
Uma referência
para o mercado
GUIA DE BOA CIDADANIA faz um raio-X da
responsabilidade social empresarial no país

M SUA QUINTA EDIÇÃO ANUAL, O

GUIA EXAME DE BOA CI-
DADANIA CORPORATIVA

firma-se como o mais abrangente e
aprofundado levantamento editorial
sobre as práticas de responsabilidade
social das empresas brasileiras. Neste
ano, participaram da pesquisa condu-
zida pelo time de EXAME 256 empre-
sas de todo o país. São companhias dos
mais diversos portes, origens e seto-
res, cujo ponto de coincidência é a
preocupação crescente com a imagem

de seus negócios diante do mercado.
O histórico do guia é uma espécie

de retrato da evolução da responsabi-
lidade social empresarial no Brasil. Ano
a ano, cresce o número de companhias
inscritas e que se dispõem a participar
da pesquisa conduzida pela publica-
ção, com base nos indicadores do Ins-
tituto Ethos de Empresas e Responsa-
bilidade Social, entidade criada em
1998 para promover a cidadania no am-
biente de negócios. Em 2000, data da
estréia da publicação, 211 empresas

participaram da pesquisa feita por
EXAME. Juntas, elas apoiavam e de-
senvolviam cerca de 500 projetos so-
ciais. Em 2004, as companhias incluí-
das no guia estão envolvidas com qua-
se 800 ações, que totalizaram um in-
vestimento de 880 milhões de reais.

Uma das missões deste guia é apre-
sentar os casos de empresas que me-
lhor conseguiram incorporar os con-
ceitos de responsabilidade social e sus-
tentabilidade às suas práticas de negó-
cios, além de projetos sociais desen-
volvidos ou apoiados por companhias
que se destaquem por sua abrangência,
resultados e qualidade. Dez casos fo-
ram selecionados após cinco meses de
análises. Dessa lista, cinco empresas
estão entre os modelos de responsabi-
lidade social pela primeira vez — o que
prova que essa não é uma preocupaçãc
de um gueto de empresários. No arti-
go que segue, é possível conhecer os
critérios utilizados para a escolha.



A escolha dos melhores
Como é feita a seleção das empresas
modelo de responsabilidade social e dos
projetos sociais de destaque

ASEGUIR OS CRITÉRIOS UTILIZADOS
pela equipe de EXAME para
selecionar as dez empresas mo-

delo de cidadania corporativa, os des-
taques regionais e os melhores projetos
sociais desenvolvidos ou apoiados pe-
las empresas participantes do GUIA
EXAME DE BOA CIDADANIA
CORPORATIVA 2004.

Empresas-modelo
A escolha das empresas-modelo é uma
das etapas mais importantes do guia.
O objetivo é mostrar, por meio de in-
dicadores e da análise de práticas, ca-
sos de companhias que se destacam
dentro do conceito de responsabilida-
de social. É importante salientar que
os investimentos feitos em projetos
sociais não são determinantes para a
produção dessa lista. Para chegar a ela
é analisada a forma como a empresa

se relaciona com seus mais diversos
públicos, os chamados stakeholders.
Em poucas palavras: uma empresa que
se relaciona bem com seus funcioná-
rios mas neglicencia o consumidor não
pode ser considerada um modelo de
responsabilidade social. O mesmo va-
le para companhias que investem for-
tunas na área social e, ao mesmo tem-
po, são protagonistas de desastres am-
bientais. A seleção feita por EXAME
é composta de duas fases. Na primei-
ra, as empresas inscritas respondem a
um questionário com 41 questões, ba-
seadas nos indicadores do Instituto
Ethos, entidade cujo objetivo é pro-
mover a responsabilidade social em-
presarial. Os temas abordados (e que
têm pesos iguais na análise) são:
1. Valores e transparência

Adoção de práticas como divulgação
de valores, respeito à ética, transpa-

rência da gestão e comunicação com
stakeholders.

2. Funcionários e público interno
Políticas de benefícios, contratação
e treinamento, posicionamento quan-
to ao trabalho infantil, diversidade e
respeito no ambiente de trabalho.

3. Meio ambiente
Gerenciamento do impacto, gestão
ambiental e desenvolvimento de
programas de conscientização dos
públicos interno e externo.

