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Sexta-feira e fim de semana, 19, 20 e 21 de abril de 2013

Especial | Negócios sustentáveis
Empreendedorismo Inclusão da população mais carente é prioridade

Redução ...

... de impacto

A vice-presidente de
sustentabilidade da SC Johnson,
Kelly Semrau, desembarca no
Rio, no início de maio, para
participar do Sustainable Brands
Rio, nos dias 8 e 9. No evento, ela
vai analisar a relação das marcas
com os anseios dos
consumidores. Fabricante de
artigos de limpeza doméstica,
com vendas de US$ 9 bilhões e
presença em quase todos os
países do mundo, a SC Johnson
desenvolveu um sistema de
classificação interna, em vigor
desde o início dos anos 2000,
para selecionar os componentes
de seus produtos que, além de
cumprir os requisitos legais,
devem ter menor impacto sobre
o ambiente e a saúde humana.
Entre os resultados do processo
estão, por exemplo, a eliminação
de PVC das embalagens e a
reformulação de produtos como
limpa-vidros para reduzir os
compostos orgânicos voláteis
(VOCs). Mas o desafio é mais
amplo. Uma pesquisa feita pela
empresa mostrou que preço e
eficácia não são negociáveis para
consumidores que fazem
escolhas ambientais. “Estamos
empenhados em aprender mais e
oferecer produtos que entregam
em todas as três áreas”, diz Kelly.

Com um portfólio amplo e
uma boa quantidade de
embalagens em aerossóis, a SC
Johnson procura antecipar
respostas a possíveis impactos
de artigos com sua marca. “Na
década de 1970 fomos a
primeira empresa de bens de
consumo embalados a remover
clorofluorcarbonos (CFCs)
voluntariamente de todos
nossos produtos a nível global,
três anos antes de um mandado
nos EUA que os proibiu”,
afirmou Kelly em entrevista por
e-mail. Na década de 1990, conta
a executiva, a empresa liderou
uma coalizão de organizações
para promover a reciclagem de
latas de aço.
DIVULGAÇÃO

Plano de metas
Entre os objetivos ambientais para 2016 da SC Johnson estão
metas para redução de embalagens, aumento de materiais reciclados
pós-consumo e a compensação do uso de material virgem em todos
os países em que atua. “Estamos também comprometidos em usar
mais energia renovável, reduzindo as emissões de gases de
efeito-estufa e a criar produtos inovadores que usam menos
recursos”, diz Kelly. No Brasil, há um foco específico na área de
embalagem e produtos. Para o desenvolvimento de iniciativas na
comunidade está reservado R$ 1,2 milhão neste ano.

is.

na

ac
io

uc
ed
Botelho, da F123: software de leitura para deficiente visual de custo acessível

nária, a F123 já recebeu vários prêmios e começa a se destacar em sua
área de atuação. Um deles, em
2012, foi o prêmio Empreendedor
Social de Futuro, uma iniciativa da
suíça Fundação Schwab, em parceria com a “Folha de S. Paulo”.
A trajetória de Fernando Botelho e sua F123 ilustra um movimento que começa a se consolidar
no Brasil: o dos negócios sociais.
São empresas que visam o lucro
como qualquer outra, mas se diferenciam por desenvolver produtos
ou serviços que ajudem a transformar a realidade de pessoas pobres.
Geralmente atuam em áreas com
carências estruturais, como saúde,
educação, habitação, tecnologias
inclusivas e acesso a crédito. Outra
premissa dos negócios sociais é
reinvestir os lucros na própria empresa, para impulsionar seu alcance social. Em alguns casos, parecem ONGs — mas não são.
“A fronteira entre ONG e negócio social às vezes é mesmo tênue”,
diz Maure Pessanha, diretora executiva da Artemísia Negócios Sociais, uma incubadora, com atuação no Brasil desde 2004 (leia mais
nesta página). A cada semestre, a
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Boas práticas, que podem ser multiplicadas e gerar um movimento
consistente rumo à economia verde, são uma ferramenta estratégica
para o envolvimento de toda a sociedade em torno do
desenvolvimento sustentável. Essa é a visão que move o Green Project
Awards (GPA), iniciativa do Instituto Nacional de Tecnologia e da GCI
Brasil que está com inscrições abertas até 5 de junho. Empresas, ONGs,
institutos de pesquisa, associações de classe, administrações públicas
e estudantes interessados podem se inscrever pelo site
www.gpabrasil.com.br. Nesta segunda edição, o prêmio abriu uma
nova categoria, “Gestão eficiente de recursos”, com apoio da
Coca-Cola. Os projetos podem ainda concorrer em “Iniciativa de
mobilização”, “Produto ou Serviço”, “ Pesquisa e Desenvolvimento” e
“Iniciativa jovem”. A premiação tem um amplo leque de apoios
institucionais, entre eles dos ministérios de Meio Ambiente, Indústria
e Comércio e Ciência e Tecnologia e apoio de mídia do Valor.
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Prêmio verde

