JC&Cia Gerência

Editor // Vinicius Medeiros

B-8 • Jornal do Commercio • Terça-feira, 10 de setembro de 2013

RESPONSABILIDADE SOCIAL

De braços abertos
para a sociedade
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Projetos bem estruturados em comunidades localizadas no entorno das empresas
melhora a imagem da organização e serve de impulso para engajar funcionários
DIVULGAÇÃO

» MAX MILLIANO MELO
oi-se a época em que as
empresas eram fortalezas fechadas voltadas
para si. Em tempos de
preocupações socioambientais
cada vez mais presentes na vida
do cidadão, muitas organizações viram a necessidade de se
manter abertas para as comunidades, em especial aquelas
mais próximas de suas sedes e
unidades. Como resultado,
ações de responsabilidade social voltadas para as populações de seu entorno estão mudando – para melhor – a forma
como as companhias são vistas
pela sociedade, bem como pelos próprios empregados.
O Laboratório Sabin de Análises Clínicas descobriu nas
ações sociais comunitárias
uma ferramenta de motivação
do quadro de funcionários.
“Temos o princípio de, em cada cidade que abrimos uma
unidade, inaugurar também
uma interface social que impulsione o desenvolvimento da
região”, explica o gerente executivo do Instituto Sabin, criada em 2005 para coordenar as
ações sociais desenvolvidas da
empresa, Fábio Deboni.
Segundo ele, ao ingressar em
uma região, a empresa faz um
levantamento de instituições
sociais, principalmente as voltadas para crianças e adolescentes, que têm valores parecidos
com os da empresa. “Após a seleção, firmamos parcerias, que
duram dois anos. A partir daí,
prestaremos, na própria sede
das instituições, ações voltadas
para as áreas de saúde e de educação”, conta Deboni. “O resultado, além da consequência
mais direta, que é a promoção
da imagem da empresa, é um
engajamento cada vez maior
dos empregados”, completa.
O gerente executivo explica
que busca envolver os funcionários em todas as etapas do
processo, desde a indicação das
instituições sociais parceiras até
as ações em si, o que se traduz
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presa e comunidade. “Estamos
em uma região de Índice de desenvolvimento humano (IDH)
muito baixo. Então, o objetivo é
fomentar o desenvolvimento
da região, agregar à comunidade”, conta a gerente de Recursos
Humanos da companhia, Hilda
Oliveira. “Muitos funcionários
de empresas que prestam serviços para nós são moradores da
região. Assim, é importante
mostrar que nós ‘acreditamos’
no bairro”, conta.
Como ações educativas não
fazem parte da atividade fim da
empresa, a solução adotada foi
firmar uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação
(SME) e com a Fundação Plane-
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em mais motivação por parte
das equipes que participam dos
projetos. “Criamos um sistema
em que os funcionários se voluntariam para determinada
ação social, e são liberados do
horário de trabalho para realizá-la. Traz uma enorme satisfação para eles, que se sentem
parte da iniciativa”, afirma.
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Mônica: não adianta fazer ações sociais sem engajar stakeholders
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Para a Fábrica Carioca de
Catalisadores (FCC), o foco nos
moradores que circundam a
planta da empresa, no bairro de
Santa Cruz, na Zona Oeste do
Rio de Janeiro, pretende promover a integração entre em-
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tário do Rio de Janeiro para levar crianças de escolas públicas
da região para visitas ao Planetário de Santa Cruz. “Mais do
que uma visita, as crianças
aprendem sobre o espaço, assistem a um teatro de bonecos e,
depois, voltam para casa e contam para a família sobre o projeto. Sendo assim, é uma forma
de integrar empresa e comunidade”, completa Hilda.
Para que as estratégias das
empresas sejam eficazes é necessário analisar detalhadamente o perfil de cada empresa, explica a diretora executiva
da Compreender Consultoria
em Responsabilidade Social,
Mônica Maldonado. “Terceirizar ações ou envolver os funcionários, definir o público-alvo, tudo isso depende de uma
combinação grande de fatores.
É preciso que a empresa pense
que o conceito de responsabilidade social pretende adotar”,
conta a especialista. “Na moderna visão da área é preciso
que todos os públicos com que
a empresa trabalhe estejam envolvidos”, acrescenta.
De acordo com Mônica, não
adianta realizar ações nas comunidades de entorno da empresa se a mesma não pensa na
relação com seus funcionário ou
com os demais stakeholders.
“Quando a empresa consegue
fazer o engajamento de todos os
seus públicos, ela pode tirar
vantagem da responsabilidade
social”, afirma a consultora, que
cita como exemplo o caso da
Nestle. “Ela adotou uma estratégia de valor compartilhado. Assim, todas as suas ações envolvem a cadeia de negócio em que
está inserida, das comunidades
rurais produtoras de leite às
crianças nas escolas que recebem informações sobre alimentação saudável”, exemplifica.