4. Fornecedores
Relacionamento com a cadeia pro-
dutiva, avaliação de compras segun-
do critérios éticos.

5. Consumidores/clientes
Respeito pelo mercado, qualidade de
produtos e serviços, transparência,
responsabilidade na comunicação,
atendimento ao consumidor.

6. Comunidade
Relacionamento, voluntariado e
investimento social.

7. Governo e sociedade
Ética nas relações, parceria com
governos e outras empresas.
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Após a tabulação e a análise das res-
postas, chega-se a uma lista de 20 fina-
listas. Fazem parte dela as empresas que
obtiveram as melhores pontuações ge-
rais e cumpriram todos os pré-requisi-
tos estabelecidos pela coordenação do
guia. Na segunda fase, as 20 finalistas
são visitadas por jornalistas da equipe
do guia, responsáveis por checar a pre-
cisão das informações contidas nos
questionários e pela coleta de dados que
sustentem a decisão. Nessa etapa são
entrevistados executivos, funcionários,
fornecedores e consultados órgãos go-
vernamentais e ONGs. A soma do re-
sultado da auditoria e da análise dos pro-
jetos sociais determina a lista das dez
empresas-modelo selecionadas por
EXAME. Em 2004 não foi escolhida
uma representante das pequenas empre-
sas. Nenhuma delas atingiu pontuação
para figurar na lista.

Destaques regionais
O anuário aponta empresas que são des-
taque em responsabilidade social nas
regiões Sul, Centro-Oeste, Norte e Nor-
deste. O objetivo é incentivar e reco-
nhecer as melhores práticas de cidada-
nia corporativa nesses pontos do país.
A escolha é feita com base nos mesmos

critérios utilizados para a seleção das
empresas-modelo.

Projetos sociais de destaque
Anualmente, o guia publica a relação
dos melhores projetos sociais desen-
volvidos ou apoiados pelas empresas
inscritas. Neste ano foram recebidos
quase l 200 projetos. Todos são ana-"
usados pela equipe de EXAME, que
faz uma primeira triagem de acordo
com critérios preestabelecidos, como,
por exemplo, a obrigatoriedade de in-
formar os investimentos realizados.
Pelas regras divulgadas, cada empre-
sa pode inscrever até três projetos por
categoria. São elas: educação, saúde,
criança e adolescente, cultura, meio
ambiente, geração de renda, terceira
idade, portadores de deficiência e fi-
nanciamento de projetos. Desse total,
840 ações foram publicadas na ver-
são impressa do guia. Outra parte dos
projetos — 164 — integrará a versão
digital, disponível no Portal EXAME
(www.exame.com.br). E 198 foram
eliminados por não cumprirem as re-
gras previamente estabelecidas. Nu-
ma primeira análise, feita pela equi-
pe do guia, 55 projetos foram selecio-
nados finalistas. Na etapa seguinte,
passaram pelo crivo de uma banca
composta de especialistas. Os jura-
dos, então, selecionaram os nove des-
taques e conferiram um prêmio espe-
cial ao conjunto de ações desenvolvi-
das pelo banco ABN Amro Real. Os
critérios para a seleção dos projetos
foram:
1. Quantidade de pessoas beneficiadas.
2. Resultados atingidos pelo projeto.
3. Inovação da proposta.
4. Regularidade do projeto.
5. Possibilidade de multiplicação

da ação.
6. Preocupação com as demandas das

populações atingidas.
7. Participação dos funcionários

da empresa.
8. Avaliação dos resultados atingidos.
9. Articulação de parcerias com gover-

nos, entidades e outras empresas.
10. Impacto em políticas públicas. "
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Por que empresas que perseguem a
chamada sustentabilidade de suas operações
são mais valorizadas pelo mercado

Ana Luiza Herzog

D
ESDE A DÉCADA DE 90, POU-
COS assuntos vêm sendo tão
debatidos no mundo dos ne-
gócios quanto a sustentabi-

lidade — a capacidade das empresas
de aliar sucesso financeiro com equi-
líbrio ambiental e atuação social. Em
sua definição mais aceita, formulada
na década de 80 pelas Nações Unidas,
o desenvolvimento sustentável é aque-
le que "atende às necessidades das pre-
sentes gerações sem comprometer a

14

capacidade de as futuras gerações sa-
tisfazerem suas próprias necessidades".
Antes confinado aos círculos de ati-
vistas e de representantes de organiza-
ções da sociedade civil, o tema passou
a fazer parte das discussões estratégi-
cas, dos relatórios anuais e da política
de relações públicas das maiores em-
presas do mundo. Mais do que uma
forma de compreender o papel das em-
presas, a sustentabilidade torna-se uma
meta a ser perseguida, tão importante

quanto o lucro. E a motivação para o
crescimento desse movimento é rela-
tivamente simples de ser entendida —
hoje, negócios que buscam a susten-
tabilidade são mais valorizados pelo
mercado consumidor, pelos governos
e pelos investidores.

