


A diferença entre
investimento e custo
Para a Acesita, investir em melhorias
sociais em sua região de atuação ajuda
no fortalecimento do negócio
Ana Luiza Herzog

D EPOIS DE SEIS ANOS SEGUIDOS
fechando o balanço no verme-
lho, em 2003 a Acesita, fabri-

cante de aços especiais localizada na
cidade de Timóteo, na região do Vale
do Aço, em Minas Gerais, teve 235
milhões de reais de lucro (com recei-
ta líquida de 2,2 bilhões de reais). É
uma boa notícia para a Fundação Ace-
sita, braço social da empresa, que po-
derá receber mais recursos a partir do
ano que vem — seja com o aumento
do repasse direto, seja com a transfe-
rência de parte do imposto de renda
da empresa para entidades locais. Mes-
mo durante os tempos de crise, porém,
a fundação foi preservada. No ano pas-
sado, recebeu 2,3 milhões de reais pa-
ra gastar em projetos nas áreas de cul-
tura, educação, meio ambiente e ação
comunitária. "Os recursos destinados
à fundação sempre foram interpreta-
dos como investimentos que nos tra-
riam benefícios, nunca como gastos",
diz Luiz Anibal de Lima Fernandes,
presidente da Acesita.

A importância dos projetos advém
do impacto que a companhia tem em
Timóteo. A economia da cidade de
75 000 habitantes gira em torno da
Acesita — e seu índice de Desenvol-
vimento Humano (IDH) é o quinto me-
lhor do estado, especialmente por cau-
sa das ações da empresa nas áreas de
educação e no cuidado com os idosos.
A fundação nasceu há dez anos, de-
pois que a empresa foi privatizada (ela
é hoje controlada pelo grupo francês
Usinor). A idéia era amortizar os efei-
tos do fim do paternalismo (como a
demissão de 6 000 dos então 9 000
funcionários), ajudando a região a cui-
dar de si própria. "Para que a Acesita
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prospere, é crucial que pessoas quali-
ficadas e talentosas queiram permane-
cer aqui", afirma Anfilófio Salles Mar-
tins, presidente da fundação. "Se nos
preocupamos com a cultura, o lazer e
a educação do município é porque sa-
bemos que a motivação dos nossos fun-
cionários também depende disso."

Esse é um raciocínio que se vem es-
praiando pelo mundo dos negócios ra-
pidamente. Há pouco tempo a Ford,
segunda maior montadora do mundo,
instalou a primeira fábrica na China.
O local escolhido foi Chongqing, ci-
dade com mais de 30
milhões de habitantes,
localizada na região
oeste, a mais pobre do
país. A Ford precisa
de consumidores pa-
ra seus carros, da sim-
patia dos vizinhos, do
governo e, principal-
mente, de mão-de-
obra local minima-
mente especializada.
Para conseguir isso,
lançou uma série de
programas sociais pa-
ra a comunidade ao
redor, que vão de fi-
nanciamentos a uni-
versidades e institutos de pesquisa a
projetos de proteção ambiental.

Em casos como o da Acesita, prin-
cipal pilar da economia da região, es-
sa atuação é mais crítica. Os recursos,
porém, são limitados. Por isso, os exe-
cutivos da empresa e da fundação apos-
taram na fórmula de se relacionar in-
tensamente com todos que pudessem
ajudar no desenvolvimento de Timó-
teo. Assim, o prefeito e as lideranças
da cidade ganharam cadeira cativa no
conselho curador da fundação. E os
funcionários da entidade, por sua vez,
participam das reuniões de conselhos
governamentais locais, como o da
criança e do adolescente, do idoso e
da assistência social.

O projeto Capacitação Constante é
um dos frutos dessa política. No iní-
cio de cada ano, uma pesquisa feita

com todos os l 260 funcionários das
28 escolas públicas de Timóteo busca
identificar as principais dificuldades
do ensino. A gerência de educação da
Fundação Acesita reúne-se então com
membros das secretarias municipal e
estadual de Educação para estabele-
cer metas e definir as ações que serão
desenvolvidas. A colaboração também
funciona na hora de tirar os projetos
do papel. "Quanto mais parceiros,
maior o número de ações e menor o
custo", diz Marilene de Lucca, geren-
te do departamento de educação da

fundação. No último
seminário de dois
dias, realizado para
600 professores, em
outubro, o governo
estadual confeccio-
nou as apostilas para
as 27 oficinas gratui-
tas e a Secretaria Mu-
nicipal de Educação
cuidou dos recursos
audiovisuais. A Uni-
lest, principal insti-
tuição de ensino su-
perior da região, par-
ticipou cedendo al-
guns de seus mestres
e doutores. Coube à

fundação patrocinar a vinda de outros
especialistas a Timóteo.

A fundação também tem aliados em
outro projeto educacional, o Prêmio
Valorização da Educação de Qualida-
de. No início do ano letivo, voluntá-
rios da Acesita treinam 60 professo-
res representantes das 28 escolas pú-
blicas da cidade no uso dos círculos
de controle da qualidade (CCQ), me-
todologia comumente utilizada em em-
presas para melhorar os processos. De-
pois de 12 horas de treinamento, os
professores repassam o conhecimen-
to aos colegas e escolhem problemas
escolares que serão alvo da metodo-
logia pelos próximos seis meses. No
fim do ano, os educadores são incen-
tivados a relatar as experiências, e os
casos mais bem-sucedidos são premia-
dos. Em cinco anos, o prêmio ajudou

as escolas a superar os desafios mais
simples, como a baixa presença dos
pais nas reuniões e os atrasos dos alu-
nos, aos mais complexos, como a re-
petência e a evasão (a taxa de evasão
na rede estadual caiu de 2,3%, em
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Participantes do Projeto Crescer: quase 700 jovens atendidos numa iniciativa de mais de duas décadas

Crescer sem destruir
a natureza
Para uma companhia química como
a Basf, essa é uma preocupação vital
para a sobrevivência no longo prazo

Selma Orosco

N O PRÓXIMO ANO, A SUBSIDIÁRIA
brasileira da Basf, uma das
maiores empresas químicas do

mundo, deve inaugurar, em São Ber-
nardo do Campo, no ABC paulista, a

32

Fundação Espaço Eco. Instalada nu-
ma área de 290 000 metros quadrados
de biosfera, zonas de ecossistemas ter-
restres reconhecidas pela Unesco, a
fundação terá uma missão que vai além

dos interesses da Basf. Seu objetivo é
disseminar no meio empresarial o con-
ceito chamado ecoeficiência — o má-
ximo de produção com o mínimo de
utilização de recursos naturais e emis-
são de resíduos. O projeto vai deman-
dar investimento de 4 milhões de reais
nos próximos cinco anos. Metade dis-
so será doada pela GTZ, agência do
governo alemão voltada para a coope-
ração internacional, e pela Unido, a
Organização para o Desenvolvimen-
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to Industrial das Nações Unidas. A
Basf tem outros dois centros seme-
lhantes já em funcionamento. Um fi-
ca em Ludwigshafen, na Alemanha,
país-sede da companhia. O outro em
Mount Olive, em Nova Jersey, nos Es-
tados Unidos.