Anúncio

Paradigmas
Em uma atividade como a
mineração, que envolve impactos ambientais visíveis e tem
seu ciclo de exploração finito,
boas estratégias de ação social
podem mudar completamente
a forma como uma empresa é
vista pela comunidade que a
cerca. “Por meio de programas
de responsabilidade social, ampliamos a contribuição de nossa atividade para a população e
transformamos um recurso finito, que é o minério de ferro,
em capital social, que é um recurso renovável”, conta a analista de comunicação e responsabilidade social da Ferrous, mineradora que atua nos municípios de Congonhas, Brumadinho e Jeceaba, ambos em Minas
Gerais, Geovanni Vieira. “Dessa
forma, a empresa consegue atuar como um agente catalisador
do desenvolvimento sustentável das comunidades onde está
inserida”, completa.
A fim de diversificar a economia das cidades – que poderão
assim, sobreviver quando o ciclo minerador se esgotar – e fortalecer a educação, a companhia investiu, no ano passado,
R$ 2 milhões em ações de responsabilidade social.
“Essas iniciativas contribuem para a melhoria do relacionamento entre a Ferrous e a
comunidade, ao abrir um canal
mais direto e efetivo para o diálogo, fundamental para uma relação de respeito e confiança”,
afirma Vieira.
“Ao participar dos programas
desenvolvidos, a comunidade
passa a conhecer melhor a empresa, seus projetos e os retornos proporcionados para a sociedade. Dessa forma, também
há um ganho de imagem frente
à comunidade e aos demais
stakeholders”, completa.

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10 set. 2013, Seudinheiro, p. B8.

Hytera contrata
Peter Clemons
DIVULGAÇÃO

Especializada em
planejamento e fabricação de equipamentos para comunicação
móvel, a Hytera contratou Peter Clemons
para liderar os negócios voltados para tecnologia Tetra – de comunicação digital via
rádio – nas regiões da
América Latina e do
Norte. Ex-diretor da
consultoria Quixoticity, o executivo atua na
indústria Tetra desde
1996 e, desde então, ganhou grande reputação no setor,
prestando consultoria para diversos governos, empresas
e usuários finais da tecnologia, além de ter participado
de mais de 100 apresentações em conferências e escrito
dezenas de artigos para publicações especializadas. De
2010 a 2012, Clemons comandou a diretoria da Tetra +
Critical Communications Association (TCCA).
DIVULGAÇÃO

MOSAIC NOMEIA
DIRETOR DE
PROJETOS DE
CAPITAL
Recém-criada, a área de
projetos de capital da
Mosaic Fertilizantes,
fabricante de fertilizantes
fosfatados e potássio
combinados, será liderada
por Elias Alves. Entre suas
atribuições, o executivo
ficará responsável pela
gestão da implementação e
execução de iniciativas
estratégicas de engenharia no mercado brasileiro. Na companhia
desde 1993, período em que ocupou cargos de liderança como o de
diretor assistente nas unidades de Bartow e South Fourth Meade, nos
Estados Unidos, além de ter chefiado a construção da filial de
Quebracho, na Argentina, Alves atuou na área de operações da
Mosaic por 19 anos. Ele é graduado em engenharia elétrica pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

ANTONIO CARLOS RODRIGUES É PROMOVIDO NA KPMG
Desde 2003 na KPMG, sempre atuando na área de riscos como
auditor e consultor de sistemas de tecnologia no escritório de São
Paulo, Antonio Carlos Rodrigues acaba de ser promovido a diretor
executivo de informação da consultoria e auditoria fundada em
Londres. Seguindo a tendência do mercado, o executivo ocupa esse
cargo com o objetivo de demonstrar sua capacidade de liderança e
competência para desenvolver novas estratégias apoiadas na
tecnologia. Graduado direito na Instituição Toledo de Ensino, em
Bauru (SP), Rodrigues cursou MBA em conhecimento, tecnologia e
inovação pela Universidade de São Paulo (USP), além de ter
especialização em análise de sistemas.

CAPGEMINI APRESENTA DELFINO NATAL DE SOUZA
Provedora de serviços de consultoria, tecnologia e terceirização, a
Capgemini anunciou a contratação de Delfino Natal de Souza para a
posição de vice-presidente para a área de setor público. Com mais de
30 anos de experiência no segmento de Tecnologia da Informação (TI),
o executivo já integrou o Ministério da Fazenda e foi secretário de
Logística e TI do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
além de ter atuado em bancos como Itaú e Caixa Econômica Federal.
Engenheiro-químico formado pela Faculdade de Engenharia
Industrial (FEI) de São Bernardo do Campo (SP), com pós-graduação
em gerência e análise de sistemas, além de especialização em
administração, interoperabilidade e governo eletrônico, Souza assume
o cargo com o objetivo de aumentar a oferta de serviços de aplicações
e infraestrutura, além de ampliar a participação da companhia em
projetos da esfera governamental.

ANGELICA IANNELLI ASSUME CARGO NO LINKEDIN
Rede social voltada para profissionais, com 238 milhões de usuários
em todo o mundo, a LinkedIn anunciou a chegada de Angelica
Iannelli como diretora de soluções de marketing para o mercado
brasileiro. Com ampla experiência em publicidade e marketing
digital, a executiva assume a nova função com a missão de
desenvolver estratégias de engajamento de empresas com audiências
qualificadas e segmentadas da empresa, envolvendo campanhas e
marketing de conteúdo. Angelica começou sua carreira no Terra e foi
gerente de internet no Citibank, além de ter comandado a diretoria de
mídia da One Digital. Mais recentemente, foi líder de operações de
publicidade da gigante Microsoft.

DORIVAL KULICHESKI VAI PARA A MANPOWERGROUP
O publicitário Dorival Kulicheski foi contratado pela
ManpowerGroup, consultoria especializada em gestão de pessoas e
em recrutamento, para assumir a gerência da unidade de negócios
de trade marketing na divisão ManpowerGroup Solutions. Graduado
em comunicação social, publicidade e propaganda, com pósgraduação em comunicação com o mercado pela Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM), Kulicheski ocupou posições de
gestão operacional e estratégica nas duas últimas empresas que
passou, Ability Trade Marketing e Allis.