Parece bom. Mas o fato é que, se-
gundo especialistas, pouquíssimas em-
presas no mundo conseguem com-
preender e aplicar o conceito a seu dia-
a-dia. "Apenas uma elite de empresá-
rios e executivos entendeu que a bus-
ca pela sustentabilidade é uma urgên-
cia", afirma Fernando Almeida, presi-
dente do Conselho Empresarial Bra-
sileiro para o Desenvolvimento Sus-
tentável (Cebds), órgão vinculado ao
Conselho Empresarial Mundial para o
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Funcionários da usina de Chernobyl, na ex-União Soviética: o acidente nuclear em 1986 funcionou como alarme para o mundo

Desenvolvimento Sustentável. E isso
é algo que compromete os resultados
esperados pelos defensores da idéia.
"A sustentabilidade não pode ser con-
quistada por uma única corporação",
afirma John Elkington, fundador da
consultoria inglesa Sustainability, uma
das mais conceituadas do mundo nes-
sa área. No curto prazo, uma única em-
presa lucra ao utilizar menos recursos
naturais em sua produção. Seu impac-
to isolado no meio ambiente, porém,
é quase nulo.

O melhor argumento para a disse-
minação do conceito, segundo especia-
listas, é provar que a busca da susten-
tabilidade vai gerar mais lucro para a
empresa, maior retorno para os acio-
nistas e bônus mais generosos para os

gestores. "Para alguns executivos, a
sustentabilidade é um mandato moral
e para outros uma exigência legal. Ain-
da para alguns outros, ela é percebida
como um custo inerente aos negócios
— um mal necessário para manter a le-
gitimidade e o direito de a empresa fun-
cionar", afirmam Stuart L. Hart, pro-
fessor de gestão estratégica da Univer-
sidade da Carolina do Norte, e Mark
B. Milstein, pesquisador do Centro pa-
ra o Negócio Sustentável. "Algumas
poucas empresas têm começado a tra-
tar a sustentabilidade como uma opor-
tunidade de negócios, abrindo cami-
nho para a diminuição de custos e ris-
cos ou elevando seus rendimentos e sua
participação de mercado por meio da
inovação." O índice Dow Jones de Sus-

tentabilidade (DJSI) é um exemplo des-
sa geração de valor. O índice lista ações
de um grupo de empresas do mundo
todo que aliam solidez financeira a uma
postura de responsabilidade ambiental
e social. Seu desempenho tem sido con-
sistentemente melhor que o registrado
pelo índice Geral Dow Jones (DJGI).

A origem do movimento pela sus-
tentabilidade está nos primeiros alar-
mes sobre os impactos da ação do ho-
mem no meio ambiente, ocorridos na
década de 60. Em 1983, as Nações Uni-
das criaram a Comissão Brundtland,
com a missão de propor uma agenda
global que desse à sociedade mecanis-
mos para enfrentar os principais pro-
blemas ambientais do planeta. Nos
anos seguintes, eventos como a gran-
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Aldeia indígena na Amazônia: a preservação do meio ambiente é um dos objetivos da sustentabilidade

de fome na África e a explosão de um
reator nuclear em Chernobyl, na anti-
ga União Soviética, colocaram em pau-
ta a necessidade de ampliar o espectro
para as áreas econômica e social. Não
há, no mundo, empresa que seja um
exemplo acabado de sustentabilidade.
Mas um número cada vez maior delas
— inclusive no Brasil —vem fazendo

progressos na área.
Um dos pontos em maior evidência

é a chamada ecoeficiência — uma pro-
dução cada vez maior com uso cada vez
menor de recursos naturais. Em 2003,
a produção da Natura, maior fabrican-
te brasileira de cosméticos, cresceu
26,8%. Mas o consumo de água e o de
energia elétrica da companhia registra-
ram queda de 4,5% e 9%, respectiva-
mente. Neste ano, a meta continuava a
ser a redução do consumo. "Comparo a
sustentabilidade a um alvo móvel", afir-
ma Roberto Smeraldi, diretor da ONG

Amigos da Terra. "Ele nunca poderá ser
atingido em seu centro, mas nos ajuda
a melhorar progressivamente."