Quando estiver em operação, a Fun-
dação Espaço Eco fornecerá consul-
toria e oferecerá instrumentos de ges-
tão a empresas que desejarem instau-
rar processos de produção e colocar
produtos no mercado que sejam ao
mesmo tempo economicamente viá-
veis e ambientalmente corretos. Isso
envolve a análise de todo o ciclo de
vida dos produtos — da concepção ao
descarte após o consumo —, abordan-
do questões como
uso de energia e
de matérias-pri-
mas, logística e
possibilidade de
reciclagem. "Que-
remos mostrar a
nossos clientes e
fornecedores que
produtos os con-
sumidores espe-
ram ter no futu-
ro", diz Rolf Die-
ter Acker, presi-
dente da Basf na
América do Sul.

Ao tomar esse
tipo de iniciativa,
a empresa, com
faturamento de
cerca de 4 bilhões
de reais no Brasil
em 2003, dá um
passo importante
em direção à sus-
tentabilidade de suas operações. De
acordo com especialistas no tema,
um negócio sustentável, porém iso-
lado, tem pouquíssimo impacto e qua-
se nenhum sentido. A sustentabilida-
de só tem lógica se envolver toda a
cadeia produtiva. Em casos de em-
presas como a Basf, com uma ope-
ração sensível em termos ambientais,
isso é ainda mais crítico. Em 2003, a

subsidiária brasileira investiu 11 mi-
lhões de reais em medidas de prote-
ção ambiental, crescimento de 50%
em relação ao ano anterior. Nos últi-
mos quatro anos, a Basf sofreu duas
autuações em Guaratinguetá, no in-
terior de São Paulo, onde a empresa
mantém uma fábrica — ambas sem
muita gravidade.

No futuro, a fundação deve expan-
dir suas atividades também para em-
presas que estejam fora da cadeia da
Basf. "Queremos auxiliar outros em-
presários na tomada de decisões",
diz Victor Seravalli, diretor indus-
trial da companhia. "O objetivo é
que, com as análises fornecidas, eles
agreguem valor a seus produtos."

Os recursos ar-
recadados com o
serviço de consul-
toria serão rein-
vestidos na pró-
pria fundação e
em programas de
desenvolvimento
sustentável e de
educação am-
biental voltados
para os mora-
dores ao redor das
fábricas da Basf.
O projeto faz par-
te de uma estraté-
gia com data final
de execução em
2015. Entre as
metas estipuladas
estão assegurar
resultados finan-
ceiros acima do
custo de capital e
formar a melhor

equipe da indústria química.
Na área social, a principal iniciati-

va da subsidiária brasileira é o Proje-
to Crescer. Criado em 1982, tem co-
mo objetivo subsidiar a educação e a
formação profissional de adolescen-
tes de baixa renda de São Bernardo
do Campo e Guaratinguetá. Desde seu
início, o projeto já atendeu 687 jovens,
com investimento anual de cerca de

700 000 reais. Em dezembro de 2004
devem ser feitas avaliações detalha-
das sobre o grau de eficiência do pro-
jeto. Cada um dos adolescentes en-
volvidos passará por quatro etapas de
avaliação: ao chegar ao projeto, nove
meses depois, um ano e meio após o
ingresso e dois anos após a conclusão
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Além das fronteiras
da empresa
A Belgo leva o conceito de responsabilidade
social e ética a fornecedores e clientes
Ana Luiza Herzog

PARA A MAIORIA DAS EMPRESAS, A
tentação de se acomodar depois
de chegar ao topo, seja do mer-

cado, seja da reputação de sua marca, é
enorme. Trata-se de uma postura que
pode prejudicar a qualidade de seus pro-
dutos e comprometer o valor da marca.
A regra vale para o universo dos negó-
cios e também para o campo da respon-
sabilidade social. Ações consagradas só

permanecerão vitoriosas se a empresa
mantenedora não se descuidar dos de-
talhes — e por detalhes entende-se a
coerência entre a pregação da compa-
nhia e suas práticas. A Belgo, uma das
maiores siderúrgicas do país, com sede
em Belo Horizonte, é uma das poucas
empresas brasileiras que se mantêm
constantemente atentas nessa área. Há
cinco anos a Belgo vem sendo aponta-

da por EXAME como uma das dez com-
panhias-modelo de responsabilidade so-
cial corporativa. Trata-se de uma mar-
ca importante, sobretudo para um ne-
gócio tradicionalmente pressionado por
riscos ambientais e de segurança dos
funcionários, como é o da siderurgia.

O grande desafio da Belgo, hoje, não
está propriamente dentro de seus limi-
tes físicos. Para perseguir a sustentabi-
lidade, é preciso que toda a cadeia de
negócios tenha políticas ambientais e
sociais alinhadas. Caso contrário, po-
de-se cair em armadilhas como a que
enredou a Nike nos anos 90. Dona de
uma marca poderosa e de produtos de
excelente reputação, a Nike foi acusa-
da de manter fornecedores asiáticos que
utilizavam mão-de-obra infantil na pro-
dução de tênis. Com isso, enfrentou uma
crise de imagem, perdeu valor nas bol-
sas e afastou compradores potenciais.
O caminho de volta costuma ser árduo
e extremamente custoso. Para afastar o
risco, a Belgo colocou em prática no

Crianças atendidas pelo projeto Cidadãos do Amanhã: iniciativa reproduzida por outras empresas
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início deste ano um projeto de dissemi-
nação das melhores práticas sociais e
ambientais. "Percebemos que estáva-
mos fazendo pouco para estimular nos-
sos clientes e fornecedores a adotar prá-
ticas responsáveis", diz Leonardo Gloor,
gerente da Fundação Belgo, braço so-
cial da empresa. O primeiro passo foi
escolher um grupo de clientes e forne-
cedores que seria convidado a partici-
par do projeto. A Belgo sabia que a
maioria dos fornecedores aceitaria o
convite. A dúvida pairava em relação
aos clientes. "Os fornecedores se sen-
tiriam pressionados, mas o envolvimen-
to dos clientes dependeria de nosso po-
der de sedução", afir-
ma o italiano Cario
Panunzi, presidente
da Belgo. Resultado:
dos 24 fornecedores e
22 clientes convida-
dos, 22 e 15, respec-
tivamente, disseram
sim. O segundo pas-
so envolveu uma con-
sultoria especializada
para dar apoio aos
participantes.