“Começamos como empresa
privada, mas logo percebemos que
o forte de nossa atuação é o caráter
social. Então, a saída foi combinar
as duas coisas, gerando diferentes
fontes de receita”, explica Ivo Carlos Mortani Barbosa, diretor administrativo do Instituto Movere.
Alcançar a sustentabilidade financeira é desafio para os negócios sociais no Brasil, onde o conceito é pouco conhecido e ainda
desperta a desconfiança dos agentes financeiros tradicionais. Um
dos modelos mais bem-sucedidos
é o Grameen Bank, de Bangladesh,
que concede microcrédito a mulheres de baixa renda. Idealizado
pelo economista e Nobel da Paz
Muhammad Yunus, em 1976, o
Grameen se tornou um conglomerado dos negócios sociais: o banco
já concedeu mais de US$ 5 bilhões
em microcrédito e deu origem a 19
empresas, em ramos tão variados.
“Yunus foi a primeira pessoa a
mostrar que é possível ter resultado financeiro ao atender as demandas sociais de uma comunidade, de um país”, afirma o indiano
Dhaval Chadha, um especialista
em negócios sociais radicado no
Brasil e sócio da Pipa, empresa que
atua no ramo de “aceleração” desse tipo de empreendedorismo –
auxiliando empresas sociais a caminhar com suas próprias pernas.
Com sede no Rio de Janeiro, a Pipa busca empreendedores sociais
em nichos como inclusão social
(áreas de saúde, educação, trabalho, inclusão digital), meio ambiente (água, energia, lixo, tecnologias verdes) e outros negócios
como geração de renda, financiamento e sistemas colaborativos.
A incubadora nasceu como um
braço para negócios sociais da Cria
Global, empresa que presta assessoria em inovação e sustentabilidade para grandes grupos como
Natura, TIM e Coca-Cola. “Começamos a trabalhar esses temas com as
grandes corporações, mas sempre
quisemos fomentar empreendedores sociais desde seu nascimento”, conta Chadha. Atualmente a
Pipa trabalha com quatro negócios sociais: WPensar, na área de
educação; Simbio, de apoio à gestão de microempresas; Nativoo, de
turismo sustentável, e Nanopop,
de tecnologia. “A ideia é oferecer as
ferramentas para que elas consigam escala em seus negócios, aumentando seu impacto social.”
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A baixa visão e posterior cegueira decorrentes de uma doença degenerativa da retina não impediram o sociólogo Fernando Botelho
de construir uma carreira internacional bem-sucedida. Com apoio
da família, que sempre procurou
tecnologia de ponta para ajudá-lo
nos estudos, Botelho graduou-se e
fez mestrado nos Estados Unidos.
Trabalhou na Unctad, agência da
ONU em Genebra destinada a promover o desenvolvimento pelo comércio exterior, e também foi diretor do Banco UBS, em Zurique, em
atividades ligadas à redução da
pobreza e apoio à filantropia.
Quando morou em Nova York, no
fim da década de 1990, desenvolveu uma comunidade virtual com
foco no desenvolvimento de pessoas com deficiência visual e cegueira, o eSightCareers.net, com
mais de 3.000 membros.
O espírito empreendedor e a
vontade de criar um negócio que
possibilitasse a outras pessoas com
