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Com o objetivo de estimular
a inovação tecnológica brasi-
leira e mostrar a sua impor-
tância aplicada aos projetos
de responsabilidade social, o
Instituto Uniemp – Fórum
Permanente das Relações
Universidade Empresa – aca-
ba de lançar o livro “Inova-
ção e responsabilidade so-
cial”, organizado pelo consul-
tor José Luís Solazzi. Entre
os casos abordados estão
os da Fundação Telefônica,
com seu programa de inclu-
são digital e cidadania, e a
Cia. Vale do Rio Doce, com
monitoramento da qualidade
do ar na Grande Vitória.
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Para AmBev, os menores de
18 anos não são seu público
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●●● PRÓS: As empresas geram
empregos e são muito tributadas.
Os impostos representam 65% do
preço final dos cigarros e 33% das
cervejas. No ano passado, a indús-
tria de cigarros pagou R$ 2,8 bi-
lhões só em impostos federais.

●●● CONTRAS: De acordo com a
OMS, para cada US$ 1 recolhido
em imposto com a venda de cigar-
ros, são gastos US$ 1,5 no trata-
mento de males como o câncer.
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O Grupo Dürr, que atua na
área de projetos e instala-
ções de plantas de pintura
automotiva e industrial, con-
tribuiu para a ampliação da
unidade da Associação dos
Amigos do Autista (AMA) em
Parelheiros, região sul de
São Paulo. A empresa arre-
cadou recursos para a cons-
trução de dois novos pré-
dios, que irão abrigar um for-
no e uma padaria, que servi-
rão ao propósito de ajudar os
alunos a produzir pão; um
galpão destinado a ativida-
des físicas; e uma lavanderia
coletiva. A AMA existe desde
1983 e auxilia crianças com
autismo e seus familiares.

Andrea Vialli

Osprejuízos à saúde causados pe-
lo consumo de álcool e cigarros
trazem à tona inevitavelmente a
questão: pode uma empresado se-
tor de bebidas e cigarro ser consi-
derada socialmente responsável?
Se, por um lado, cumprem sua
função econômica – gerar empre-
gos, receita, lucro – por outro,
têm que se desdobrar para com-
pensar os danos.

Esse movimento tem reformu-
lado toda a atitude de marketing
das empresas. As de tabacopassa-
ram a fazer campanhas para coi-
bir o ato de fumar entre os jovens.
As de bebidas mudaram o discur-
so, salientando a necessidade de
“apreciar com moderação”, reite-
rando ainda que quem bebe não
devedirigir.Além disso, a publici-
dadede cigarros está proibida des-
de 2000 e de bebidas também tem
sido obrigada pelo Conselho Na-
cional de Auto-Regulação Publi-
citário (Conar) a trazer advertên-
cias incentivando o chamado con-
sumo responsável.

Essa fogueira foi alimentada
com a proposta da Bolsa de Valo-
res de São Paulo de criar o Índice
de Sustentabilidade Empresarial
(ISE), fundo que vai agregar
açõesde empresas comboaspráti-
cas corporativas, previsto para ser
lançado em meados do ano que
vem. A tendência do ISE é ex-
cluir a participação de empresas
produtoras de cigarros, bebidas e
armamentos, a exemplo de outros
fundos com perfil similar. “Mas a
questão ainda não está totalmente
fechada, cabendo discussões”,
dizRicardo Nogueira, superinten-
dente de operações da Bovespa.

Para as empresas do setor ouvi-
das pelo Estado – Souza Cruz,
Philip Morris, Ypióca e AmBev –
a natureza do produto que comer-
cializam não impede que tenham
uma conduta empresarial correta.
Elas alegam que o livre-arbítrio
dos consumidoresnãopode ser ig-
norado e exatamente pelo fato de
os produtos oferecerem danos é
que as companhias precisam ser
transparentes e esmerar-se nas
ações responsáveis.

A indústria de cigarros investe
pesado para formar uma imagem
positiva.Tanto aSouza Cruz, sub-
sidiária brasileira da British Ame-
rican Tobacco, quanto a norte-
americana Philip Morris fazem
questão de ressaltar suas iniciati-
vas – apóiam projetos ambientais,
educativos edeatuação junto a co-
munidades carentes. Mas o gran-
de esforço recai mesmo sobre a
comunicação dos produtos.

Oprograma Varejo Socialmen-
te Responsável, apoiado pelas
duas empresas, foi criado para di-
fundir os conceitos da responsabi-
lidade social entre varejistas de to-
do o País. Um dos tópicos é não
vender cigarros e bebidas alcóoli-
cas a menores de 18 anos. O pro-
grama já chegou a cerca de 4 mil
varejistas de todos os portes, mas
a eficácia da ação ainda não pôde
ser efetivamente comprovada.

“Não temos o poder de fiscalizar,
mas é uma maneira de difundir a
responsabilidade para o restante
da cadeia”, explica José Roberto
Cosmo, gerente de planejamento
de assuntos corporativos da Sou-
za Cruz, que investe anualmente
R$250 mil na iniciativa.Aempre-
sa destina outros R$ 900 mil
anuaispara oprograma Cuidar, di-
recionado para 100 mil estudan-
tes de todo o País, com o objetivo
de prevenir “comportamentos de
risco”– fumo,bebida, drogas ilíci-
tas, sexo sem proteção – entre os
adolescentes. A empresa firmou
aindaum convênio com aUniver-
sidadeFederal de São Paulo (Uni-
fesp) para disponibilizar, via
SAC, um serviço de orientação
para consumidores que desejam
parar de fumar.