Empresas ecoeficientes também se
preocupam em gerar menos resíduos
em sua produção. Há alguns anos, a
idéia era investir no tratamento da po-
luição que saía pelos canos e pelas cha-
minés. Hoje, resíduo é também sinô-
nimo de matéria-prima desperdiçada.
A americana 3M foi uma das primeiras
a levantar a bandeira da ecoeficiência
na década de 70. Até o ano passado,
graças à implantação de milhares de
mudanças em processos para evitar a
geração de poluentes, a empresa dei-
xou de emitir 1,1 milhão de toneladas
de poluentes e economizou cerca de
950 milhões de dólares.

Nenhuma tecnologia criada até ho-
je conseguiu reduzir o nível de resíduos
industriais a zero. E é possível que não
se chegue a uma no curto prazo. A so-

lução tem sido transformar poluição
em matéria-prima para outras empre-
sas. Muitas siderúrgicas já enviam a es-
cória dos altos-fornos à indústria de ci-
mento. Neste ano, a Natura mudou o
destino final do resíduo de bulk — um
dos insumos utilizados na linha de pro-
dução dos cosméticos. Antes incinera-
do, ele agora é reciclado, vendido e uti-
lizado na fabricação de sabão em bar-
ra. Ao eliminar a incineração, a Natu-
ra economiza 100 000 reais por ano.
Não é muito dinheiro, mas o valor dá
a dimensão do potencial que a busca
da ecoeficiência pode ter.

Isso se dá no ponto inicial da cadeia
de produção. As empresas, porém, es-
tão sendo pressionadas a atuar também
no ponto final, o consumo. Na União
Européia, os fabricantes de automóveis
e de eletroeletrônicos já são obrigados
a recolher os produtos descartados pe-
los consumidores e a arcar com os cus-
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Escola pública em São Paulo: investimentos sociais para ampliar o mercado

tos de sua reciclagem, reúso ou descar-
te. Em muitos países, fabricantes de pi-
lhas e baterias têm de fazer o mesmo
por causa da toxicidade dos produtos.
A americana Interface, maior fabrican-
te mundial de carpetes, recolheu volun-
tariamente nos últimos dez anos cerca
de 29 000 toneladas do produto descar-
tado pelos clientes. Desse total, 52%
foram reciclados e 40% usados como
fonte de energia. Os 8% restantes fo-
ram doados a ONGs por estar em bom
estado de conservação. No Brasil, o te-
ma começa a chamar a atenção das em-
presas. O Boticário, um dos maiores fa-
bricantes nacionais de perfumes e cos-
méticos, utiliza embalagens biodegra-
dáveis em suas lojas. O Pão de Açúcar,
maior rede de varejo do país, também
estuda substituir as sacolas de plástico
por outras ecologicamente corretas.

O outro grande pilar da sustentabi-
lidade nos negócios é a atuação para a
redução das desigualdades sociais, uma
tarefa especialmente ambiciosa e de re-
sultados ainda muito tímidos. Por trás
do conceito está a idéia de que merca-
dos fracos ou reduzidos são prejudi-
ciais para o negócio. As empresas te-
riam, assim, de ajudar a criar novas de-
mandas. Para alguns negócios, isso é
um processo de longuíssimo prazo. Pa-

ra outros, a redução da pobreza tomou-
se uma oportunidade imediata. O Gra-
meen Bank, de Bangladesh, é um dos
exemplos mais conhecidos de institui-
ção financeira que prosperou oferecen-
do empréstimos de valores reduzidos
à população carente. No Brasil, o pio-
neiro na estratégia foi o Banco do Nor-
deste. De 1998 a 2003, seu programa
de microcrédito, batizado de CrediAmi-
go, realizou mais de l milhão de finan-
ciamentos e aplicou mais de l bilhão
de reais na economia da região, onde
conta com 164 agên-
cias. O CrediAmigo já
é o segundo maior pro-
grama de microcrédito
da América Latina —
em número de opera-
ções e em volume de
capital investido.