Já nos primeiros
encontros, com a aju-
da de funcionários da
fundação e da consul-
toria, clientes e forne-
cedores foram orien-
tados a avaliar seu nível de responsabi-
lidade corporativa — princípios éticos,
relacionamento com funcionários, for-
necedores, clientes, comunidades, go-
verno e política ambiental. Diagnósti-
cos prontos, todas as empresas elabo-
raram planos de ação. Além disso, a ca-
da dois meses há encontros para discu-
tir temas específicos, como trabalho in-
fantil, educação e treinamento, meio
ambiente e diversidade.

Em 2004, a Belgo investiu 400 000
reais no projeto. Seu impacto é reduzi-
do se levadas em conta as mais de 4 000
empresas que compõem o universo de
fornecedores e clientes ativos da side-
rúrgica. "Mas a evolução feita pelo gru-
po nos dá a certeza de que temos de ir

adiante", diz Gloor. Na Voal, uma pe-
quena empresa do interior de São Pau-
lo que transporta sucata e vergalhões,
problemas de relacionamento no am-
biente de trabalho foram amenizados
com a contratação de uma psicanalista.
A Voai também adaptou suas instala-
ções para receber portadores de defi-
ciência, passou a oferecer ginástica la-
borai e a fazer coleta seletiva de lixo.
Entre os clientes também houve pro-
gressos. A Engemet, fabricante de pe-
ças para montadoras, organizou uma
horta comunitária, um grupo de volun-
tariado e criou um manual de práticas
para seus fornecedores.

A Belgo planeja
ter, em dois anos, seu
relatório anual elabo-
rado de acordo com as
normas do Global Re-
porting Initiative
(GRI). Sugerido pela
ONU, o método vem
sendo seguido por um
pequeno grupo de em-
presas brasileiras, en-
tre as quais Natura,
Usiminas e Souza
Cruz. A Belgo foi a
primeira siderúrgica
do mundo a obter, no
fim de 2003, a SA
8000, a norma inter-
nacional para a boa

gestão das relações de trabalho. Há, po-
rém, vários problemas a ser resolvidos,
principalmente nas áreas de diversida-
de e meio ambiente. Na parte de proje-
tos sociais, a Belgo introduziu práticas
que vêm sendo reproduzidas por em-
presas de todo o país. Uma delas é o
programa Cidadãos do Amanhã, que usa
incentivos fiscais previstos em lei para
direcionar parte do imposto de renda da
empresa, dos funcionários, de familia-
res e fornecedores para entidades liga-
das a fundos da infância e da adolescên-
cia. O programa foi criado pela empre-
sa em 1999 e, desde então, já foi im-
plantado por mais de uma dezena de
companhias, como a Vale do Rio Doce,
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Ação em
tempos difíceis
A empresa manteve seus investimentos sociais,
apesar das dificuldades do setor elétrico
Yuri Vasconcelos

H Á PELO MENOS TOES ANOS, AS EM-
presas do setor elétrico lutam
contra um cenário de instabili-

dade e dificuldades financeiras. O apa-
gão de 2001 e os impasses regulatórios
são as faces mais evidentes da crise. Em
tese, trata-se de uma situação de merca-
do ideal para que os negócios se voltem
exclusivamente para os problemas in-
ternos e a busca de resultados. Não é es-

sa, porém, a postura da Companhia Pau-
lista de Força e Luz (CPFL), com sede
em Campinas, no interior de São Pau-
lo. Privatizada em 1997, a CPFL vem
se tornando um modelo no relaciona-
mento com os mais diversos públicos
— de funcionários a acionistas e co-

munidades — e se beneficiando disso.
"Prestamos um serviço público em re-
gime de monopólio, o que é um privi-

légio", diz Wilson Pereira Júnior, presi-
dente da empresa. "Nossa atuação só se-
rá adequada se todos os elos do merca-
do estiverem fortalecidos."

Em 2003, a CPFL, que atua nos se-
tores de geração e distribuição de ener-
gia no mercado do interior de São Pau-
lo, faturou 8 bilhões de reais, o dobro
da cifra atingida no ano anterior. O re-
sultado foi negativo — 297 milhões de
reais —, mas significativamente menor
que o do ano anterior, quando registrou
prejuízo de 696 milhões. No final de
setembro deste ano, a CPFL lançou
ações na Bovespa e na Bolsa de Valo-
res de Nova York. Para chegar a esse es-
tágio — e atrair o maior número possí-
vel de investidores —, um profundo tra-
balho de melhoria da transparência te-
ve de ser realizado desde a privatiza-
ção. Uma assessoria de governança cor-
porativa, um dos pontos cruciais de qual-
quer política de responsabilidade so-
cial, foi formada. O estatuto da CPFL
também foi reformado para garantir no-

Espaço Cultural CPFL, em São Paulo: exposições e shows gratuitos fazem parte do maior projeto social da empresa
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vos direitos aos acionistas minoritários.
A sustentabilidade dos negócios é, ho-
je, uma das pautas mais importantes do
mercado acionário brasileiro. Há, atual-
mente, um projeto de criação de um ín-
dice de sustentabilidade empresarial na
Bolsa de Valores de São Paulo, a exem-
plo do que já acontece com a Dow Jo-
nes, nos Estados Unidos, índices des-
se tipo têm como função primordial pro-
teger os investidores de desastres como
os promovidos recentemente por em-
presas como a Enron e a Parmalat.

Para fazer parte deles, as companhias
devem se aproximar de todos os envol-
vidos — funcionários, clientes, forne-
cedores, acionistas, sociedade, chama-
dos no jargão empresarial de stakehol-
ders. É o que a CPFL vem tentando fa-
zer nos últimos tempos. Sua verba pa-
ra ações sociais duplicou, em termos
percentuais, no último ano, atingindo
4 milhões de reais. Não é muito, quan-
do comparado ao faturamento do negó-
cio. Mas revela uma curva de cresci-
mento numa empresa que ainda perde
dinheiro com sua operação. O maior
projeto é o Espaço Cultural CPFL, inau-
gurado no segundo semestre de 2003.
Dotado de auditório e galeria de arte,
oferece programação cultural e artísti-
ca gratuita. Desde que foi inaugurado,
mais de 22 000 pessoas compareceram
aos shows, exposições, seminários e
eventos promovidos no local.

Internamente, a política de diversi-
dade no ambiente de trabalho foi refor-
çada. A CPFL é uma das poucas em-
presas brasileiras que têm um progra-
ma para contratação de funcionários
com mais de 45 anos. O investimento
em requalificação profissional é de l %
do total da folha de pagamento. No ano
passado foram dados 5,4 cursos por em-
pregado, o equivalente a 110 horas de
treinamento per capita. Pesquisas inter-
nas de satisfação mostram que cerca de
75% deles estão muito contentes com
a operadora. "Passamos por momentos
difíceis após a privatização, mas hoje
vivemos uma excelente fase", diz An-
dréa Nosralla, funcionária da compa-
nhia há 17 anos.