Isso não soa contraditório, vis-
to que a empresa lucra exatamen-
te com a venda dos cigarros?
“Um dos nossos princípios é for-
necer informações claras sobre os
produtos que fabricamos e os ris-
cos que oferecem à saúde, para
que o consumidor adulto tome a
decisão de fumar ou não”, diz
Cosmo.

A Philip Morris vai na mesma
direção. “É uma diretriz da com-
panhiadirecionar as açõesde mar-
keting para o público adulto. São
100 programas de prevenção ao
consumo de cigarros por jovens
em 90 países”, destaca Arilton
Souza, gerente de assuntos corpo-
rativos da Philp Morris Brasil.
Nessa linha, a empresa patroci-
nou uma campanha veiculada pe-
la MTV, exibida também no Bra-
sil, na tentativa de dissociar o ci-
garro de uma atitude bem vista,
“descolada”.

Tudo isso, porém, é “hipocrisia
pura”, na visão do professor uni-
versitário e consultor em comuni-
cação empresarial Wilson Bueno.
Crítico, ele afirma que ações pon-
tuais não credenciamessas empre-
sas a serem consideradas social-
mente responsáveis. Na avaliação
dele, como não podem mais anun-
ciar abertamente, criam subterfú-
gios para vender uma imagem ci-
dadã. “Essas empresas adotaram
o discurso do mea culpa para con-
tinuar vendendo seus produtos
destrutivos”, afirma. ●

Em tempos em que as exporta-
ções de cachaça crescem em tor-
no de 20% ao ano, a cearense
Ypióca está orgulhosa do produto
que fabrica. A diretora comercial
da Ypióca, Aline Telles, não vê
contradição em se considerar
umaempresa socialmente respon-
sável. “O produto que fabrica-
mos, em si, não é um problema.
Aocontrário, ele representaoBra-
sil lá fora, por isso temos orgulho
da nossa aguardente”, diz.

Aline sustenta que o problema
é o uso distorcido do produto, e
diz não incentivar o consumo ex-
cessivo. “Nossa publicidade é fo-
cada em festas regionais, como
vaquejadas e rodeios, todas volta-
das para o público adulto. Não
apoiamos ou patrocinamos even-
tos esportivos com a marca Ypió-

ca”, esclarece. Nestes casos, a em-
presa usa a marca da água mine-
ral que engarrafa, a Naturágua.

No campo social, a empresa
mantém programas como aparce-
ria com 7 mil fiteiras – as artesãs
que tecem a embalagem da Ypió-
ca empalhada, o carro-chefe da

empresa. Habilidosas com a
palha da carnaúba, elas fazem
de 10 a 18 empalhamentos por
dia e recebem cerca de 2 salá-
rios mínimos por mês. “Mui-
tas tiram a subsistência da fa-
mília desse trabalho”, afirma
Aline.● A.V.

A indústria de bebidas também
levanta a bandeira do consumo
responsável em suas estratégias
de comunicação. Assim como
as indústrias de cigarro, a Am-
Bev criou um programa que
atinge cerca de 1 milhão de pon-
tos-de-venda para evitar a com-
pra de cerveja por adolescentes,
respaldado pela campanha pu-
blicitária “Peça o RG”. A lei fe-
deral 3.688, de 1941, já proibia
a venda de bebidas alcóolicas a
menores de 18 anos.

“Nosso objetivo é mostrar que
há duas maneiras de vender cer-

veja, a certa e a errada ”, afirma
Luiz Eduardo Osório, gerente de
responsabilidade corporativa da
AmBev. Embora não consiga fis-
calizar, a empresa diz estar fazen-
do a sua parte. “Nossa publicida-
de fala diretamente com o consu-
midor de cerveja. Os menores de
18 anos não são nosso público”,
afirma Milton Seligman, diretor
de relações corporativas e comu-
nicação da AmBev.

A empresa lançou ainda a cam-
panha publicitária “Se beber, não
dirija”, para dissociar o consumo
de cerveja da direção de veículos.

“Não faltam leis para regula-
mentar a questão. Faltam, sim,
fiscalização e educação, por is-
so resolvemos atuar nesses
pontos”, explica Seligman. A
empresa doou 14 mil bafôme-
tros para a Polícia Rodoviária
em quatro estados brasileiros.

No primeiro semestre des-
te ano, a iniciativa foi intensi-
ficada na via Dutra, onde 11
postos policiais receberam ba-
fômetros digitais e 400 pon-
tos-de-venda ao longo da ro-
dovia foram incentivados a
aderir ao programa. Para o
consultor Wilson Bueno, es-
sas ações são meros paliati-
vos.“As empresas recomen-
dam a moderação mas, no ín-
timo, incitam o consumidor a
beber, a experimentar”.● A.V.
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❝A responsabilidade
social deve começar
dentro da organização
e é um conceito mais
amplo do que apenas
patrocinar ou realizar
ações de voluntaria-
do. A norma SA 8000
vai beneficar a gestão
das empresas❜❜
KARINA TAGATA, gerente de
desenvolvimento de negócios e
da SGS Systems & Services
Certification, que participará de
seminário sobre a norma sa
8000 , que normatiza relações
de trabalho
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