Outras instituições
bancárias vêm adotan-
do práticas semelhan-
tes. O ABN Amro Real
lançou seu programa de
microcrédito no final de
2002. "As taxas de juro são semelhan-
tes às praticadas pelos bancos, mas bem
menores que as das financeiras", afir-
ma Carlos Nomoto, superintendente de
educação e desenvolvimento sustentá-

Ainda são poucas
as companhias
que aplicam
os conceitos de
sustentabilidade
ao dia-a-dia
dos negócios

vel do ABN. "Com isso, oferecemos
um serviço que gera emprego e renda
e ainda é lucrativo." O dinheiro em-
prestado pelos bancos Nordeste e ABN
tem como objetivo fomentar a produ-
ção. "Sob a perspectiva do desenvolvi-
mento sustentável de um país como o
nosso, financiar os pequenos empreen-
dimentos é uma estratégia muito mais
responsável que financiar o consumo",
afirma Ana Maria Cabral Esteves, di-
retora da Amce, consultoria especiali-
zada em sustentabilidade e responsa-
bilidade corporativa.

Por fim, não existe sustentabilidade
nos negócios se não houver transparên-
cia. E ela vai muito além das visitas de
familiares de funcionários às fábricas e
escritórios. Ao expor sua atuação e suas
estratégias para o mercado e a socieda-
de, a empresa deve estar preparada pa-
ra virar vidraça. "Não espere por bu-
quês de flores somente porque você de-
cidiu abrir seus livros", diz Elkington,
da Sustainability. Desde 1991, a Novo
Nordisk, fabricante européia de insuli-
na e outros medicamentos usados no
tratamento de diabetes, convida vários
de seus stakeholders, incluindo alguns
de seus críticos mais ferozes, para pas-
sar alguns dias dentro da empresa com
seus executivos e funcionários. Muitas
das informações obtidas lá dentro já fo-
ram usadas contra a empresa em uma

campanha de consumi-
dores na Alemanha,
Áustria e Suíça, mas ela
não suspendeu a práti-
ca. No Brasil, o grupo
Pão de Açúcar, maior re-
de de varejo do país,
promove reuniões men-
sais com grupos de
clientes para que eles
possam opinar sobre o
funcionamento das lo-
jas. "As empresas pre-
cisam abrir o leque",

afirma Maria Raquel Grassi, coordena-
dora do Núcleo de Sustentabilidade da
Fundação Dom Cabral, de Belo Hori-
zonte. "Não há melhor maneira de se
proteger das pressões externas." •
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Cada vez mais a responsabilidade social
e ambiental se transforma num requisito
indispensável às empresas exportadoras

Ana Luiza Herzog

H
Á MUITO TEMPO O BRASIL NÃO
apresentava um desempenho
tão espetacular em suas ven-
das para o mercado externo.

Nos 11 primeiros meses de 2004, as ex-
portações brasileiras somaram 87,3 bi-
lhões de dólares, crescimento de 31%
em relação ao mesmo período do ano
anterior. A inserção no mercado inter-
nacional é fundamental para o gover-
no, que persegue saldos positivos na ba-
lança comercial, e para as empresas,

20

ávidas por ganhar competitividade, es-
cala e importância num mercado glo-
balizado. O jogo do comércio interna-
cional, porém, fica cada dia mais com-
plexo. Não basta ter qualidade mundial
e preços capazes de derrubar a concor-
rência, é preciso driblar as barreiras de
proteção impostas pelos mercados.

Essas barreiras podem estar ancora-
das meramente na imposição de taxas.
Ou não. Cada vez mais as exigências
"éticas" aparecem como empecilhos

aos exportadores de países em desen-
volvimento. Trata-se de um processo
lento, mas que já faz diferença para com-
panhias com ambições globais. A cons-
tatação de uso de trabalho escravo ou
infantil, por exemplo, é uma das gran-
des barreiras impostas aos produtores
de commodities agrícolas. A rede ame-
ricana de cafeterias Starbucks, dona de
um faturamento anual de 4, l bilhões de
dólares em 2003, só compra café de pro-
dutores certificados em países como
Guatemala, México, El Salvador e Bra-
sil. Um café que leva o selo Fair Trade,
ou comércio justo, é atualmente vendi-
do pela rede em 21 países. Grandes re-
des internacionais de varejo, como Wal-
Mart e Carrefour, têm políticas para im-
pedir a compra de produtos têxteis, por
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Loja de cosméticos, em Paris: produtos com apelo de sustentabilidade em alta

exemplo, vindos de fornecedores que
ignoram solenemente as leis trabalhis-
tas. A explicação para esses cuidados é
mais pragmática do que se imagina —
ao manter relações com fornecedores
que transgridem as regras básicas da
responsabilidade social e da ética, es-
sas empresas comprometem a própria
imagem perante o mercado.

