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O Centro de Estudos em Sus-
tentabilidade da FGV realiza-
rá nos dias 29 e 30 de no-
vembro o Fórum de Investi-
dores em Negócios Sustentá-
veis, que faz parte de um
programa internacional de
incentivo ao empreendedoris-
mo com viés sócio-ambien-
tal. Investidores nacionais e
estrangeiros analisarão pla-
nos de negócios feitos por
empreendedores que partici-
parem do programa.

PARCERIA

Cafébrasileirocomnovoconceito
Exportadores investem em ações sociais e certificações para conquistar o mercado europeu

investidoresdonegócio
sócio-ambiental

ESTRATÉGIA: Há quatro anos,
quando começou a investir na
produção de café orgânico, a
mineira Café Bom Dia tinha os
olhos fixos no crescimento des-
se nicho, em especial no mer-
cado externo, receptivo à onda
naturalista. Mas o que sur-
preendeu a empresa foi o ga-
nho ambiental nas fazendas
onde mantém as plantações
de café orgânico. Sem os fertili-
zantes e defensivos agrícolas,
ressurgiu a fauna até então es-
cassa – pássaros, insetos, pe-
quenos mamíferos. “Toda a
fazenda se modifica com a cul-
tura orgânica”, afirma Sydney
Marques de Paiva, diretor presi-
dente da empresa.
Hoje a Café Bom Dia produz o
fruto orgânico em quatro fazen-
das próprias e também com-
pra de 150 produtores indepen-
dentes, de pequeno e médio
porte. A transformação de uma
lavoura convencional em orgâ-
nica, no entanto, leva tempo e
custa dinheiro. “São cerca de
três anos para reverter uma
plantação, pois é este o tempo
médio que o solo precisa para
eliminar os resíduos dos agro-
químicos”, explica Paiva. “E há
queda na produtividade de até
50% no primeiro momento,
pois a terra se ressente da falta
de nutrientes. Depois, volta ao
equilíbrio natural”, diz.
No entanto, as perdas financei-
ras decorrentes dessa fase de
adaptação podem ser recupe-
radas com o posicionamento
do produto que, por ter um per-
fil premium, custa em torno de
30% a mais que o café conven-
cional. “O modo de produzir
orgânico garante um ganho de
sabor e aroma, o que agrega
valor ao produto”, garante.
A Café Bom Dia sabe a lição de
cor. A empresa foi pioneira,
entre as produtoras brasileiras,
a exportar o café torrado, moí-
do, empacotado e a lançar mar-
ca lá fora, a Marques de Paiva.
Deve fechar 2004 com vendas
de US$ 8 milhões (sendo US$ 6
milhões só para os EUA) e pre-
tende dobrar esse faturamento
no ano que vem. A.V.

Neste sábado, o laboraório
farmacêutico Eli Lilly vai reali-
zar um conjunto de ações na
comunidade de Paraisópolis,
considerada a maior favela
da capital paulista. O “Muti-
rão Lilly de Saúde e Cidada-
nia” deverá abranger pales-
tras sobre saúde, sexualida-
de e nutrição; realização de
exames; e prestação de ser-
viços como emissão de car-
teiras de trabalho e transfe-
rência de títulos de eleitor.
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Milhões de reais foram
arrecadados pela
campanha, promovida pela
Associação de Assistência à
Criança Deficiente (AACD).
As doações , de R$ 5, foram
feitas por telefone

37
Anos é o tempo de
existência do programa,
criado pelo ator Jerry Lewis,
pai de uma criança
portadora de deficiência

q
SEGUNDA-FEIRA
CENÁRIOS

Farmacêuticapromove
mutirão da saúde

Sabor paulista nas xícaras
Alckmin quer promover café no estilo dos vinhos franceses

Café Bom Dia
colhe vantagens
do grão orgânico
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Imagemnocelular
divulga a Casa Hope

A Casa Hope, organização
sem fins lucrativos que aten-
de crianças com câncer, fe-
chou uma parceria com a
Tellvox, empresa de tecnolo-
gia para telefonia móvel e
fixa. Parte da renda arrecada-
da com a venda de wallpa-
pers (imagens para telas de
celulares) do site Ligaki, pro-
duto da Tellvox, irá para a
instituição. A intenção é sen-
sibilizar o público adolescen-
te, consumidor do Ligaki, pa-
ra as causas sociais.

OTÁVIO MAGALHÃES/AE

Vale do Rio Doce amplia
ações nas comunidades
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MARKETING

Carlos Franco

Se os franceses vão todos os
anos a um barreiral da cidade de
Paris para apresentar a nova sa-
fra de vinhos ao mundo, os pau-
listas, no que depender do gover-
nador Geraldo Alckmin, passa-
ram a ir, todos os anos, num dos
cafezais remanescentes da cida-
de de São Paulo, em plena Vila
Mariana, o lançamento da nova
safra dos cafés selecionados do
Estado.