Pereira Júnior: preocupação com a
governança corporativa

Num setor em que a regulamenta-
ção é tão complexa, a empresa também
tem se esforçado para melhorar o rela-
cionamento com seus 4,4 milhões de
consumidores. Foi uma das pioneiras
na criação de uma ouvidoria, respon-
sável por resolver queixas não solucio-
nadas pelo serviço de atendimento ao
cliente. Uma das primeiras medidas do
órgão foi estabelecer um canal de co-
municação com os Procons, criando
um 0800 e um site específicos para ti-
rar as dúvidas dos profissionais do ór-
gão. Com isso, houve redução no nú-
mero de reclamações recebidas pela
CPFL paulista, a maior empresa do gru-
po, na Agência Nacional de Energia
Elétrica. As queixas caíram de 12,5 por
l 000 clientes em 2002, ano de criação
da ouvidoria, para 2,5 em 2003.

No lado oposto da cadeia de negó-
cios estão os fornecedores. Há dois anos,
a CPFL criou um programa para acom-
panhar as práticas de seus parceiros re-
lacionadas ao meio ambiente, ao traba-
lho infantil, à segurança no trabalho e à
diversidade, entre outros itens. Para de-
senvolver esse programa, foi criada uma
gerência, que em 2003 inspecionou 72
dos 120 maiores fornecedores da com-
panhia. "Queremos construir uma rede
de relacionamentos sustentáveis e so-
cialmente responsáveis", diz Nilton Re-
che, gerente do departamento de quali-
ficação de materiais e fornecedores.

"Quando encontrarmos alguma trans-
gressão, ajudaremos nosso fornecedor
a solucioná-la. Caso ele não atenda às
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Participantes do projeto Jovens Urbanos, em São Paulo: educação, inclusão social e geração de renda

Jogador de um
time global
O banco é uma das duas empresas
brasileiras presentes no índice de
sustentabilidade da Dow Jones
Ana Luiza Herzog

D ESDE 1999, GERALDO SOARES,
superintendente de relações com
investidores do banco Itaú, car-

rega uma obrigação. Uma vez por ano
Soares tem de responder a um questio-
nário de mais de 90 perguntas relacio-
nadas à política de desenvolvimento sus-
tentável da instituição. Elas exigem uma
descrição objetiva e precisa de todas as

40

ações sociais, ambientais e culturais ge-
ridas pelo Itaú. O prazo para a execução
da tarefa é de exatamente um mês. Qual-
quer empresa do mundo que queira pos-
tular um lugar no prestigiado índice Dow
Jones de Sustentabilidade (DJSI) tem de
passar pela prova. Mesmo trabalhosa, a
missão já teria se transformado em ro-
tina se, a cada edição do questionário,

40% das perguntas não fossem uma
completa surpresa para Soares.

Neste ano, as respostas somaram 130
páginas, além de quilos de material ne-
cessário para legitimar as ações descri-
tas. Pela quinta vez consecutiva o Itaú
foi incluído no DJSI, integrando um
grupo de pouco mais de 300 empresas
do mundo todo que aliam solidez finan-
ceira a uma postura de responsabilida-
de ambiental e social. Entre elas estão
a japonesa Toyota, a anglo-holandesa
Unilever e a americana Intel. No Bra-
sil, além do Itaú, apenas uma empresa
integra o índice — a Companhia Ener-
gética de Minas Gerais (Cemig).

Uma das características mais marcan-
tes do DJSI é sua atenção à evolução
das empresas. Companhias brasileiras
como a Embraer, além das multinacio-
nais DaimlerChrysler e Bristol-Myers
Squibb, fizeram parte do índice em anos
anteriores, mas não se mantiveram na
lista. A entrada e a permanência do Itaú
indicam que a empresa adota boas prá-
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ticas e consegue levá-las adiante. "Em
2003 os representantes da Dow Jones
perguntaram apenas se tínhamos om-
budsman de clientes", afirma Soares.
"Neste ano tivemos de explicar a eles o
que esse profissional faz e que resulta-
dos foram obtidos com sua atuação."

Por influência do DJSI ou não, o fa-
to é que as ações do Itaú são marcadas
por um certo senso de urgência. Há cin-
co meses o banco criou um comitê com
12 executivos de diferentes áreas para
discutir a questão da diversidade no am-
biente de trabalho. No início de 2005,

Roberto Setúbal: "Nossos projetos
sociais têm de mostrar bons resultados"

a primeira diretriz do grupo sairá do pa-
pel: 15 estudantes universitários negros
começarão a ser treinados para fazer
parte dos quadros do banco. No proje-
to o Itaú terá como parceira a ONG
Afrobras. "O banco entende as deficiên-
cias educacionais dessas pessoas e quer
ajudar a saná-las", afirma José Vicen-
te, reitor da Zumbi dos Palmares, enti-
dade mantida pela Afrobras. "É uma
postura um pouco mais compreensiva
do que a de uma multinacional que que-
ria nos oferecer 50 vagas com a condi-
ção de que os candidatos falassem in-
glês fluentemente."

Hoje, o banco tem 32 216 funcioná-
rios. Desse total, negros e pardos repre-
sentam 10,6%. "A meta do comitê é do-
brar esse contingente nos próximos dez
anos", diz Fernando Perez, diretor exe-

cutivo de recursos humanos do Itaú. A
empresa também foi a única do setor a
assinar com a Procuradoria do Traba-
lho um termo se comprometendo a ter
5% de seu quadro formado por defi-
cientes até dezembro de 1997. Em 2002,
o Itaú tinha 547 portadores de deficiên-
cia. No ano passado esse número subiu
para 747. O Itaú vive hoje um desafio
comum entre as empresas que desen-
volvem ações sociais — aproximar o
banco de sua fundação, a Itaú Social.
Tal movimento aparece como uma das
reivindicações dos funcionários, numa
pesquisa realizada recentemente. Dian-
te disso, um dos mais novos programas
da fundação, o Jovens Urbanos, inicia-
do em março deste ano, prevê a parti-
cipação de voluntários da empresa em
uma de suas etapas.

A participação de funcionários é ape-
nas uma das novidades que cercam o
programa. Pela primeira vez o público-
alvo são jovens de 16 a 24 anos da pe-
riferia de grandes cidades. "Estávamos
muito focados na educação fundamen-
tal", afirma Antônio Matias, vice-presi-
dente da Fundação Itaú Social. "Mas
descobrimos que essa faixa etária dos
jovens é muito vulnerável e pouco as-
sistida." Desde abril, 480 estudantes dos
bairros paulistanos de Campo Limpo e
Brasilândia estão trabalhando questões
relacionadas a escola, cultura, arte, es-
porte e ciência por meio de trabalhos
em grupo, incursões pelas regiões que
habitam e exercícios de experimenta-
ção. Eles também estão se familiarizan-
do com tecnologias de baixo custo, co-
mo processos para reutilização de água
e transformação de gordura em sabão.
A idéia é que, no final do programa, os
jovens usem esse conhecimento em um
projeto que os ajude a minimizar as di-
ficuldades sociais existentes nas regiões
onde moram. As melhores idéias terão
direito a apoio financeiro do Itaú. Os vo-
luntários do banco entram nessa etapa,
atuando como tutores dos estudantes por
um período de seis meses.

