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Empresa social também pode lucrar
E m p re e n d e d o r i s m o
Andrea Vialli
Para o Valor, de São Paulo

Quando fundou o Instituto de
Manejo e Certificação Florestal e
Agrícola ( Imaflora), em 1995, o
engenheiro agrônomo Luís Fer-
nando Guedes Pinto tinha como
desejo trazer ao Brasil o universo
das certificações socioambientais,
um terreno inexplorado à época.
Não demorou muito para que a si-
gla FSC (Forest Stewardship Coun-
cil), que certifica produtos flores-
tais com manejo sustentável, se
tornasse conhecida por aqui. Hoje
o selo verde estampa de lápis a pa-
pel higiênico, passando pela ma-
deira extraída de forma controla-
da na Amazônia — e ajuda a forta-
lecer a renda de 30 mil trabalha-
dores em 500 comunidades, de
pequenos agricultores a ribeiri-
nhos e indígenas.

O Imaflora introduziu no país
outro selo bastante difundido na
Europa, o Rainforest Alliance, vol-
tado para itens agrícolas. Presente
em produtos como cacau, café, la-
ranja, açúcar e, mais recentemen-
te, carne bovina, o selo atesta que
o alimento foi cultivado com prá-
ticas que conservam o ambiente e
a saúde dos trabalhadores.

O esforço de mostrar que é pos-
sível produzir com baixo impacto
ambiental e alto ganho social ren-
deu ao engenheiro agrônomo e
seu Imaflora um lugar na lista de
seis finalistas do Prêmio Empreen-
dedor Social, iniciativa promovida
no Brasil pela Fundação Schwab —
organização com sede na Suíça,
criada por Klaus Schwab, idealiza-

dor do Fórum Econômico Mundial
— em parceria com o jornal “Fo l h a
de S.Paulo”. A premiação tem o ob-
jetivo de destacar o trabalho dos
empreendedores sociais — indiví -
duos que atuam como agentes de
transformação, criando soluções
inovadoras e de alcance para pro-
blemas atuais, como pobreza, de-
gradação ambiental, saúde, edu-
cação, entre outros.

“O que caracteriza o empreen-
dedor social é seu vínculo com a
coletividade e seu esforço de ino-
var na busca por soluções para as
demandas da sociedade. Ele po-
de ser o representante de uma
ONG, de uma cooperativa ou de
um negócio social”, explica Patrí-
cia Trudes da Veiga, editora de
suplementos da “Folha de S.Pau-
l o” e coordenadora do Prêmio
Empreendedor Social.

Em sua oitava edição, a premia-
ção bateu recorde de inscrições: fo-
ram 335 candidatos, de 24 Estados
e do Distrito Federal, o que repre-
senta um crescimento de 23% em
relação à anterior. De acordo com
Patrícia, o aumento na participa-
ção sinaliza que o Brasil está sinto-
nizado com o tema. “Pe r c e b e m o s
que os projetos estão em um pata-
mar muito elevado em termos de
inovação, impacto social de suas
atividades e potencial de influên-
cia nas políticas públicas”, afirma,
citando alguns dos critérios de
avaliação do prêmio.

Em todo o mundo, a Fundação
Schwab apoia 199 empreende-
dores sociais, que representam
174 organizações — há 39 inicia-
tivas na América Latina.

Os finalistas desta edição, que
inclui ainda o Empreendedor So-

cial de Futuro (categoria voltada a
líderes sociais com até três anos de
atividade), atuam em áreas tão di-
ferentes como a produção de
softwares de computadores para
deficientes visuais até o fortaleci-
mento dos direitos dos povos indí-
genas. Uma tendência, porém, se
destaca: o aumento da participa-
ção dos negócios sociais, que vi-
sam o lucro como qualquer outro
negócio, mas acreditam que sua
função primordial é causar impac-
tos positivos na sociedade.

