
Estão abertas as inscrições
para o Prêmio Balanço So-
cial 2005. Empresas de to-
dos os portes e setores po-
dem concorrer a troféus e
certificados nas categorias
Regionais (Centro-Oeste,
Estado de São Paulo, Sudes-
te, Norte/Nordeste e Sul);
Micro, Pequena e Média Em-
presa; e Destaque Nacional.
O prêmio é promovido por
cinco instituições que promo-
vem a responsabilidade so-
cial no País, e as inscrições
podem ser feitas no site www.
premiobalancosocial.org.br.

A Hubert, empresa de admi-
nistração de condomínios,
vai entregar aos prédios de
sua carteira a primeira re-
messa de sacos de lixo bio-
degradáveis, em substitui-
ção aos sacos plásticos co-
muns. O objetivo é comple-
mentar seu programa de co-
leta seletiva de lixo. O plásti-
co biodegradável é decom-
posto em cinco anos e não
custará mais aos condomí-
nios, segundo a empresa.

A metalúrgica Sandvik do
Brasil já conseguiu reduzir
gastos com energia elétrica,
passou a reciclar o lixo indus-
trial e deverá implementar
em breve o reuso de água. A
mudança nos indicadores
ambientais veio com a certifi-
cação ISO 14001, que a em-
presa obteve no final do ano
passado, a partir de uma exi-
gência da matriz da Sandvik,
na Suécia. A empresa criou
um comitê com representan-
tes de quatro áreas para ge-
renciar a aplicação da norma.
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A Associação Brasileira do
Câncer lançou nesta sema-
na o primeiro bracelete que
arrecadará fundos para aju-
dar os portadores de câncer
de todo Brasil, a exemplo de
iniciativas que viraram moda
nos Estados Unidos, como
os braceletes LiveStrong. A
pulseira brasileira é azul e
traz o site e logo da entidade
impressos. Os interessados
em se engajar na causa po-
derão adquirir as pulseiras
na rede de supermercados
Pão de Açúcar (Pão de Açú-
car, Extra e Compre Bem) ao
preço de R$ 5 ou pelo site
www.abcancer.org.br.

Sacolasbiodegradáveis
em condomínios

PrêmioBalançoSocial
tem inscrições abertas

Braceletescontrao
câncer, como nos EUA

Gestãoambientalganha
força em metalúrgica
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Avanço baseado em parcerias
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APOIO: A sigla PPP faz parte do
vocabulário da publicitária e psi-
cóloga Mara Gabrilli desde 1997,
quando fundou a ONG Projeto
Próximo Passo, para melhorar a
qualidade de vida dos deficien-
tes. Agora, à frente da Secretaria
Municipal da Pessoa com Defi-
ciência e Mobilidade Reduzida,
faz sentido a sigla lembrar tam-
bém a parceria entre órgãos pú-
blicos e a iniciativa privada. Mara
chegou ao governo paulistano
sem a ilusão de que o orçamento
de sua pasta lhe proporcionaria
grandes realizações. “Vou traba-
lhar junto com as outras secreta-
rias. A idéia é incluir os deficien-
tes nos programas da Secretaria
do Trabalho, da Educação e da
Saúde ”, explica. A complementa-
ção orçamentária será batalhada

junto a “empresários de boa von-
tade”. Nos sete anos da PPP,
foram muitos os êxitos da publici-
tária, que ficou tetraplégica em
1994, depois de um acidente.
Conseguiu doações para a cons-
trução da sala de cultura de célu-
las do Laboratório de Neuro-rege-
neração do Sistema Nervoso
Central da USP, e o patrocínio de
Furnas para pesquisa de cura da
paralisia. Em parceria com a aca-
demia Fórmula, desenvolve um
programa de ginástica adaptada
com 42 atletas profissionais. En-
tre eles, o primeiro maratonista
com as duas pernas amputadas
que completou a Maratona de
Nova York. A agência W/Brasil
faz o material visual da ONG e a
Cavalera desenvolveu camisetas
de apoio ao projeto.

AÇÃO
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Agronegóciorevêconceitos e
apostanasustentabilidade
Setortemdesafioscomoaquestãoambientaleaspráticastrabalhistas,masempresasjámostramavanços
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INCLUSÃO

Laura Diniz

As grandes empresas estão abrin-
do suas portas para os deficientes.
É por força de lei e não por cons-
ciência, mas essa inclusão profis-
sional pode começar a desativar o
círculo vicioso que limita a vida
de muitos deles -- não estudam
porque, além das dificuldades de
locomoção, não há trabalho, e
não são contratados porque não
estão capacitados.

Desde outubro, a Delegacia
Regional do Trabalho (DRT) de
São Paulo fiscalizou no Estado
1,3 mil empresas com mais de
100 funcionários. Constatou a
necessidade da criação de 19 mil
cargos para deficientes. Até o
fim do ano, pretende chamar to-
das as 7.544 empresas desse por-
te e o déficit deve chegar a 57
mil postos, segundo a chefe da
fiscalização da DRT, Lucíola
Rodrigues Jaime.