O lançamento, ontem, da 2.ª
Edição Especial dos Melhores
Cafés de São Paulo – Safra
2004, no cafezal do Instituto
Biológico, apresentou ao merca-
do dez lotes de café premiados,
que serão comercializados por
oito diferentes marcas que adqui-
riram o produto em leilão. São
elas: Café Moka, Café Toledo,
Café Canecão, Café Floresta, Se-
nhor Café, Gran Reserva e Café
Tiradentes.

“O café foi a origem do desen-
volvimento paulista, no começo
do século passado. O Brasil é o
maior produtor de café do mun-
do e São Paulo, nessa nova fase,
trabalha com o café de qualida-
de”, disse Alckmin, que degus-

tou como bom garoto-propagan-
da dessa iniciativa dos produto-
res as oito marcas e plantou sim-
bolicamente um pé de café.

Os cafés da Edição Especial
foram escolhidos em outubro no
Concurso Estadual de Qualida-
de de Café – Prêmio Aldir Al-
ves Teixeira, promovido pela
Câmara Setorial do Café, órgão
ligado à Secretaria Estadual da
Agricultura e Abastecimento,
Sindicato da Indústria de Café
(Sindicafé-SP) e Associação
Paulista de Supermercados
(Apas).

O vencedor do prêmio,
que teve a participação de
800 plantadores paulistas, foi
um produtor do município de
Caconde, região de São José
do Rio Pardo, que será comer-
cializado pelo Café Moka.
Ele teve o lance mais alto no
leilão, vendendo a saca de ca-
fé, com 60 quilos, por R$
1.610. Foi o maior valor al-
cançado por uma saca de café
até hoje e corresponde a mais
de cinco vezes o valor de mer-
cado do produto, que, na mé-
dia, é vendido por R$ 260. ●
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Andrea Vialli

O Brasil, maior produtor e ex-
portador de café verde (em
grão) do mundo, começa a pres-
tar atenção no modo como está
produzindo para não perder
mercado para países como Viet-
nã e Uganda. É o chamado café
sustentável – uma tendência
que vem se desenhando graças
a pressões de organizações não-
governamentais internacionais.
O comprador, em especial o eu-
ropeu, quer saber se o café pro-
duzido aqui atende a preceitos
básicos de preservação ambien-
tal e inclusão social das famí-
lias cafeicultoras.

De olho nesse movimento –
ainda incipiente, mas que pode
tornar proporção de barreira
não tarifária em futuro próxi-
mo – o Conselho dos Exporta-
dores de Café (CeCafé), entida-
de que congrega os exportado-
res brasileiros de café verde, es-
tá levando o conceito de res-
ponsabilidade social para seus
mais de 50 associados. E já
mantém programas de capacita-
ção para cafeicultores e de re-
forço escolar para os filhos dos
produtores, com ênfase no

aprendizado de informática.
Para isso, o CeCafé se asso-

ciou a empresas exportadoras,
com o objetivo de dividir os cus-
tos com a implantação de salas
equipadas com computadores
em escolas da zona rural de mu-
nicípios produtores como Santo
Antônio do Pinhal (SP), Guaxu-
pé (MG) e Barra do Choça
(BA). O Conselho ajudou a
abrir salas em 8 regiões produto-
ras, iniciativa que já beneficia

1.500 crianças. Entrou em cena
até um parceiro internacional, a
espanhola Icona Café, que in-
vestiu US$ 8 mil no centro de
informática de Santo Antônio
do Pinhal. “A premissa é de que
o conceito de responsabilidade
social permeie toda a cadeia”,
diz Guilherme Braga, diretor ge-
ral do CeCafé.

O objetivo do programa, cha-
mado “Criança do Café na Esco-

la”, é manter os filhos dos cafei-
cultores por mais tempo na es-
cola, o que inibe o trabalho in-
fantil nas fazendas – prática
muito comum no interior do
País. “O investimento não é al-
to, mas o alcance social é enor-
me”, afirma Cairo Lúcio Cardo-
so, diretor administrativo e fi-
nanceiro da Exportadora de Ca-
fé Guaxupé. Junto com o CeCa-
fé, foram investidos em torno
de R$ 20 mil na montagem de
uma sala numa escola na zona
rural de Guaxupé. A trader de-
ve fechar este ano com 1 mi-
lhão de sacas de café verde ex-
portadas.

