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Durante décadas, a Gerdau teve
ações isoladas na área de responsabilidade
social. Membros da família e executivos
lideravam projetos independentes nas
áreas de empreendedorismo, educação,
pesquisa científica, cultura, saúde e esportes. Beatriz argumentou com o pai e
o tio Klaus Gerdau, vice-presidente do
conselho, pela criação de uma entidade
capaz de centralizar e ampliar o alcance
das ações. Assim, em 2005, nascia o Instituto Gerdau, com estrutura própria, que
se dedica exclusivamente ao projeto de
responsabilidade social.
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Beatriz não foi preparada para essa
responsabilidade. Na década passada, a
porto-alegrense, hoje com 44 anos, tinha
uma carreira consolidada de arquiteta. Sua
vida mudou com a chegada de Bernardo, seu
primeiro filho. Uma complicação no parto
deixou sequelas (o menino morreu recentemente). "Foi quando comecei a repensar
meus valores e a me interessar pelo voluntariado. Aos poucos, a arquitetura ficou
menos importante", diz. Cinco anos depois,
a chegada de Antonio (hoje com 8 anos)
reafirmou seu desejo de mudar de rumo.
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ÃO SE DÊ AO TRABALHO DE
buscar o nome de Beatriz Johannpeter Gerdau no organograma da empresa de sua família. Filha do carismático Jorge Gerdau,
presidente do conselho de administração, e
irmã de André, CEO da companhia, Beatriz
também não aparece nos relatórios anuais
de resultados, tampouco na imprensa. Isso
não significa que seu papel nos negócios
da família seja marginal. Ela é a empreendedora por trás do Instituto Gerdau,
braço social da empresa e um dos maiores
programas de voluntariado corporativo do
mundo. Sob seus cuidados estão mais de
900 projetos em 13 países e um exército
de 9,5 mil voluntários, o equivalente a 25%
dos funcionários da companhia.

Beatriz concentrou seus esforços nas
áreas de educação, empreendedorismo e
qualidade de gestão - não por acaso, algumas das áreas em que seu pai tem influído
nos últimos anos. Em seguida, ela definiu
as diretrizes para a escolha das entidades
que poderiam receber ajuda. "Levamos
em conta os impactos no longo prazo e a
possibilidade de trabalhar com voluntários
internos." Depois, desenvolveu a carteira de projetos que seriam implantados
e liderou a fundação de comitês em 153
unidades da Gerdau no mundo. Formados
por funcionários de diferentes graus hierárquicos, os grupos partem das diretrizes
do instituto para escolher as entidades
com que irão trabalhar. "A liderança tem
de ser do comitê, pois ninguém conhece
a realidade local como eles."
Não é só o conhecimento local. O
que torna o Instituto Gerdau especial é o
fato de aproveitar o imenso know-how da
empresa na área de gestão. Por meio do
Gerdau Business System, o instituto pode
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Também dentro da empresa Beatriz detectou oportunidades de atuação
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Em visitas semanais, os voluntários
verificam desde a limpeza do chão até a
organização dos pertences dos alunos.
Pelos avanços, a escola ganhou dinheiro
para a reforma do refeitório e da sala
dos professores, além de seu primeiro
laboratório de química. A autoestima dos
alunos melhorou e, com isso, diminuíram
os problemas com a depredação da escola
- a média de cem vidraças quebradas por
semestre caiu para 20. Ainda é muito, mas
os avanços representam uma melhora
significativa. "Nem preciso mais comprar
fechaduras novas", diz Iracema.
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acompanhar o status dos voluntários
("atuantes" ou apenas "cadastrados"), a
alocação de recursos e o monitoramento dos resultados. Na mesma linha, os
comitês passaram a usar a metodologia
japonesa 5S, um sistema de organização
de processos consagrado entre os executores de projetos da Gerdau. Se dá tão
certo nas operações de siderurgia, pensou
Beatriz, por que não aplicá-lo em escolas,
ONGs e cooperativas?
Um exemplo é a escola estadual Zenaide Vilalva de Araújo, em Pirituba, distrito de São Paulo. Até 2005, "convivíamos
com pichações, depredações e até tráfico
de drogas", diz a coordenadora pedagógica
Iracema Vastag. Então uma funcionária da
Gerdau adotou o colégio. Depois de um
tapa no visual das instalações, o instituto
lançou um evento chamado "Semana 5S".
5S voluntários da Gerdau se revezaram na
"invasão" das salas com placas sinalizadas
com um dos "S" (as palavras japonesas que
significam jogar fora o desnecessário, pôr
em ordem, deixar tudo limpo, padronizar
e manter). Se a placa mostrasse 1S, todos
os alunos deveriam jogar fora objetos inúteis. Se trouxesse 3S, deveriam promover
a limpeza.
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do Instituto Gerdau. Um deles foi o grupo de catadores de sucata. O material
responde por 80% da matéria-prima
usada nos 19 milhões de toneladas de
aço produzidas por ano. Essas pessoas
viviam à margem da empresa. Em Pindamonhangaba, interior de São Paulo,
essa relação vem mudando desde 2009.
Um voluntário ajudou os catadores a
fundar uma cooperativa. O comitê local
colaborou para formalizar a entidade e
organizou cursos sobre gestão. "Transmitimos um pouco do que sabemos fazer
para eles", diz Gleise Anne Almeida,
coordenadora do comitê.
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O instituto ganhou um orçamento à
altura dos seus objetivos. No ano passado,
foram R$ 61 milhões. O bolo, um dos mais
expressivos entre as empresas brasileiras,
já foi bem maior. Antes da crise econômica mundial, chegou a R$ 105 milhões.
Em 2009, despencou para R$ 42 milhões.
Desde então, vem aumentando.

A despeito de todos os avanços, Beatriz faz questão de ser muito discreta.
"A discrição dela é própria de quem quer
beneficiar um projeto coletivo e não liga
em aparecer como o dono da iniciativa",
diz Regina Célia de Siqueira, superintendente da Comunitas, ONG fundada pela
ex-primeira-dama Ruth Cardoso, que
atua em parceria com Beatriz em várias
frentes. Seu estilo de liderança pode ser
sutil, mas Beatriz não economiza em participação. Pelo menos duas vezes por mês
visita um comitê, no Brasil ou no exterior.
Além disso, há dois anos comanda um
grupo de oito jovens líderes, entre os
quais estão herdeiros do Itaú Unibanco,
da Votorantim e da Natura. Sua missão
é despertá-los para a importância de investir em ações com impacto positivo na
sociedade. É bom para a sociedade, e é
bom para eles. "Esses trabalhos são uma
forma de não perdermos o contato com
a vida real."

Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 6, n. 69, p. 104-107, nov. 2012.