A obrigação de contratar defi-
cientes está prevista na Lei
8.213/91 e vale para empresas
com mais de 100 empregados. As
cotas variam de 2% a 5% do qua-
dro, de acordo com o tamanho da
companhia. A regra já tem mais
dedez anos,mas sua regulamenta-
ção só veio em 1999. A atuação
articuladada DRT-SP edo Minis-
tério Público do Trabalho (MPT)
começou no ano passado e já dá
resultados surpreendentes em ter-
mos de aumento da contratação.

“Com raríssimas exceções, as
empresas só agem depois de com-
pelidas pelo Ministério Público
do Trabalho”, diz a procuradora
Elisa Maria Brant de Carvalho

Malta. Depois de firmar um Ter-
mo de Ajustamento de Conduta
(TAC) com o MPT, a empresa
tem dois anos para cumprir a lei.
“Mas o prazo é flexível porque o
objetivo não é prejudicar nin-
guém, mas inserir os deficientes.”

Segundo a procuradora Adélia
Augusto Domingues, a lei não
obriga a empresa ademitir empre-
gados sem deficiência para in-
cluir deficientes, nem determina
que ela deve aumentar o quadro
funcional. A ordem é priorizar os
deficientes quando houver novas
vagas. “Se a empresa ficar dois
anos com o mesmo número de
empregados e não fizer variação
(demitir um e contratar outro),
não tem como cumprir a reserva.
Por isso, o prazo é negociável.”

O Itaú faz a lição de casa desde

2000, quando fez acordo com o
MPT. “Vamos atingir a cota em
2007”, diz a superintendente de
desenvolvimento da empresa, Re-
nataTubini.Entre os 900deficien-
tes que trabalham no banco (2%
do total de funcionários), está Ká-
tia Yuriko Ito, protagonista de
uma história de superação.

Aos 19 anos, estudante de me-
dicina, teve um angioma cerebral
(espéciede derrame) enquanto na-
dava. Desaprendeu a falar, a ler e
a escrever, esqueceu o português
e o inglês, perdeu o raciocínio ló-
gicopara exatas e ficou comomo-

vimento do lado direito do corpo
comprometido. “Queria me ma-
tar, mas não tinha como”, lembra.
“Até que, alguns meses depois da
cirurgia, consegui andar e vi que
ainda tinha muito para fazer.”

E fez: aos 21 anos entrou na fa-
culdade de fonoaudiologia, fez
mestrado em comércio exterior,
trabalhou na Organizaçãodas Na-
çõesUnidas (ONU), aprendeuale-
mão e japonês. Aos 33 anos, ou-
tro angioma, em outra piscina.
“Dessavez sóhouve seqüelas físi-
cas. O lado direito ficou mais pa-
ralisado, mas faço fisioterapia e
estou melhorando”, diz. Em
2002, entrou no Itaú por meio da
lei de cotas. “Sou técnica de câm-
bio e adoro o que faço. Não tenho
complexo nenhum. Acho que sou
uma das pessoas que mais conhe-
ce colegas no banco”, afirma.

O argumento de que a contra-
tação de deficientes é difícil por-
que não há profissionais capacita-
dos é apenas parte da verdade,
pondera a coordenadora do site
da ONG Rede Saci, Ana Maria
Barbosa. “As empresas ainda
têm preconceito e só querem gen-
te com a chamada deficiência le-
ve”, diz. “Pode ter baixa visão,
mas tem que enxergar. Pode ser
surdo, mas tem que usar apare-
lho e ouvir. Não pode andar de
cadeira de roda ou muletas por-
que o local de trabalho não está
adaptado. Será que as pessoas
não estão aptas ou as empresas
não estão preparadas para recebê-
las?”, questiona. No site da ONG
(www.saci.org.br), pode-se aces-
sar gratuitamente uma base de da-
dos com 5 mil currículos de defi-
cientes e que recebe cerca de 40
novas vagas por mês.●
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‘As empresa ainda
só querem gente
com a chamada
deficiência leve’

SUPERAÇÃO – Kátia Yuriko Ito teve de reaprender até a falar

Vitória, mesmo
que por força da lei

SUCESSÃO - A Perdigão mantém uma escola de agronegócio, voltada aos filhos de seus fornecedores

Andrea Vialli

O agronegócio brasileiro, cuja ca-
deia responde por 30,2% do PIB
do País, é também um setor com
grandes desafios a enfrentar no
campo da responsabilidade cor-
porativa, como as questões traba-
lhistas, a degradação ambiental e
a falta de qualificação da mão-de-
obra rural. No entanto algumas
empresas do setor já passam a in-
corporar os princípios da susten-
tabilidade nos negócios e inves-
tem em programas sociais, aten-
tas aos ganhos competitivos que
essa nova atitude pode trazer.