Por outro lado, a responsabilidade so-
cial e ambiental — sobretudo para em-
presas instaladas em países de biodiver-
sidade riquíssima como o Brasil—vem
se tornando um poderoso instrumento
de conquista de consumidores conscien-
tes em mercados como o americano e
o europeu. Há cerca de dois anos, a Na-
tura, maior fabricante brasileira de cos-
méticos, iniciou seu processo de inter-
nacionalização. Seu objetivo era con-
quistar consumidoras que, a um só tem-
po, estivessem interessadas em produ-
tos típicos do Brasil e carregassem uma
dose de preocupação social.

Por enquanto, essas são oportunida-
des de nicho. Mas grandes o suficien-
te para gerar novos negócios. É o caso
da Orsa Florestal, empresa criada há

um ano pelo grupo
Orsa, um dos maio-
res produtores de pa-
pel, celulose e emba-
lagens do país. A Or-
sa Florestal ocupa
hoje a maior área de
floresta tropical cer-
tificada do mundo —
545 000 hectares, lo-
calizados entre os
rios Jari e Paru, no
Pará. Desse território

- equivalente a
630 000 estádios do
Maracanã — cerca
de 90 000 hectares
formam áreas de pre-
servação absoluta e
não serão tocados.
Outros 40% são de operação restrita—
situados, por exemplo, às margens do
rio ou em áreas de declive. Dos cerca
de 270 000 hectares restantes, a empre-
sa está explorando, por enquanto, ape-
nas 3 500 hectares. Eles rendem à Or-
sa Florestal l 000 metros cúbicos de
madeira tropical cerrada por mês. A

Cafeteria da rede Starbucks, em
Pequim: fornecedores certificados

madeira nativa é certificada
com o selo FSC, da ONG Fo-
rest Stewardship Council, o
mais respeitado para produ-
tos florestais, que atesta que
a produção e a extração da
madeira vendida pela empre-
sa não envolvem trabalho es-
cravo ou infantil e não são
feitas em áreas preservadas.
Toda a produção é exportada
para a Holanda.

Para chegar a clientes po-
tenciais, os executivos da Or-
sa Florestal se aproximaram
de ONGs como a ICCO. Foi
por meio dela que a empresa
chegou à Reef Hount, forne-
cedora holandesa de madei-
ra para a construção civil.
"Somos um dos maiores com-
pradores de madeira certifi-
cada da Holanda e, por isso,
a ICCO achou que a Orsa de-

veria nos conhecer",
diz Herbert Reef, di-
retor da Reef Hount.
A partir de 2008, a
empresa só venderá
produtos feitos com
madeira certificada.

A Orsa Florestal
conquistou a certifi-
cação do FSC há seis
meses e desde então
tem se dedicado a ga-
nhar o mercado ho-
landês, considerado
um dos mais "cons-
cientes" do mundo.
Seguem para a Ho-
landa espécies como
maçaranduba, ange-
lim-vermelho e jato-
bá, também chama-

das de madeiras nobres ou duras, devi-
do à sua densidade. O que, em parte,
explica o interesse dos holandeses: elas
são ideais para a construção de diques
e pontes. O metro cúbico dessas espé-
cies, quando certificadas, varia de 360
a 600 dólares. Sem o selo verde, esses
valores são 30% mais baixos. "Estamos
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indo devagar, aprendendo a vender com
quem sabe comprar produtos desse ti-
po", afirma Roberto Waack, presiden-
te da empresa. "Depois vamos partir pa-
ra mercados menos maduros, como o
alemão e o inglês."