As práticas sustentáveis po-
dem elevar o preço da saca de
60 quilos em até US$ 8. Mas pa-
ra isso a fazenda produtora e os
negociantes do café devem ter
um selo que comprove seu enga-
jamento. Um deles é o Utz Ka-
peh, da organização holandesa
de mesmo nome, que oferece
afiliação a cafeicultores, torrefa-
dores e traders. O certificado da
entidade – cujo nome significa
“bom café”, na língua antiga do
povo maia – garante ao merca-
do internacional que o café pos-
sui excelente qualidade e segue

uma série de preceitos de res-
ponsabilidade socioambiental.

Entre as diretrizes do código
de conduta da Utz Kapeh, estão
princípios sociais: respeito às
leis trabalhistas, pagamento jus-
to, capacitação, cuidados com a
saúde dos trabalhadores e edu-
cação das crianças. Em relação
ao meio ambiente, são sugeri-
dos o uso moderado de fertili-
zantes e pesticidas, bem como o
manejo correto das embalagens
desses produtos. O produtor de-
ve ter ainda o compromisso de
minimizar o uso da água e ener-
gia – fontes renováveis são bem-
vindas – e de reduzir a poluição
e a erosão no solo. Uma certifi-
cação do gênero pode deman-
dar recursos de US$ 30 mil.

A espanhola Icona mantém
com outras dez traders cafeei-
ras européias uma fundação cha-
mada Café Mundi, que financia
projetos de sustentabilidade em
diferentes países. “A idéia é ofe-
recer oportunidades para que a
comunidade cafeeira tenha con-
dições de melhorar seu nível de
vida”, diz o diretor da Icona,
Fernando Navarro. Para cada
projeto, são destinados até US$
10 mil.●

❝O Brasil avança
rápido em alguns
setores e pouco em
outros: cresce
rápido quando o
interesse é de
grupo e pouco
quando o interesse
é social❜❜
CELSO FURTADO, economista,
durante o seminário “Alternativas
para a Crise: o Brasil e a Economia
Internacional”, promovido em agos-
to de 1981 pelo Estado, Jornal da
Tarde e Instituto Roberto Simonsen.
Furtado faleceu no último sábado.

DEGUSTAÇÃO – Governador experimenta um dos cafés premiados

COLHEITA – Práticas sustentáveis podem elever o preço da saca de 60 kg de café em até US$ 8 no mercado internacional
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VOLUNTARIADO

Andrea Vialli

Desde a celebração do Ano Inter-
nacional do Voluntariado, em
2001, empresas de diferentes
segmentos passaram a incenti-
var esse tipo de ação entre seus
funcionários. Foi naquela época
que a Companhia Vale do Rio
Doce instituiu na unidade de Ita-
bira (MG) – que concentra ativi-
dades de produção de minério
de ferro, manganês e de logísti-
ca ferroviária – o Dia V, com o
objetivo de realizar diversas
ações sociais simultâneas e mo-
bilizar o maior número de pes-
soas, entre funcionários, familia-
res e pessoal terceirizado.

Fruto de um programa incenti-
vado pela Federação das Indús-
trias do Estado de Minas Gerais
(Fiemg) em conjunto com a ini-
ciativa privada, o Dia V mobili-
zou 26 mil voluntários no ano
passado, com participação de
991 empresas.

O engajamento dos voluntá-
rios levou a empresa a estender o
Dia V este ano para as demais
unidades, no Espírito Santo, Ma-
to Grosso do Sul, Pará, Sergipe,
Maranhão, Bahia e Rio de Janei-
ro. A mobilização será realizada
em 5 de dezembro, data eleita in-
ternacionalmente como Dia do

Voluntário. A Fundação Vale
do Rio Doce, agente responsá-
vel pela gestão dos investi-
mentos e iniciativas sociais,
prevê um alcance de 170
ações nos oito Estados, com
mobilização de 1.500 funcio-
nários da companhia e 1.500
voluntários independentes.

“Essa ação conjunta é re-
sultado da maior sistematiza-
ção das atividades de volunta-
riado, que tem sido fomenta-
das pela empresa”, explica
Olinta Cardoso, diretora-su-
perintendente da Fundação
Vale do Rio Doce. Embora a
empresa venha realizando
ações pontuais junto a comu-
nidades desde a década passa-
da, foi neste ano, com um en-
contro nacional de voluntá-
rios, que foram traçadas estra-
tégias para esse tipo de ação.
“Definimos o que seria feito
no Dia V e a atuação para
2005”, diz Olinta.

As ações planejadas para es-
ta edição têm focos social,
educativo e cultural. Para Ro-
nald Nery, coordenador do co-
mitê de voluntariado da unida-
de da Vale em São Luís
(MA), a atividade voluntária
tem interface com o dia-a-dia
da profissão. “Esse conheci-
mento ajuda no relacionamen-
to com as pessoas.”●
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Objetivo do programa
é manter os filhos
dos cafeicultores por
mais tempo na escola

BETO BARATA/AE

MEMÓRIA
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