Um exemplo é a Perdigão, que
já pensa na sucessão familiar nas
propriedades rurais responsáveis
pelo suprimento de matérias-pri-
mas essenciais como aves, suí-
nos e milho. A empresa, que fe-
chou 2004 com um aumento de
132% no valor de suas ações, co-
meçou um trabalho de capacita-
ção em gestão do agronegócio
voltado para os filhos dos produ-
tores, com o objetivo de garantir
a continuidade dos negócios.

“O segredo do sucesso do mo-
delo produtivo da Perdigão é a
parceria com os produtores inte-
grados”, afirma Ricardo Mene-
zes, diretor de relações institucio-
nais da Perdigão. São 6 mil par-
ceiros em quatro Estados –
Goiás, Paraná, Rio Grande do
Sul e Santa Catarina. “Precisáva-
mos assegurar um meio de conti-
nuar com esse modelo”, diz, refe-
rindo-se ao sistema de minifún-
dios fornecedores de matérias-
primas para a indústria. As parce-
rias, que começaram a ser tecidas
na década de 1960, foram aperfei-
çoadas ao longo dos anos e hoje
são a base de fornecimento do fri-

gorífico.
No início deste ano, foi inaugu-

rada uma escola em Videiras
(SC) em parceria com o governo
catarinense. “O objetivo é capaci-
tar os filhos dos produtores den-
tro de um contexto de competiti-
vidade, do agronegócio moder-
no”, frisa Menezes. A primeira
turma, cujas aulas começaram no
mês passado, tem 35 alunos e
conteúdos que abrangem econo-
mia rural, fruticultura, silvicultu-
ra, saúde animal e preservação
ambiental. “Todas as vertentes
do agronegócio estão sendo con-
templadas na escola, não somen-
te os tópicos pertinentes ao negó-
cio da Perdigão”, diz.

Agora, o próximo passo será a
contratação de uma consultoria
especializada em sucessão fami-
liar para auxiliar no trabalho com
as famílias dos alunos. “O papel
da consultoria será atualizar os
pais sobre a sucessão e as formas
de se gerir o agronegócio fami-
liar”, diz Menezes. “Pois os fi-
lhos vão voltar para o sítio com
outra cabeça.”

SUINOCULTURA
A AgCert, empresa de origem ca-
nadense especializada em certifi-
cação de créditos de carbono pa-
ra o agronegócio, está apostando
no potencial de geração de crédi-
tos da suinocultura brasileira. Tra-

dicionalmente uma cultura com
grande impacto ambiental – da-
do o volume e potencial poluente
dos dejetos que gera –, agora os
criadores também podem se
adaptar aos novos tempos.

A AgCert investiu perto de
US$ 400 mil em projetos de dimi-
nuição da poluição nos criadou-
ros. Para isso, está construindo
biodigestores em 60 proprieda-
des rurais. A tecnologia, simples,
consiste em um tanque coberto,
para onde os dejetos são encami-
nhados e a fermentação da maté-
ria orgânica é feita por bactérias.
Nos biodigestores, o gás metano
proveniente da decomposição
dos resíduos deixa de ser libera-

do na atmosfera e é canaliza-
do para queimadores específi-
cos, onde pode ser convertido
em eletricidade.

“Estes liberam para a atmos-
fera apenas o gás carbônico,
que, embora seja um gás cau-
sador de efeito estufa, é cerca
de 20 vezes menos poluente
do que o metano”, explica a
veterinária Josefa Garzillo, ge-
rente de operações ambientais
para a Amércia Latina da Ag-
Cert. Já são sete equipamen-
tos em funcionamento, e os
produtores parceiros da Ag-
Cert receberão 10% dos ga-
nhos obtidos com a negocia-
ção dos certificados de emis-
sões reduzidas, ou créditos de
carbono. Entre os comprado-
res, estão os governos do Ja-
pão e Holanda.

A indústria de açúcar e ál-
cool também está atenta à
questão da responsabilidade
social. Em Mato Grosso do
Sul, um grupo de empresas, li-
deradas pelo grupo José Pes-
soa, firmou um acordo com o
Instituto Ethos para propagar
esse modelo de gestão para to-
da a cadeia que envolve o se-
tor. “No quesito responsabili-
dade social, o setor sucroal-
cooleiro ainda é introspecti-
vo. Precisamos avançar na
proliferação desse comporta-
mento”, afirma José Pessoa
de Queiróz Bisneto, presiden-
te do Grupo José Pessoa.
Uma das grandes dificulda-
des do setor, empregador in-
tensivo de mão-de-obra, é o
cumprimento estrito das leis
trabalhistas. Segundo Bisne-
to, a questão ambiental já está
bem resolvida. ●

Deficientes começam a achar espaço no mercado de trabalho
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