Administrar um negócio so-
cial também foi o caminho esco-
lhido pelas turismólogas minei-
ras Marianne Costa e Mariana
Madureira, que fundaram a Raí -
zes Desenvolvimento Sustentá-
vel, empresa que trabalha com
geração de renda no Vale do Je-
quitinhonha, a região mais po-
bre de Minas Gerais, por meio de
dois pilares: o artesanato e o tu-
rismo de base comunitária, um
nicho ainda pouco explorado no
Brasil. O princípio do negócio é
promover a melhoria da renda
para 50 comunidades no Jequiti-
nhonha, formadas principal-
mente por mulheres artesãs.

A empresa começou em 2009,
com uma loja virtual que busca-
va ser um canal para comerciali-
zar o rico artesanato produzido
na região. O capital inicial, R$ 35
mil, saiu do próprio bolso das
sócias e foi usado para comprar
1.500 itens de artesanato e no
desenvolvimento do e-commer-
ce. Mas a falta de preparo das
próprias artesãs do Jequitinho-
nha em trabalhar com grandes
encomendas fez com o negócio
não desse lucro.

A saída, conta Marianne Costa,
foi rever a estratégica. “Como so-
mos formadas em turismo, resol-
vemos direcionar esses conheci-
mentos para implementar um
projeto de turismo de experiên-
cia e comunitário no Jequitinho-
n h a”, explica Costa. O foco é levar
viajantes para passar alguns dias
vivendo na casa das próprias ar-
tesãs, compartilhando de seu ofí-
cio, hábitos, história e culinária
regional. A virada está dando cer-
to, e os pacotes de turismo comu-
nitário viraram o carro chefe da
empresa. “Hospitaleiras por na-
tureza, as mulheres do Jequiti-
nhonha estão muito receptivas a
esse novo modelo e fazem de tu-
do para receber os visitantes da
melhor maneira possível”, conta.

Para especialistas, a eclosão
dos negócios sociais aponta uma
nova etapa na gestão das ques-
tões socioambientais no mundo
empresarial. Agora, a responsa-
bilidade social e a filantropia
corporativa deixam de ser os
principais canais de atuação e as
ações individuais ganham espa-
ço. “É uma nova visão da respon-
sabilidade socioambiental. Há
um modernismo de atitude na
criação dos negócios sociais,
uma capacidade ímpar de gerir
os recursos para gerar um bene-
fício maior”, afirma Sheila Villas
Boas Pimentel, presidente do Ins-
tituto Humanitare, organização
que busca aproximar a sociedade
civil dos temas propostos pela
ONU e fez parte júri do Prêmio
Empreendedor Social.

Os vencedores serão conheci-
dos dia 7 de novembro, em ceri-
mônia no Museu de Arte de São
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Guedes Pinto, do Imaflora: aposta em certificações socioambientais

Paulo (Masp). A premiação con-
siste em mais de R$ 350 mil em
benefícios, que vão de cursos de
capacitação dos empreendedo-
res, auditoria financeira, consul-
toria jurídica até bolsas de estu-
do no Brasil e no exterior. Esta
edição do prêmio também intro-
duziu uma novidade: os inter-
nautas podem ajudar a escolher
o Empreendedor Social do ano

em votação pelo site www.fo-
lha.com.br/empreendedorso -
cial, até segunda-feira. No pró-
prio site, é possível conhecer os
finalistas, que resumem suas ini-
ciativas em vídeos de um minuto
de duração. “A ideia é utilizar o
poder das mídias sociais para
ajudar a divulgar o conceito do
empreendedorismo social no
Brasil” explica Patrícia.

Ve í c u l o s Queda no custo das LEDs
impulsiona nova tendência

Luz interna é
o detalhe da
vez no design
dos carros
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O treinador da GM Dan Powell dá dicas sobre como mostrar a iluminação ambiente aos consumidores em um seminário para revendedores da marca

Jeff Bennett
The Wall Street Journal

Quem dirige um Dodge recebe
um banho de luz vermelha. Os
proprietários de Buicks estão
imersos no “azul gelo”. Quem
compra um Ford pode apertar um
botão e escolher a cor mais ade-
quada ao seu estado de espírito.