O programa Jovens Urbanos consu-
mirá cerca de 1,5 milhão de reais do
total de 23 milhões que a Itaú Social

destinará neste ano a projetos sociais.
Todos têm sua continuidade atrelada a
apenas um quesito. "Eles precisam
mostrar resultados, retornos altos", afir-
ma Roberto Egydio Setúbal, presiden-
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Produtores de castanha do Amapá: remuneração baseada num percentual da venda dos produtos da empresa

Como compartilhar valores
A estratégia da Natura é convencer seus
parceiros a apostar na responsabilidade social
Juliana Almeida

J Á FAZ ALGUM TEMPO QUE OS CON-
troladores da Natura, maior fa-
bricante de cosméticos do Bra-

sil, decidiram que responsabilidade
social seria uma das marcas associa-
das à estratégia de negócios da empre-
sa. Isso envolve oportunidades, riscos
e uma dose cavalar de comprometi-
mento dos executivos — desafios que
pouquíssimas companhias estão dis-
postas a encarar. Hoje, segundo espe-
cialistas, a Natura, com faturamento
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de 1,9 bilhão de reais em 2003, está
na vanguarda mundial da responsabi-
lidade social empresarial, ao lado de
nomes como a inglesa The Body Shop
e a rede de cafeterias americana Star-
bucks. Seu projeto de relacionamen-
to com fornecedores de matérias-pri-
mas de regiões carentes na Amazônia
já foi tema de trabalhos apresentados
na escola de negócios da Universida-
de Harvard, uma das mais respeitadas
do mundo. No Brasil, a Natura é uma

das duas únicas empresas a integrar
todas as edições do GUIA EXAME
DE BOA CIDADANIA CORPORA-
TIVA desde seu lançamento, em 2000.
(A outra é a Belgo.)

Hoje, o grande desafio da Natura é
disseminar os conceitos dessa estra-
tégia — dentro e fora da companhia.
Nos últimos meses, um modelo de ges-
tão que leva isso em conta vem sendo
gerado. "O sistema busca consolidar
a responsabilidade social corporativa
nas decisões cotidianas, fazendo com
que todas as áreas tenham consciên-
cia dos impactos que causam na so-
ciedade e no meio ambiente", diz Pe-
dro Luiz Passos, um dos sócios e pre-
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sidente da Natura. Segundo ele, esse
processo é fundamental para que idéias
e conceitos não fiquem restritos a um
núcleo, geralmente a cúpula da em-
presa, e se transformem em práticas
comuns a todos.

Na própria companhia, o sistema
servirá para unificar os procedimen-
tos adotados nas unidades internacio-
nais, localizadas na Argentina, no Chi-
le, no Peru e no México. "Nossa me-
ta é ter tudo implantado em três anos",
diz Rodolfo Guttilla, diretor de assun-
tos corporativos.

Com base nos procedimentos e nas
normas ISO, o modelo de gestão segue
os três pilares básicos da responsabili-
dade social empresa-
rial: diálogo, transpa-
rência e ética — os
mesmos princípios
que facilitaram a aber-
tura de capital da Na-
tura no Novo Merca-
do da Bolsa de Valo-
res de São Paulo, em
maio deste ano. Atual-
mente, as ações da
empresa estão entre
as mais negociadas
do mercado.

Quando estreou
nas bolsas, a Natura
já publicava relató-
rios anuais havia
cinco anos, manti-
nha conselheiros ex-
ternos desde 1997 e
passava por audito-
rias externas havia 15 anos. "Só fica-
mos com o lado bom da abertura de
capital — a atração de novos investi-
dores, a consolidação e a valorização
da marca. Os custos do processo já
haviam sido superados", diz Passos.
"Acredito que essa seja uma demons-
tração prática de que a responsabili-
dade social traz bons resultados quan-
do bem entendida e praticada por to-
da a cadeia."

Um dos pontos mais críticos da es-
tratégia da Natura é o relacionamen-
to com fornecedores "alternativos",

grupos ligados a moradores de regiões
ribeirinhas, seringueiros, produtores
de castanha e índios. Há alguns me-
ses, a empresa criou o Fundo para o
Desenvolvimento Sustentável Local,
que receberá um percentual das ven-
das de produtos fabricados com ma-
térias-primas fornecidas por essas co-
munidades. Todos os cosméticos que
levam castanha-do-pará em sua com-
posição, por exemplo, devem gerar
renda para fornecedores do interior do
Amapá. Outro desafio é reforçar o con-
ceito de sustentabilidade no negócio
nas 375 000 consultoras, responsáveis
pelas vendas dos produtos da marca.
Uma das formas encontradas para re-

solver isso foi o en-
volvimento das con-
sultoras nos projetos
sociais desenvolvi-
dos pela Natura. Em
parceria com o Mi-
nistério da Educa-
ção, a empresa pas-
sou a incentivá-las a
trazer de volta aos
bancos escolares
pessoas na faixa de
18 a 25 anos que,
por algum motivo,
tiveram de interrom-
per os estudos. Por
meio de um cadastro
nacional, as consul-
toras de qualquer ci-
dade do país pode-
rão indicar qual o
centro de educação

de jovens e adultos mais próximo da
residência do interessado.

O projeto piloto foi desenvolvido
nos municípios de Cajamar e Ribei-
rão Preto, em São Paulo, e em Goiás.
Na ocasião, foram avaliados fatores
como adesão, dificuldades e estraté-
gias de comunicação. Verificado o al-
to potencial de sucesso, a Natura pas-
sou a divulgar o projeto em todo o
país. "Grande parte das consultoras
já vendia com entusiasmo os produ-
tos ligados a causas sociais, mas que-
ria participar diretamente dos proje-

tos", diz Susy Yoshimura, coordena-
dora do programa Crer para Ver, da
Natura. "Agora, estamos organizados
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Com a palavra,
o consumidor
Ouvir — de verdade — o cliente é o
primeiro passo para a sustentabilidade
do negócio na companhia
Ana Luiza Herzog

ORADORA DO BOM RETIRO,

bairro da região central da ci-
dade de São Paulo, a enfer-

meira Luciana Tulermam freqüenta sem-
pre a mesma loja da rede de supermer-
cados Compre Bem, uma das bandei-
ras do grupo Pão de Açúcar, líder do va-
rejo no Brasil. Luciana se considera uma

consumidora consciente. Se algo a de-
sagrada, reclama para o primeiro fun-
cionário da loja que encontra. Graças a
esse perfil, foi convidada pelo gerente
para fazer parte de um comitê de clien-
tes que se reúnem com o objetivo de
opinar sobre a gestão do supermercado.