O mercado americano, o maior do
mundo, é o mais visado, apesar das di-
ficuldades das empresas de países em
desenvolvimento em negociar preços.
Os primeiros contratos no que se refe-
re à madeira certificada já foram fe-
chados. A brasileira Cikel, dona de
248 000 hectares de florestas certifica-
das no Pará, investirá cerca de 50 mi-
lhões de reais nos próximos dois anos.
Parte dos recursos já está sendo usada
para ampliar a fábrica de pisos de ma-
deira certificada da empresa, localiza-
da em Belém. O restante será usado na
construção de mais duas fábricas —
uma em Belém e outra em Curitiba, no

Paraná. Toda a pro-
dução atenderá o
mercado americano.
Hoje, os painéis,
também chamados
de compensados, e
a madeira cerrada,
exportada sobretudo
para a Europa, são
os principais produ-
tos da Cikel. "Nos-
sa estratégia é que
esse posto seja ocu-
pado pelos pisos nos
próximos dois anos, um produto mais
rentável", afirma Manoel Pereira Dias,
diretor-geral da Cikel. A empresa, que
obteve a primeira certificação do FSC
em 2001, deverá faturar neste ano cer-
ca de 112 milhões de reais e sabe que
sua sobrevivência no mercado interna-
cional depende da capacidade de de-

Fábrica no final do século 19: antes tolerado, o trabalho
infantil é hoje um obstáculo à expansão internacional

monstrar suas preocupações e ações so-
ciais e ambientais. "Neste ano tivemos
dificuldade para vender 20 000 metros
cúbicos de madeira não certificada na
Europa porque a oferta é absurda e os
preços são baixíssimos", diz Dias. "Mas,
quando o assunto é madeira certifica-

22 ANUÁRIO EXAME/INFRA-ESTRUTURA

da, a história é outra."



N ÃO VEM DE HOJE A POLÊMICA
que cerca a responsabilidade
da empresa privada em rela-

ção ao bem-estar da sociedade. NasNão basta
só pagar
imposto
A evolução da sociedade e do próprio mercado
faz com que a responsabilidade social se
torne algo obrigatório para as empresas

Rosa Maria Fischer

últimas décadas, estudiosos e facções
de homens de negócios envolveram-
se num embate de idéias e posiciona-
ram-se em pólos opostos. Uma das
alas defende que a empresa, como re-
sultado do processo social, seja res-
ponsável pelos impactos que gera nas
comunidades e no meio ambiente e
motor do desenvolvimento social. Es-
sa responsabilidade cresce na medida
em que os negócios se globalizam, pas-
sando a operar em escala gigantesca.
A outra corrente, marcada pelo libe-
ralismo econômico clássico, sustenta
que a missão primordial e única de
qualquer negócio seria a obtenção de
lucro. Tudo o mais — empregos, ge-
ração de renda, pagamento de impos-
tos, desenvolvimento e até o surgimen-
to de um mundo melhor e talvez mais
justo — seria resultado disso. Em

O Fórum Econômico em Davos, na Suíça: responsabilidade social debatida por alguns dos maiores líderes empresariais do mundo
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1988, o americano Milton Friedman,
prêmio Nobel de Economia, decretou:
"Há poucas coisas capazes de minar
tão profundamente as bases de nossa
sociedade livre como a aceitação por
parte dos dirigentes das empresas de
uma responsabilidade social que não
seja a de fazer tanto dinheiro quanto
possível para seus acionistas".

Em tese, as duas posições são to-
talmente defensáveis. Não há dúvida
de que a missão primordial de qual-
quer empresa é dar lucro. Sem ele, não
teremos emprego, renda ou desenvol-
vimento possível. Na há discussão,
também, quanto ao fato de que os im-
postos pagos pelas empresas — sobre-
tudo quando a carga tributária é alta
como em nosso país — deveriam fi-
nanciar com um mínimo de qualidade
os serviços básicos oferecidos pelo go-
verno à população. Aliás, os governos,
sobretudo os eleitos pelo voto dos ci-
dadãos, jamais poderão ser substituí-
dos em suas responsabilidades pelas
empresas. Seria desejável que o Esta-
do cumprisse a contento todas as suas
obrigações. Infelizmente, não é o que
se vê — sobretudo em países marca-
dos pela desigualdade como o Brasil.

É isso o que faz com que a polêmi-
ca ideológica em torno da responsa-
bilidade social das empresas, a cada
dia que passa, perca mais o sentido.
O próprio mercado —
razão da existência do
sistema capitalista e, por
conseqüência, das em-
presas — já não tolera
bem o enfoque mera-
mente financeiro dado
pelos negócios e espera
mais dos homens de ne-
gócios do que bons re-
tornos para os acionis-
tas ou impostos pagos
em dia (o que, conve-
nhamos, já é bastante).