Algumas das experiências mais
deslumbrantes da indústria auto-
motiva com a eletricidade não es-
tão acontecendo debaixo do capô,
mas no interior do veículo, com a
chamada iluminação ambiente —
ou seja, luminárias que acrescen-
tam os toques de cor e a elegância
de um restaurante sofisticado ao
interior escuro dos carros.

Designers das três grandes
montadoras americanas estão
acrescentando detalhes como fi-
letes de luz que atravessam o
painel, anéis iluminados em vol-
ta dos porta-copos, ou um bri-
lho sutil contornando os painéis
das portas e o espaço para os
pés. Ao contrário das lâmpadas
convencionais de teto, que jor-
ram uma luz branca incômoda
destinada a tarefas específicas,
dizem os designers, a ilumina-
ção ambiente serve para criar
uma ilusão de mais espaço, rela-
xar o motorista, definir a marca
e estabelecer tendências.

“A iluminação é hoje o que os
detalhes cromados eram para os
carros nos anos 1950”, diz David
Hulick, diretor de marketing da
Osram, divisão de iluminação da
Siemens, fornecedora de peças pa-
ra a indústria automobilística. “Ela
dá o brilho, como as joias, e agora
serve tanto para ajudar as pessoas
a verem como para ser vista.”

As montadoras de Detroit estão
aprendendo com as fábricas euro-

peias de carros de luxo, que foram
pioneiras no uso da iluminação in-
terna e externa para distinguir
seus produtos — tais como o “colar
de pérolas” nos faróis do Au d i ou o
raio de luz que atravessa o painel
do Classe S da Mercedes-Benz.

As montadoras também estão
aproveitando a queda no preço
dos diodos emissores de luz, ou
LEDs, que tem mais eficiência
energética, são mais duráveis e
mais versáteis do que as lâmpadas
incandescentes tradicionais.

Um desafio para os fabricantes é
mostrar as luzes para os compra-
dores. As concessionárias rara-
mente abrem após o cair da noite.

O Buick Enclave 2013 que está
chegando agora às revendedoras
dos Estados Unidos, representa a
maior incursão da General Motors
em iluminação ambiente, com um
filete de luz “azul gelo” em forma
de ferradura desde a parte de trás
da porta do motorista, passando
pelo painel, até a parte de trás da
porta do passageiro. A GM infor-
mou que a cor, que foi bem aceita
nas pesquisas, serve para dar uma
sensação de mais espaço ao inte-
rior do utilitário esportivo.

Agora que há mais equivalência
na qualidade entre as montadoras,
“gasta-se mais tempo no visual”,
diz Jason Coffer, designer da GM.
“Coisas como a iluminação am-
biente agora estão sendo procura-
das em função da beleza e da mo-
da, não só da funcionalidade.”

O novo carro compacto Dodge
Dart, da Chr ysler, que chegou às
concessionárias americanas este
ano, tem o painel contornado por
uma luz vermelha rubi, com bri-
lhos do mesmo tom nos painéis da
porta. Esse visual deve ser aplicado
também a outros veículos Dodge,
ajudando a reforçar a marca. “Ago -

ra, quando um Dodge passa na rua
à noite você já sabe que é um Dod-
g e”, disse o chefe de design da em-
presa, Ryan Nagode.

A Fo r d oferece iluminação am-
biente como um dos opcionais de
muitos veículos. Enquanto a Dod-
ge e a Buick optam por uma só cor
para definir a marca, os sistemas
programáveis da Ford permitem
ao motorista escolher até sete co-
res com o toque de um botão.

As nuances de iluminação e de
cor acrescentam um interesse vi-
sual que faltava aos carros à noi-
te, disse Mike Rutherford, de 29
anos, que recentemente estava
comprando um carro em Troy,
no Estado americano de Michi-
gan. “Lembro que certa noite vi
os faróis de um Audi, e achei mui-
to legal saber qual carro era
aquele. Agora há todas essas op-
ções para o interior dos carros, e

a moda está começando a pegar
aqui [nos Estados Unidos].”

