
A área de Recursos Humanos
das empresas terão que repen-
sar suas atividades, estruturan-
do-as de modo a atender as
emergentes estratégias de sus-
tentabilidade. Essa é a constata-
ção de uma pesquisa realizada
em parceria entre o Massachu-
setts Institute of Technology
(MIT) e o Boston Consulting
Group (BCG) sobre como as em-
presas estão adaptando seus ne-

gócios para torná-los mais ade-
rentes a uma nova realidade so-
cial que clama por práticas e ati-
tudes responsáveis no que diz
respeito à gestão. O estudo en-
volveu 1.500 organizações em
todo o mundo que atuam em vá-
rios segmentos econômicos e
até no terceiro setor.

Embora as empresas ainda
percebam que investimentos
em sustentabilidade terminam
por melhorar suas imagens pe-
rante a sociedade, um grupo sig-
nificativo investe em ações des-
se tipo visando satisfazer de-

mandas de seus empregados,
com o claro objetivo de preser-
var seus talentos em um merca-
do onde é cada vez mais difícil
encontrar pessoal qualificado,
aponta José Augusto Minarelli,

diretor-presidente da Lens &
Minarelli, empresa especializa-
da em outplacement e aconse-
lhamento de carreira.

Direcionada a executivos do
topo das organizações, uma
vez que 86% dos entrevistados
têm cargos de chefia ou atuam
como líderes sênior, a pesquisa
evidenciou que mais da metade
deles acredita que o crescente
interesse por parte dos empre-
gados sobre temas relaciona-
dos à sustentabilidade exige
uma atitude correspondente
por parte das empresas.

“No entanto, para aqueles
que acreditam que a sustentabi-
lidade tem a ver apenas com
questões ambientais, a pesqui-
sa vai mostrar que, ao menos
para as lideranças sênior das
empresas ela é mais abrangen-
te”, diz.

Segundo ele, a sustentabilida-
de pode e deve ser vista de modo
amplo, envolvendo, inclusive,
questões ligadas a relações de tra-
balho entre as organizações e
seus empregados, bem como as-
pectos de responsabilidade eco-
nômica e social. ■ C.R.C.

A menos de dois anos do prazo
final para a implementação da
coleta seletiva e o fim dos li-
xões em todo o país, a maioria
da população ainda não conta
com o serviço. As informações
são apontadas por pesquisa fei-
ta pelo Instituto Brasileiro de
Opinião Pública e Estatística
(Ibope) para o Programa Água
Brasil, do Banco do Brasil, di-
vulgada ontem na abertura da
Expocatadores 2012, no Expo-
Center Norte.

O estudo, que foi apresenta-
do pelo WWF/Brasil - organiza-
ção não governamental dedica-
da à conservação da natureza -
revela que ainda que 50% das
pessoas consultadas afirmam
que acreditam que a coleta sele-
tiva é feita totalmente pelas pre-
feituras, mostram desconhecer
o trabalho dos catadores.

O coordenador do programa
Educação para Sociedade Sus-
tentável da WWF, Fábio Cidrin,
aponta que além dessas informa-
ções há outras que indicam que
é preciso criar meios para que a
responsabilidade nesse sentido
seja feita de forma compartilha-
da em todo o ciclo de vida do
produto. “Esse trabalho com-
partilhado, que fala da atuação
conjunta do fabricante, a em-
presa que utiliza as embala-
gens, prefeitura e o consumidor

final já é previsto na lei de resí-
duos sólidos”, explica.

Apesar de fazer essa observa-
ção, Cidrin conta que a pesqui-
sa indica que a população brasi-
leira tem vontade de participar
da coleta seletiva, mas sem dis-
posição de pagar por ela. “Esse
é um dos fatores que leva a essa
falta de sinergia”, revela.

Ele destaca, contudo, que o tra-
balho dos agentes catadores só
tende a ajudar nos custos, já que
cada tonelada de lixo reciclável
coletado por essas pessoas deixa
de ser custo para a prefeitura.

“A inserção desses agentes
nesse trabalho, tem sobretudo
um efeito social, como a gera-
ção de renda para as famílias
que atuam nessa frente”, diz.

Cidrin argumenta ainda que
colocar em prática 100% a nova
política de resíduos sólidos é
ainda um desafio a ser conquis-
tado até 2014.

A propagação da educação am-
biental, segundo ele, é uma das
ações que tendem a colaborar pa-
ra que esse objetivo seja conquis-
tado em sua plenitude. “Mas, pa-
ra isso é preciso é preciso que ha-
ja uma ação concentrada socieda-
de civil organizada atuando por
meio de ONGs”, diz, explicando
que esse papel não é de caráter
exclusivo das escolas, mas de to-
dos os agentes que compõe a so-
ciedade. “E a política de resíduos
sólidos tem justamente o papel
de dar respaldo para essa ação”.

O presidente Associação Na-
cional dos Carroceiros e Catado-
res de Materiais Recicláveis, Ro-
berto Laureano da Rocha, um
dos responsáveis por organizar
a feira, complementa os argu-
mentos de Cidrin. “Nosso objeti-
vo na feira é o de fortalecer o tra-
balho dos catadores, trazendo
alternativas para os municípios
e redução dos custos com o tra-
tamento de resíduos. Isso acon-
tece com a inserção desses agen-
tes nessa frente”, aponta.

A Expocatadores 2012 aconte-
ce até amanhã e conta com a
participação de dezenas de paí-
ses, além de apresentar empre-
sas fornecedoras de tecnologias
de equipamentos voltadas para
esse fim. “Vamos ter a experiên-
cia de vários países da America
Latina e da África, que já atuam
nessa frente”, completa.

Carlos Militelli, diretor da
EPS, organizadora da Expocata-
dores, conta que para que a fei-
ra fosse viabilizada, foi adotada
a venda de estandes e o patrocí-
nio diferenciado de empresas
que não atuam com reciclagem
como a Heineken. “Ela entra pa-
trocinando um artista plástico
que trabalha com vidro reciclá-
vel e cria uma escultura com
garrafas da empresa. O mesmo
acontece com a empresa de in-
formática, que patrocina artis-
ta que faz escultura com este ti-
po de lixo e outros matérias reci-
cláveis”, explica. ■ C.R.C.

Uma nova missão para a área de RH
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Pesquisa mostra que demandas
de empregados leva empresas a
investir em ações sustentáveis

À espera da coleta seletiva
e do fim dos lixões no país
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A sustentabilidade
deve ser vista de modo

amplo, envolvendo
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e os empregados

Pesquisa constata que grande parte da população desconhece

o serviço que vai substituir os depósitos atuais de lixo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 nov. 2012, Inovação & Sustentabilidade, p. 12.
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