deficiência visual as mesmas oportunidades de aprendizado e trabalho que trouxeram Botelho de volta ao Brasil, há cinco anos. Com a
mulher, Flávia de Paula, ele fundou
em Curitiba a F123, um negócio
social que tem como premissa o
desenvolvimento de um software
de leitura para deficientes visuais
de custo acessível. A empresa oferece no mercado um pacote que
inclui a assinatura anual do
software (disponível em português, inglês e espanhol), capacitação online, atualizações e apoio
técnico por um custo anual da ordem de R$ 250. Com uma base de
1.000 assinantes - alguns deles em
países como Uruguai, El Salvador e
Zâmbia — a F123 hoje enfrenta o
desafio de ganhar escala para tornar seus programas ainda mais
acessíveis. A meta de Botelho é baixar em 50% o custo da assinatura
anual de seus softwares e ganhar
ainda mais abrangência. Oferecer
o software para todas as escolas
públicas brasileiras é outro desejo.
“Ainda somos uma startup e temos um longo caminho a percorrer para ganhar escala e beneficiar
mais gente. Mas eu consegui realizar meu sonho, que sempre foi ter
um negócio que melhorasse a vida
das pessoas”, diz Botelho. Embora
ainda seja uma empresa embrio-
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Andrea Vialli
Para o Valor, de São Paulo
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A seleção de Daiane e de seu
colega Gustavo Afonso de
Andrade Moreira, que frequenta
as atividades da Casa desde 2008,
é comemorada por Heloisa
Melillo, da H. Melillo Grupo de
Articulação Social, realizadora
do projeto, como mais um
indicador de que a arte-educação
pode fazer uma diferença na vida
de jovens. Com sete unidades, as
Casas de Cultura e Cidadania são
o principal projeto social da AES
Brasil, parte do
“Desenvolvimento e Valorização
de Comunidades”, programa
somou em 2012 investimentos
de R$ 147,85 milhões — R$ 37,15
milhões com recursos próprios e
R$ 110,65 milhões incentivados.
“Hoje há um esforço da
companhia em ampliar o
número de patrocinadores que
apoiem a iniciativa”, diz Paulo
Camillo Penna, vice-presidente
de relações institucionais da
empresa.
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Na noite de terça-feira o
mundo dos sonhos de Daiane
Cristina Correa Rezende, 19
anos, ganhou forma. Foi seu
primeiro dia de trabalho no
Tapis Rouge, espaço VIP do
Cirque du Soleil, que colocou a
arte circense em novos
patamares globais. Daiane
recepciona os convidados,
vestindo, como explica,
“personagens que querem que
as pessoas venham conhecer o
nosso mundo”, o espetáculo
Corteo, em cartaz em São Paulo.
Nascida em São José do Rio
Pardo, interior paulista, ela foi
selecionada para a vaga, com
remuneração mensal de cerca de
R$ 1,2 mil, porque participa há
um ano de um curso de artes
cênicas na Casa de Cultura e
Cidadania, um dos projetos que
compõem a Rede Circo do
Mundo, parceira do Cirque du
Soleil. “É incrível, é o mundo que
eu sempre quis ver”, festeja.
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Linha tênue divide as ONGs
de empresa com foco social
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Operação limpa

