
ser usado como
base para a Justiça
do Brasil, que tem
realidade diferente

Élio Martins

Presidente do Grupo Eternit

Thaís Moreira

tmoreira@brasileconomico.com.br
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Núcleo de Estudos e Negócios
Sustentáveis da ESPM, alerta pa-
ra a necessidade de as empresas
terem um novo posicionamento
na gestão para um ciclo de vida
maior nos negócios. Segundo
ela, 85% dos incidentes nas em-
presas são previsíveis e fazem
parte do negócio, os demais 15%
são fatalidades. Então, é possível
imaginar que, evitar problemas
não deve ser tão difícil assim.

George Stein, gerente de pro-

gramas abertos de educação exe-
cutiva do Insper e especialista
em Sustentabilidade alerta so-
bre a importância no gerencia-
mento de riscos das empresas. A
percepção do consumidor, se-
gundo Stein, aumentou nos últi-
mos anos e deve continuar em
alta. “Com a conectividade, as
pessoas estão mais antenadas a
este tipo de ocorrência e essa
conscientização logo terá os im-
pactos econômicos”, diz. ■

O banimento do amianto é con-
siderado uma discussão comple-
xa no Brasil porque envolve fato-
res econômicos além das ques-
tões de segurança da saúde de
consumidores e trabalhadores
expostos aos riscos da inalação
de fibras do minério no ambien-
te de trabalho e no manuseio de
telhas e caixas d´água. Esse se-
tor — que abrange da fase da mi-
neração á aplicação do amianto
— movimenta no país algo em
torno de R$ 3 bilhões. Desse to-
tal, estima-se, cerca de 80% são
produtos feitos à base de amian-
to. Os 20% são fabricados com
materiais alternativos.

Nesse mercado, há pratica-
mente duas grandes forças. De
um lado, está a Eternit, maior fa-
bricante de produtos à base do
minério, com cerca de 30% de
participação de mercado. De ou-
tro, a Brasilit, do grupo francês
Saint-Gobain, fabricante de ma-
teriais sem amianto. O banimen-
to do minério no país poderia
significar a perda de participa-
ção de mercado do maior
player do setor e o avanço de
um concorrente de peso.

A briga entre os dois gigantes
é ferrenha. A Eternit apóia estu-
dos para demonstrar que o veto
à fabricação e ao uso do amian-
to provocaria o fechamento de
mais de 170 mil postos de traba-
lhos e o país assistiria à súbita
elevação dos preços de produ-
tos fabricados com fibras alter-
nativas. A Brasilit, por seu lado,
apóia o trabalho da Associação

Brasileira das Indústrias de Fi-
brocimento (Abifibro), que in-
centiva o aumento da fiscaliza-
ção da Vigilância Sanitária nos
Estados que já proibiram o mi-
nério. A disputa chegou às telas
da televisão. Durante uma lon-
ga temporada, a Brasilit foi um
dos patrocinadores do quadro
Lar Doce Lar, comandado por
Luciano Huck em seu programa
semanal aos sábados, na Rede
Globo. Enquanto a Eternit se tor-
nou um dos patrocinadores do
Domingo Legal, do SBT.

A Eternit parece sentir que,
cedo ou tarde, a Justiça vai banir
o produto no país. Nos últimos
anos, a empresa diversificou as
operações, com lançamento de
louças e metais sanitários e ou-
tros materiais que não depen-
dem do amianto - que já respon-
dem por mais de 20% da receita
de R$ 1 bilhão. Procurada, a Bra-
silit não se pronunciou. ■

Quando o Ponto Frio se uniu a
Casas Bahia, sob o comando do
grupo Pão de Açúcar, os con-
correntes também armaram es-
tratégias para não perder mer-
cado. Magazine Luiza foi às
compras e a Máquina de Ven-
das fez várias associações. No
entanto, não é só com seus con-
correntes que as empresas pre-
cisam lidar. A briga por vendas
ocorre até mesmo dentro de ca-
sa, seja entre bandeiras do mes-
mo grupo ou entre loja física e
comércio eletrônico.