Os designers dizem que a inspi-
ração para os novos sistemas de
iluminação também vêm da ma-
neira como a indústria do entrete-
nimento utiliza a luz para comple-
mentar o clima criado pela música
ou o visual. Nagode, da Dodge,
menciona o produtor musical ca-
nadense Joel Zimmerman, tam-
bém conhecido como deadmau5
(pronuncia-se “d e a d m o u s e”, ou
“camundongo morto”), que usa
uma cabeça gigante de camun-
dongo no palco e cria espetáculos
elaborados de música eletrônica
enquanto paredes de luzes pulsam
ao seu redor. “É incrível ir a um
concerto do deadmau5 e ver como
a cenografia e as luzes se unem, e
pensar em como a luz pode ser
usada nos carros para criar essa
obra-prima holística”, diz Nagode.

A inspiração também vem da
queda no custo das LEDs, pequeni-
nas lâmpadas que emitem luz por
meio de um semicondutor. Como
as LEDs geram menos calor que as
lâmpadas convencionais, elas du-
ram mais e desperdiçam menos
energia. E o mais importante para
os designers: os raios luminosos da
LED se projetam em uma só dire-
ção, em vez de espalhar a luz como
fazem as lâmpadas comuns, o que
as torna mais fáceis de manipular
em diferentes formas e desenhos.

Os fornecedores de iluminação
dizem que o custo mais baixo tam-
bém está permitindo às montado-
ras reintroduzir algumas luzes
destinadas a certas tarefas. A for-
necedora alemã Hella, por exem-
plo, oferece às montadoras um sis-
tema de quatro LEDs que ilumi-
nam todo o porta-malas, elimi-
nando pontos cegos que surgem
ao se colocar dentro uma mala.

“Lembra-se de quando você era
pequeno, e havia luzes em toda
parte?”, pergunta David Grasso,
engenheiro-chefe no centro de
pesquisas e design da Hella em Mi-
chigan. “Havia luzes no porta-ma-
las, debaixo do capô, em todo lu-
gar. Agora elas estão voltando.”

Os engenheiros da Hella dizem
que os sistemas de iluminação am-
biente também podem ser inte-
grados a outros aparelhos eletrô-
nicos do carro, tais como um siste-
ma de ignição remota que enche o
carro de um brilho azul quando se
dá a partida e vai mudando gra-
dualmente para vermelho quando
o interior vai se aquecendo.

Esses recursos podem causar
uma boa impressão no primeiro
encontro, dizem os executivos da
Hella. Mas conseguir que o com-
prador os aprecie não é fácil. Como
em geral se faz o “test drive” duran -
te o dia, os vendedores raramente
têm a oportunidade de mostrar a
iluminação do interior.

Grasso, da Hella, diz que seus
pais só perceberam os recursos
de luz ambiente no seu novo
Ford Taurus semanas depois que
o compraram, e só depois que ele
lhes mostrou o botão.

“Creio que a iluminação am-
biente vai ser uma daquelas sur-
presas, algo que o cliente pode
descobrir com o tempo”, diz
Lloyd Biermann, gerente de mar-
keting do Buick Enclave.

A GM está treinando vendedo-
res para o lançamento do Enclave,
com um dia inteiro de seminários
em 25 cidades. Este ano, o seminá-
rio inclui uma sessão com luzes re-
duzidas na sala para demonstrar a
iluminação ambiente.

Patricia Trombley, consultora de
vendas da Somerset Buick-GMC
em Troy (Michigan), que partici-
pou de um seminário, diz que a
iluminação ambiente pode ser
aquele gancho tão necessário para
conseguir que um cliente faça
aquela segunda visita crucial ao
showroom quando fica aberto até
tarde. “Agora você pode dizer ao
cliente para voltar e ver a sensação
que o carro dá à noite”, disse ela.

Leia na página B12 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL
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Painel de novo carro da Dodge é contornado com uma luz vermelha rubi
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1, 2, 3 e 4 nov. 2012, Empresas, p. B6.
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