A experiência se repete uma vez por

mês em todos os 554 pontos-de-ven-
da do grupo. E obedece a mesma di-
nâmica. A loja define um tema para ser
discutido e o repassa com antecedên-
cia aos clientes, para que eles se pre-
parem. Tudo pode estar na pauta—da
qualidade das frutas e legumes ao de-
senho da loja, passando pelo atendi-
mento dos funcionários. Nas reuniões,
a gerência ouve as críticas e compro-
mete-se a buscar soluções para apre-
sentá-las ao comitê no próximo encon-
tro. Quando se aproxima dos clientes
para ouvir seus anseios, a empresa de-
ve estar disposta a deixar que eles in-
terfiram em sua maneira de fazer ne-
gócios. "Só participo porque vejo que
nossas opiniões são realmente acata-
das", diz Luciana. "Já fomos respon-
sáveis por troca de fornecedores e in-
clusão de marcas mais baratas."

Manter um diálogo transparente com
os consumidores é crítico para o desen-
volvimento sustentável das corporações

Aula de música clássica em escola pública na cidade de São Paulo: trabalho conjunto entre empresa e governo
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e é algo que há algum tempo vem sen-
do perseguido pelo Pão de Açúcar. Em
1993, a empresa foi pioneira em intro-
duzir o cargo de ombudsman no setor
de varejo. Em 2002, com o crescimen-
to acelerado do número de lojas, o Pão
de Açúcar criou a Casa do Cliente. Ne-
la trabalham 85 funcionários, encarre-
gados de fazer contato por telefone,
e-mail, chat ou pessoalmente com mais
de 50 000 clientes por mês. Os forne-
cedores também ganharam um ombuds-
man há quatro anos. É com a ajuda de-
le que, sobretudo os pequenos, são ou-
vidos pela empresa. Muitos deles fazem
parte do programa Caras do Brasil, cria-
do em 2003. Seu objetivo é fazer com
que cooperativas e associações de pe-
quenos produtores espalhadas pelo Bra-
sil tenham espaço para suas mercado-
rias nas gôndolas da rede. Hoje, cerca
de 50 fornecedores de 16 estados do país
estão inseridos no programa.

A Casa do Cliente e o Caras do Bra-
sil marcam a evolu-
ção da política de res-
ponsabilidade social
do Pão de Açúcar.
"Começamos fazendo
aquilo que é básico,
mas ainda não é regra
para muitas empresas

- pagando impos-
tos", diz Augusto
Cruz, presidente do
grupo. "Hoje temos
uma atuação que inclui
todos que, de alguma
forma, têm relação
com nosso negócio."

Estabelecer víncu-
los com a comunidade é tarefa do Ins-
tituto Pão de Açúcar de Desenvolvimen-
to Humano, o braço social da empresa.
Criado em 1989, concentra suas ações
na área de educação para crianças e ado-
lescentes carentes. Até 2003, o institu-
to desenvolvia seus programas em sete
unidades próprias e em seis instituições
conveniadas. Juntas, elas recebem dia-
riamente cerca de 3 000 alunos. Neste
ano, para aumentar o público beneficia-
do, a entidade firmou parcerias com ór-

Cruz: "Começamos fazendo o
básico — pagando impostos"

gãos públicos. "Sentimos que nossos
programas estavam consolidados e que
já era hora de tentarmos replicá-los em
escala", afirma Rosângela Quilici, dire-
tora do instituto. A primeira experiên-
cia já está em andamento. Em quatro es-
colas geridas pela prefeitura de São Pau-
lo, o instituto ensina música clássica,
são 320 alunos. Em 2003, os investi-
mentos do Pão de Açúcar em seu braço
social somaram 11,8 milhões de reais,
valores que se repetirão neste ano. Mas
talvez o principal feito social do Pão de
Açúcar esteja diretamente ligado ao ne-
gócio — a geração de empregos. São
cerca de 60 000 postos de trabalho,
l 000 deles destinados a pessoas com
mais de 60 anos. Todos recebem bolsa
de estudo parcial para custear faculda-
de e pós-graduação, e o plano de saúde
permite a inclusão de pai e mãe.

O grande número de lojas do Pão de
Açúcar também aumenta o desafio —
e o impacto—de outros projetos de res-

ponsabilidade social.
Os portadores de defi-
ciência física têm aces-
so facilitado em 12 lo-
jas. A adaptação de to-
dos os pontos-de- ven-
da deve ser concluída
no fim do ano que vem.
Além disso, desde abril
de 2001 a empresa
vem montando esta-
ções de coleta seletiva
de lixo para reciclagem
em parceria com um de
seus maiores fornece-
dores, a Unilever.

Em julho deste ano,
o Pão de Açúcar começou a testar ou-
tra iniciativa ambiental: a substituição
da tradicional sacolinha de plástico por
uma biodegradável. Estima-se que 800
milhões de sacolas plásticas sejam con-
sumidas por mês no varejo brasileiro.
Boa parte disso vai para os lixões ur-
banos. Mesmo com custo superior, as
biodegradáveis vêm ganhando espaço
em todo o mundo. No Brasil, O Boti-
cário segue a tendência desde dezem-
bro de 2003. Na Europa, a CoOp e a

Sainsbury's, duas das maiores redes
de varejo do Reino Unido, abandona-
ram as sacolas plásticas há mais de
dois anos. O Pão de Açúcar quer ser
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a próxima empresa a entrar na lista.



Projeto para a recuperação de drogados, em Rio Verde, Goiás: aproximação com a população local

Em busca da
confiança
do mercado
A Perdigão sabe que o posicionamento ético
conta pontos no comércio internacional

Yuri Vasconcelos
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PERDIGÃO FORMA NO TIME RE-
duzido de empresas brasilei-
ras com chance de se tornar

uma operação de dimensões multina-
cionais. Com faturamento de 3,8 bi-
lhões de reais em 2003 e cerca de
30 000 funcionários, exporta seus pro-
dutos — cerca de 600 itens — para
mais de 100 países, que vão da vizi-
nha Argentina a Taiwan, passando por
Canadá, França e Rússia. Escala e in-
serção internacional são fatores críti-
cos para grandes companhias de se-
tores como o de alimentos. A questão
é como chegar a esses mercados ex-
ternos. Preço competitivo continua a
ser o critério mais importante de to-
dos. De longe. Mas o fato é que a ex-
pansão internacional está cada vez
mais vinculada ao posicionamento éti-
co assumido pelos negócios.
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Como compa-
nhia exportadora e
dependente de in-
vestidores, a Per-
digão vem avan-
çando sobretudo
na área da gover-
nança corporativa
— algo muito dis-
cutido, mas ainda
pouco praticado
no ambiente brasi-
leiro de negócios.
Foi uma das pri-
meiras a integrar o
Nível l de Gover-
nança Corporativa
da Bovespa. Pos-
sui um conselho
de administração e
um conselho fiscal
compostos de exe-
cutivos indepen-
dentes, sem liga-
ções com a gestão, e representantes
dos acionistas minoritários. Um dos
diferenciais da política de governan-
ça corporativa da Perdigão é a práti-
ca de tag along, que vai além das exi-
gências legais. Em caso de transferên-
cia de controle acionário da compa-
nhia, ela assegura aos minoritários o
pagamento de, no mínimo, 80% do
valor pago aos controladores.