Artemísia faz a seleção de 10 empreendimentos sociais, que passam a receber treinamentos para
impulsionar seus negócios.
Um deles é o Instituto Movere,
de São Paulo, que há nove anos
atua na prevenção e combate à
obesidade em crianças e adolescentes. Fruto da observação da especialista em nutrição e doutora
em ciências da saúde Vera Lúcia
Perino Barbosa, que começou a
perceber que as crianças e adolescentes de baixa renda estavam engordando, o Instituto Movere
presta atendimento nas áreas de
nutrição, psicologia, educação física e fisioterapia. Começou como
empresa, mas se dividiu em um
braço de atendimento privado e o
instituto propriamente dito, que
presta atendimento gratuito.
Os atendimentos são realizados
no bairro de Artur Alvim, na zona
leste de São Paulo. Quem pode pagar pelos serviços tem direito a valores subsidiados - desembolsa em
média 50% do valor cobrado por
uma consulta com nutricionista.
Isso ajuda o instituto a manter o
atendimento também para quem
não pode pagar pelos serviços.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 abr. 2013, Especial: negócios sustentáveis, p. G2.

Aceleradora ajuda a lapidar modelo
DIVULGAÇÃO

De São Paulo
O conceito de negócios sociais
ainda era pouco conhecido no
Brasil em 2004. Na época, as empresas concentravam suas atenções nas iniciativas de investimento social privado e responsabilidade social corporativa.
Aquele foi o momento ideal para
a criação da Artemísia Negócios
Sociais, empresa que foi uma das
disseminadoras do conceito no
Brasil e desde então ajudou a capacitar 51 empreendimentos
com viés social. Fundada pela Potencia Ventures, uma organização americana que busca aportar
recursos em empresas e iniciativas voltadas à população mais
pobre, a Artemísia ajuda a lapidar o modelo de negócios, a buscar fontes de financiamento e a
colocar esses empreendedores
em uma rede de contatos que facilite sua ascensão. Em entrevista
ao Valor, a diretora executiva da
Artemísia, Maure Pessanha, explica o conceito, sua evolução e
aplicação no Brasil.
Valor: O que caracteriza um negócio social?
Maure Pessanha: É aquela empresa que, por meio de sua atividade principal, oferece soluções, produtos ou serviços com foco na população de baixa renda. O objetivo
central de um negócio social é reduzir a pobreza e a desigualdade
social, ao permitir que a popula-

Maure Pessanha: “Objetivo central de um negócio social é reduzir a pobreza”

ção mais pobre tenha acesso a produtos e serviços de alta qualidade
que propiciem seu desenvolvimento pleno como indivíduos.
Dessa forma, as áreas prioritárias
em que um negócio social deve
atuar são justamente aquelas em
que há carências estruturais —
educação, saúde, habitação, serviços financeiros, tecnologias voltadas à assistência social.
Valor: Negócios sociais e negócios inclusivos são a mesma coisa?
Maure: Há várias correntes conceituais que tentam fazer a diferenciação, mas o fato é que negó-

cio social ainda é um conceito
muito novo, que está em evolução.
De toda forma, o que diferencia
um negócio social de um negócio
inclusivo é a natureza do produto
ou serviço que essa empresa fornece. No negócio social, as empresas
precisam ter em seu ‘core business’
o impacto social, isso precisa estar
intrínseco no produto ou serviço
que ela oferece. Um exemplo de
negócio social é uma empresa que
fornece plataformas educacionais
para pessoas com deficiência, ajudando a melhorar a aprendizagem
daquele público.

Valor: Quais são as origens do
conceito?
Maure: Alguns estudiosos apontam que a origem dos negócios sociais remonta aos EUA e Europa na
década de 1970, quando algumas
iniciativas de empreendedorismo
ganharam um cunho mais social.
Já nos anos 2000, os autores C.K.
Prahalad (do livro “A Riqueza na
Base da Pirâmide”) e Stuart L. Hart
(“O Capitalismo na Encruzilhada”)
começaram a falar na erradicação
da miséria com o lucro, na co-criação comunitária de novos negócios, e o tema começou a se disseminar no meio acadêmico.
Valor: Estamos falando de um
movimento híbrido que mistura elementos do segundo setor (empresas
privadas) e terceiro setor (ONGs)?
Maure: Sim. As fronteiras entre o
segundo e o terceiro setor estão cada vez mais tênues. Há uma mistura de ONGs e negócios, há empresas sociais que foram concebidas
como ONGs, mas que no fundo são
negócios. E eu diria que se você tiver uma iniciativa concebida como
um mecanismo de negócios, ela terá mais chances de ganhar escala,
gerar benefícios sociais, ter eficiência, eficácia e permanência.
Valor: O que faz exatamente a
aceleradora Artemísia?
Maure: Oferecemos ao empreendedor a formatação do seu
modelo de negócio e orientamos
em relação à principais competências que precisam ser desenvolvidas. (A.V.)