E é aí que aparece o sinal de
alerta. É comum que vendedo-
res das lojas físicas concedam
descontos aos clientes quando
o produto em questão está a
venda por um preço menor no
site da varejista. “Trata-se de
um desafio que o varejo precisa
resolver. O site tem um custo
menor que a loja física, por isso
o preço pode ser mais baixo”,
diz Reynaldo Saad, especialista
de varejo da Deloitte.

No entanto, executivos da
maior varejista do segmento, a
Viavarejo, novo nome da Glo-
bex, dona das marcas Ponto
Frio e Casas Bahia, não concor-
dam. “Não há regra definida. O
importante é não perder ven-
da”, diz Roberto Fulcherber-
guer, vice-presidente comer-
cial da companhia. O executivo
afirma que o custo da loja física
e do site são próximos. “No site
temos que entregar 100% das
mercadorias na casa do cliente,
o que não acontece na loja físi-
ca. No final, em termos de cus-
to, um compensa o outro”, diz.

Em 2012 a varejista vai inau-
gurar 60 unidades. O Ponto Frio
tem um foco de abertura em
shopping centers, já a Casas Ba-
hia busca ruas de grande fluxo
de pessoas. “A maior dificulda-
de da expansão é definir bons
pontos de venda. Atualmente o
mercado imobiliário é um im-
portante concorrente na busca
por espaços”, afirma Jorge Her-
zog, vice-presidente adminis-
trativo da Viavarejo.

Quanto à expansão do Ponto
Frio, o executivo afirma que
existe uma boa perspectiva de
inaugurações de shopping cen-
ters para os próximos anos. “Va-
mos ter cerca de 35 novos em-

preendimentos, de todos os ta-
manhos, até 2013. É uma expan-
são muito forte”, diz Herzog.

Reestruturação

No processo de integração entre
Casas Bahia e Ponto Frio muita
coisa mudou. As lojas ganha-
ram público e estilo mais defini-
dos. Também houve mudanças
no comando. Raphael Klein, ne-
to de Samuel, fundador da Ca-
sas Bahia, passou a comandar a
empresa e seu pai, Michael, an-
tes diretor-executivo, agora
preside o conselho.

“Temos que ter muito respei-
to por tudo que eles (Samuel e
Michael) fizeram nestes 60 anos
na empresa. Não é fácil dar se-
quencia, mas temos uma equipe
unida”, diz Raphael. Em 2011, o
lucro líquido da empresa foi de
R$ 103,9 milhões. Neste mon-
tante foram incluídos os resulta-
dos do comércio eletrônico da
rede Extra, outra bandeira do
grupo Pão de Açúcar. Em 2010,
sem o Extra, houve prejuízo de
R$ 65,8 milhões. ■

Divulgação

da prática

A guerra por trás
da discussão do
veto ao amianto

Quando o concorrente
mora na mesma casa

Telemarketing deve crescer 8% emSP

O mercado movimenta mais de
R$ 3 bilhões por ano; os grandes
rivais são Eternit e Brasilit

“

Henrique Manreza

A disputa chegou
nas telas da TV:
Brasilit e Eternit
tentam ganhar
a preferência dos
consumidores
patrocinando
programas
populares, como os
“extreme makeover”
Lar Doce Lar,
da Globo, e Domingo
Legal, do SBT

Além da concorrência das lojas físicas, Ponto Frio e Casas Bahia, duas
marcas do grupo Via Varejo (ex-Globex) têm que driblar vendas pela web

A maior dificuldade
da expansão é definir
bons pontos de
venda. Atualmente o
mercado imobiliário
é um importante
concorrente na
busca por espaços

Jorge Herzog

Vice-presidente administrativo

Cintia Esteves

cesteves@brasileconomico.com.br

Estimativas do Sintelmark (Sindicato Paulista das Empresas

de Telemarketing, Marketing Direto e Conexos) mostram

que o mercado de call center deve crescer menos que em 2011

neste ano. A entidade estima um aumento de 8% em 2012 no

estado de São Paulo. Em 2011, o setor faturou R$ 6,6 bilhões,

uma expansão de 10,5% em relação a 2010. Atualmente as áreas

que mais utilizam os call centers são finanças, serviços e comércio.

RaphaelKlein: equipeunida

paradarcontinuidadeao

trabalhodoavôedopai

 Quarta-feira, 22 de fevereiro, 2012 Brasil Econômico 17

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais

Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 16-17