"Todos esses princípios e iniciati-
vas foram fundamentais para conquis-
tar e manter a confiança dos investi-
dores", diz Nildemar Secches, presi-
dente da Perdigão. No ano passado, o
grupo, que conta com 13 unidades pro-
cessadoras de carne nos estados de
Santa Catarina, Paraná, Rio Grande
do Sul e Goiás, lucrou 123,5 milhões
de reais, um crescimento de l 400%
em relação ao ano anterior.

Em 2002, a Perdigão sofreu os
efeitos retardados da desvalorização
do dólar. Parte de sua dívida estava
atrelada à moeda americana, o que
comprometeu os resultados. A expan-
são da empresa também tem signifi-
cado o desenvolvimento das comu-
nidades nas quais ela opera. O prin-

Secches: "Conquistar mercados e
manter a confiança dos investidores"

cipal exemplo é o
município de Rio
Verde, em Goiás,
que abriga um dos
maiores comple-
xos industriais da
companhia.

Desde que teve
início a construção
da fábrica, em 1997,
a Perdigão colocou
em ação um pro-
grama social em
parceria com o
Banco Nacional de
Desenvolvimento
Econômico e So-
cial (BNDES) com
o objetivo de dotar
a cidade da infra-
estrutura necessá-
ria à demanda cria-
da por ela. Por meio
do Projeto Atende,

o município ganhou uma unidade do
Corpo de Bombeiros e nove postos in-
tegrados de saúde e segurança, volta-
dos para o atendimento da população
nas especialidades clínica geral, odon-
tologia, pediatria, ginecologia e vaci-
nação, entre outras.

Internamente, a empresa vem avan-
çando nas áreas de meio ambiente,
saúde e segurança no trabalho, graças,
sobretudo, a seu sistema de gestão in-
tegrada. Sua unidade de Marau, no
Rio Grande do Sul, tem certificações
que vão da ISO 9001, que atesta a qua-
lidade da produção, à OHSAS 18001,
um selo de segurança e saúde no tra-
balho. Na área de saúde e segurança
no trabalho, a principal conquista foi
a queda de 11 % no número de aciden-
tes com afastamento, registrada pela
fábrica de embutidos de Marau.

Outro passo foi a redução, no úl-
timo ano, de 3,5% no consumo de
energia elétrica e a introdução da co-
leta seletiva em todas as unidades.
Atualmente, 68,5% dos resíduos ge-
rados pela Perdigão são enviados pa-
ra reciclagem. "A receita gerada com
a reciclagem reverte em benefício dos

próprios funcionários", afirma Ricar-
do Menezes, diretor de relações ins-
titucionais da companhia. "Esses re-
cursos já foram usados na construção
de praças de convivência e em me-
lhorias em áreas de lazer, como o sa-
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Crianças do Projeto Ler É Preciso, da Suzano: ênfase em ações educacionais e estímulo ao voluntariado

Unidas pelos valores
A política de responsabilidade social teve um
papel decisivo na fusão entre Suzano e Bahia Sul

Juliana Almeida

U NIR A EMPRESA EM TORNO DE AL-
guns valores costuma ser uma
estratégia eficaz para superar

obstáculos impostos por movimentos
traumáticos. É o caso dos processos de
fusões, quando duas ou mais culturas
empresariais são confrontadas. Nos úl-
timos tempos, os responsáveis pela Su-
zano, uma das maiores fabricantes de
celulose e papel do país, passaram por
esse tipo de prova. O movimento que
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provocou isso foi a união entre a Suza-
no e a Bahia Sul, cujo controle, até 2001,
era dividido com a Companhia Vale do
Rio Doce. A operação gerou um negó-
cio de 2,7 bilhões de reais de fatura-
mento anual e uma série de traumas —
cargos remanejados, demissões e dis-
cussões com sindicatos. O grande de-
safio encontrado era o mesmo enfren-
tado por qualquer gestor envolvido num
movimento como esse — aproveitar o

que cada uma das empresas tinha de
melhor e, assim, criar uma nova e úni-
ca cultura. "A Suzano era uma empre-
sa mais tradicional. A Bahia Sul apare-
cia como um negócio moderno, profis-
sionalizado", diz Murilo Passos, supe-
rintendente da Suzano. "Em comum,
elas tinham o objetivo de investir, cres-
cer e ser percebidas como empresas so-
cialmente responsáveis." Graças a essa
coincidência de valores básicos, foi pos-
sível agregar os conhecimentos gera-
dos pela forte atuação da Bahia Sul nas
comunidades no entorno da fábrica em
Mucuri, na Bahia, à tradição da Suza-
no em colaborar com projetos educa-
cionais e em ter uma visão mais abran-
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gente da responsabilidade de uma or-
ganização com os diversos públicos.

Para que esse compromisso não fi-
que restrito a um pequeno grupo de
pessoas, a empresa mantém um comi-
tê composto de seis executivos de áreas
como marketing e RH, que traçam as
estratégias juntamente com o presiden-
te. Para cada uma das áreas são desen-
volvidos planos que contemplam pro-
jetos a ser desenvol-
vidos, verbas e ante-
cipação de problemas
com funcionários, co-
munidade, fornecedo-
res ou clientes e sua
prevenção. "A respon-
sabilidade social tem
de estar incorporada
às ações da empresa
em todas as áreas",
diz Passos.

O incentivo ao tra-
balho voluntário foi
uma das formas en-
contradas pela Suza-
no para integrar os
funcionários das duas
empresas. Trata-se de
uma fórmula já testa-
da em outros casos,
como o da fusão, em
2001, entre os bancos americanos Wa-
chovia e First Union. Atualmente, a Su-
zano libera seus funcionários para a rea-
lização de trabalho comunitário por 16
horas em um ano, o equivalente ao ex-
pediente de dois dias.

Em 2003, a Suzano Papel e Celulo-
se destinou 1,4 milhão de reais a 21 pro-
jetos sociais. Em 2004 serão 2 milhões
de reais. "Até algum tempo atrás, os
projetos eram concebidos de acordo
com nossa visão do que a comunidade
precisava", diz Renato Gomes Carnei-
ro, gerente de relações com a comuni-
dade da empresa. "Agora estamos mais
atentos às demandas e aos resultados
de nossas ações."

Estreitar os canais de comunicação
com os stakeholders é hoje um dos
principais desafios da Suzano. Con-
cluída a fusão, a intenção agora é criar

Passos: metas ambientais
agressivas e mais transparência

ouvidorias para ampliar os meios de
comunicação entre a empresa e as par-
tes interessadas. "Queremos que os
ouvidores sejam a porta de entrada de
todas as reclamações, que devem ser
distribuídas internamente às áreas per-
tinentes e resolvidas", diz Denise Ro-
cha Knijnik, diretora de RH.