Os conceitos de responsabilidade
social e de sustentabilidade vêm sen-
do, progressivamente, assimilados pe-
lo sistema. E não há, por uma questão

de pragmatismo e de sobre-
vivência, como lutar con-
tra isso. Não estamos falan-
do de mais um modismo,
como foi a bolha da inter-
net nos anos 90. E isso se
reflete na extensão que a
responsabilidade social cor-
porativa vem ganhando. Na
última edição do Fórum
Econômico, realizado em
Davos, na Suíça, a cidada-
nia corporativa foi um dos
temas mais debatidos. Uma
pesquisa com l 500 dele-
gados — a maior parte de-
les, líderes empresariais —
mostrou que menos de um
quinto deles considera o lu-
cro como o fator mais im-
portante do sucesso nos ne-
gócios. Para 24% deles, a
reputação e a integridade
da marca, para as quais a
responsabilidade social
contribui, contam mais.

Uma recente pesquisa realizada pe-
lo Centro de Empreendedorismo So-
cial e Administração em Terceiro Se-
tor (Ceats), da Universidade de São
Paulo, mostra que 48% das empresas
pesquisadas vêm mantendo, há mais
de cinco anos, investimentos ininter-
ruptos em projetos e programas so-

ciais. Dessas, 52% au-
mentaram tanto o vo-
lume de dinheiro in-
vestido quanto o nú-
mero de ações desen-
volvidas — sem que
houvesse incentivos
fiscais que levassem a
tal decisão. Mesmo
sem conhecer profun-
damente o conteúdo
de tais ações, pode-se
tirar algumas conclu-
sões com base nesses

dados. Uma delas é que, por mais que
possam haver iniciativas equivocadas
ou pouco efetivas, a atuação social das
empresas passou a ser vista como al-

Friedman: "O importante é fazer tanto dinheiro
quanto possível para o acionista"

go estratégico para o negócio. Em pou-
cas palavras, perseguem-se benefícios
para as empresas. Esses projetos são
uma forma de expressão encontrada
por essas companhias. E, com o tem-
po, eles passam a fazer parte dos pa-
drões culturais de cada empresa.
Quando se chega a um estágio como
esse — e diante de todas as pressões
sociais e de mercado — é muito difí-
cil dar passos atrás.

Não podemos esquecer que o mun-
do dos negócios acompanha a evolu-
ção da sociedade. O empresário não
vive num planeta distante, isolado dos
problemas e das transformações do
ambiente que o cerca. É impossível
ignorar uma sociedade que preza va-
lores e ética e exige uma atuação res-
ponsável. Ignorá-la significa ignorar
o mercado — e esse é um pecado mor-

Rosa Maria Fischer é professora doutora titular
da Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade da Universidade de São Paulo
e coordenadora do Ceats
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Perdidos num
Não param de surgir
novos princípios,
normas e padrões de
responsabilidade
social. Difícil é saber
quais deles seguir

Ana Luiza Herzog

A SSIM COMO OCORREU COM O MO-
vimento de melhoria da quali-
dade, na década de 80, nos últi-

mos anos empresas de todo o mundo pas-
saram a buscar guias, princípios, certifi-
cações e selos que de alguma forma pu-
dessem orientar e atestar as ações e es-
tratégias ligadas à responsabilidade so-
cial. Uma série de iniciativas surgiu a par-
tir de então. A origem delas varia de or-
ganismos ligados à Organização das Na-
ções Unidas a entidades não-governa-
mentais e consultorias de alta gestão, que
viram nessa demanda uma nova oportu-
nidade de negócios. Com a profusão de
princípios, normas e selos, surgiram no-
vos desafios para as empresas. As gran-
des questões são que padrões adotar e se
eles realmente darão resultados concre-
tos. A segunda pergunta tem uma respos-
ta mais fácil — a adoção de princípios e
a busca de certificações que atestem a
sustentabilidade do negócio não trazem
lucros imediatos. Juntamente com uma
série de outros fatores, elas ajudam a com-
por a imagem da empresa perante o mer-
cado. E imagem é quase tudo. A primei-
ra questão é mais complexa. O empresá-
rio disposto a seguir princípios de sus-
tentabilidade deve se orientar pelos prin-
cípios que mais se adeqüem às suas pró-
prias convicções. Não existe receita. A
seguir, uma descrição dos principais prin-
cípios, normas e certificações disponí-
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veis hoje no mercado.
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