A Suzano foi a primeira organização
no mundo a obter a BS 7750, norma

precursora da ISO
14001, de preservação
ambiental. A Bahia
Sul, por sua vez, foi a
segunda do setor de
papel e celulose a re-
ceber a S A 8000, rela-
tiva à segurança do tra-
balho. (A primeira foi
a vietnamita Tan Mai.)
Também ganhou o
Prêmio Nacional de
Qualidade (PNQ), em
2001, pelo resultado de
seus esforços na me-
lhoria contínua. "Isso
é decorrência de tudo
o que fizemos em ter-
mos de processos e de
tudo o que valorizamos
internamente", diz Jor-
ge Cajazeira, que tem

como objetivo zelar para que todos os
projetos da Suzano sejam lucrativos sem
causar danos aos funcionários, à comu-
nidade e ao meio ambiente.

A área ambiental é crítica para o se-
tor de papel e celulose. Por um lado,
qualquer descuido pode trazer danos
duradouros ao ambiente e à imagem do
negócio. Por outro, determina parte da
viabilidade econômica da operação.
Quanto menos resíduo a empresa pro-
duz, mais está aproveitando a matéria-
prima e menos terá de gastar com so-
luções paliativas. Até 2005, a produção
de resíduos da Suzano em Mucuri, na
Bahia, deve cair pela metade. Na uni-
dade Suzano, o consumo de água, que
chegou a 80 metros cúbicos por tone-
lada produzida em 1992, caiu para me-
tade em 2003 e deve chegar a 27 me-

GUIA DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA • 2004 53

tros cúbicos por tonelada em 2007.



Voluntários do projeto Infância Protegida, em Silvânia, Goiás: erradicação do trabalho infantil

Um reforço
para as marcas
A preocupação social ajuda empresas
como a Unilever a valorizar seus produtos

Patrícia Patrício

ODESODORANTE REXONA DETÉM
39,4% de participação de mer-
cado na Região Sul do Brasil

- 7 pontos percentuais acima da par-
ticipação média no país todo. Segundo
o instituto de pesquisa ACNielsen, es-
sa diferença foi atingida em 1997, quan-
do a Unilever, multinacional anglo-ho-
landesa de produtos de higiene pessoal,
limpeza e alimentos, deu início ao Cen-
tro Rexona de Vôlei, no Paraná. "O cen-
tro não é só uma escolinha de vôlei. É
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um instrumento para passar noções de
cidadania por meio do esporte" afirma
Daniela Eisenbraun, gerente da marca
Rexona. O sucesso dessa iniciativa mos-
tra como a responsabilidade social e a
lógica dos negócios podem caminhar
juntas. De um lado, o projeto já aten-
deu 18 000 crianças e adolescentes de
baixa renda, no Paraná e em São Pau-
lo. De outro, a empresa já percebeu sua
força de projetar marcas e está expan-
dindo o programa. Ele agora se chama

Rexona-Ades (associando uma segun-
da marca da empresa, a de sucos com
leite de soja) e vai se estender ao Rio de
Janeiro. "Queremos ajudar no cresci-
mento da sociedade e da empresa den-
tro da sociedade", diz Vinicius Prianti,
presidente da Unilever.

Com investimento de 5 milhões de
reais em 2004, esse é o principal proje-
to social da multinacional no Brasil, mas
não é o único. No ano passado a empre-
sa gastou 13 milhões de reais com ações
semelhantes. Parece pouco em relação
ao faturamento bruto, de 8 bilhões de
reais, mas iniciativas relativamente ba-
ratas podem ter grande impacto. É o ca-
so dos 550 000 reais aplicados em duas
cidades de Goiás, Silvânia e Itaberaí, por
meio de leis de incentivo fiscal. As duas
localidades, juntas, têm 46 000 habitan-
tes e fornecem 40% dos tomates que a
Unilever utiliza para produzir molhos
prontos e ketchup. Por isso foram esco-
lhidas para a implantação dos progra-
mas Infância Protegida e Rural Respon-
sável. "Não adianta apenas cobrar a er-
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radicação do trabalho infantil, é preciso
dar condições para que os filhos dos agri-
cultores tenham acesso à escola", diz
Maria Cláudia Souza, diretora adjunta
de assuntos corporativos da empresa.

Em menos de um ano do programa
Infância Protegida, Silvânia ganhou a
Escola Pólo da Água Branca, de ensino
fundamental, para 420 crianças, e a re-
forma de duas creches, para atender 160
filhos de agricultores que trabalham nas
lavouras de tomate. Itaberaí foi contem-
plada com o Terminal do Trabalhador,
onde os lavradores fazem um lanche e
deixam as crianças na creche antes de
ir para o campo. Já o programa Rural
Responsável envolve associações de pro-
dutores e sindicatos para erradicar o tra-
balho infantil e promover segurança na
lavoura. A Unilever só faz negócios com
produtores engajados no programa.

Creche em Goiás e Prianti:
valorização da imagem perante
o consumidor

Outro projeto que está crescendo na
empresa é o Programa de Educação Ali-
mentar, iniciativa de um grupo de fun-
cionários do escritório da avenida Pau-
lista, em São Paulo. Preocupados com
o aumento da obesidade infantil, a mé-
dica Elaine Molina, a técnica em culi-
nária Graça Machado e outros colegas
se reuniam fora do expediente para dis-
cutir idéias. Resolveram atacar em três
frentes: alunos do ensino público fun-
damental, professores e merendeiras.
"A função da merendeira é vista como
subalterna, precisamos valorizar essas
profissionais", diz Graça Machado. A
empresa apoiou a idéia e o programa
começou com 120 voluntários da uni-
dade de Pouso Alegre, em Minas Ge-
rais. Hoje, ele é desenvolvido também
em Valinhos, São Paulo e Goiânia. Em
dois anos foram injetados 2 milhões de
reais no projeto, que consiste em adap-
tar cardápios para as diferentes realida-
des locais. Para cativar os alunos, obras
de arte motivam a discussão sobre edu-
cação alimentar. Assim, as figuras re-
chonchudas do colombiano Fernando
Botero tratam das gorduras, e os retra-
tos pintados com legumes por Arcim-
boldo, das fibras e vitaminas. Com o
sucesso da iniciativa, Elaine foi trans-
ferida da área de saúde do trabalho pa-
ra a de responsabilidade social.

Todos os projetos são articulados pe-
lo Instituto Unilever, criado em 2002
para organizar as ações nas áreas de
educação, esporte, arte, cultura e meio
ambiente — para "dar um norte", se-
gundo Prianti. "Quando se vendem pro-
dutos como os nossos, é preciso cuidar
das marcas que se relacionam com o
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consumidor", diz.


