
S intonizada com a demanda da sociedade,
que exige das organizações uma atua-
ção em busca de um bem-estar coletivo

e de um desenvolvimento que seja sustentá-
vel no longo prazo, a Sabesp desenvolve um
trabalho para sua consolidação efetiva como
empresa-cidadã.

O processo avança a passos largos facilitado
pela vocação de empresa socialmente responsá-
vel que a Sabesp possui, devido à própria natu-
reza de suas atividades ligadas à saúde, à quali-
dade de vida e à preservação do meio ambiente.

Como resultado, a empresa mantém 143 proje-
tos de responsabilidade social, 75% voltados para
a comunidade externa e 25% para a comunidade
interna e seus familiares. A essas ações somam-
se iniciativas para alinhar fornecedores e clientes
na busca de relações pautadas pela ética e pela
responsabilidade social em todos os atos.

Esse caso mostra o extenso arco de ações de
responsabilidade social que a Sabesp desenvolve
com a participação direta de cerca de 1,2 mil

empregados, sem prejuízo do cumprimento de
suas obrigações profissionais. Mostra também
como todo esse esforço vem sendo organizado
estratégica e institucionalmente, patrocinado
pela presidência e diretorias da empresa, de um
modo mais coerente, articulado e voltado para
uma aplicação mais eficaz dos recursos.

A Sabesp constituiu no início de 2003 um
Grupo de Responsabilidade Social e começou
um processo de estruturação de seus inúmeros
projetos e iniciativas sociais. A mobilização
organizada já produz resultados notáveis. Em
2004, a empresa teve 16 projetos listados no Guia
Exame da Boa Cidadania Corporativa. Também é
reconhecida pela Fundação Abrinq como
Empresa Amiga da Criança. Em março de 2005,
pelo segundo ano consecutivo, junto com a pu-
blicação de suas demonstrações financeiras, a
Sabesp apresentou um balanço social com uma
extensa avaliação dos seus investimentos volta-
dos para o bem-estar coletivo, a qualidade de
vida e a preservação ambiental.

Ainda sobre o CONARH 2005. Em parceria
com o Instituto GEA - Ética e Meio
Ambiente, a ABRH-Nacional implementou

um programa de coleta seletiva de lixo durante o
evento, mobilizando as mais de 11,6 mil pessoas
que circularam pelo Transamérica Expo Center,
onde foi realizado.

De 30 de julho, início da montagem, a 4 de
agosto, quando o evento foi encerrado, foram
coletados cerca de 6,4 mil quilos de material reci-
clável. Com isso, 60 árvores deixam de ser der-
rubadas e 4,1 mil quilos de plástico serão trans-

formados em novos produtos. A verba arrecada-
da com a venda do material reciclável será doada
para organizações não-governamentais a pedido
do presidente do Sistema Nacional ABRH, Luiz
Carlos Campos.

Para quem não conhece, o Instituto GEA é
uma Oscip (Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público) criada há cinco anos com
os objetivos de desenvolver a cidadania e a
educação ambiental e de assessorar a popu-
lação a implantar programas de coleta seletiva
de lixo e reciclagem.
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Oficinas despertam
novos olhares para RH

GESTÃO

Uma nova atividade implementada no
CONARH 2005 - 31º Congresso Nacional
sobre Gestão de Pessoas, realizado em

agosto, em São Paulo, fez grande sucesso junto
aos congressistas ao possibilitar que fossem colo-
cados em prática conhecimentos adquiridos no
próprio evento: quatro Oficinas de Gestão inte-
graram e instrumentalizaram os participantes
através da vivência de metodologias e de técnicas
aplicáveis no dia-a-dia das empresas.

Usar a criatividade no desenvolvimento de
estratégias e soluções de gestão de pessoas foi o
objetivo da oficina coordenada pelo consultor
Paulo Benetti. "Criar é pensar algo novo e inovar é
colocar esse algo novo em prática. Para tanto, é

preciso, entre outras coisas, inventariar a cultura e
o clima da organização e avaliar as necessidades
e expectativas dos stakeholders impactados pela
novidade", explica.

Em grupos, os participantes geraram idéias,
avaliaram as suas vantagens e desvantagens, e
desenvolveram novos produtos de RH com base
nas discussões. "Eles conseguiram enxergar a
sua atuação por um olhar diferente e inovador",
avalia Benetti.

Foi a oportunidade de ver a criatividade tra-
balhada como metodologia que levou a analista
de RH do Banco Mercantil do Brasil, Valéria
Oliveira, a participar dessa oficina, pois, para ela,
quando se fala de criatividade dentro das empre-
sas, normalmente a referência é ao que os fun-
cionários fazem fora delas. Para Valéria, a oficina
explicitou que é possível atuar de forma inovado-
ra, criativa e conectada com o pragmatismo
necessário à gestão de pessoas: "Percebemos
que somos capazes de usar a criatividade no
desenvolvimento de novos produtos para as
empresas. Basta procurarmos fazer melhor o que
já fazemos e usarmos metodologia no uso da
criatividade com foco em objetivos".

AGENTE TRANSFORMADOR
Em outra oficina, os consultores da Willis

Harman House, Cleo Wolff e Carlos Augusto
Resende, exploraram a atitude a ser adotada pelo
profissional de RH diante de mudanças. "O que fa-
zemos hoje determina a forma das coisas amanhã.
Por acreditar nisso, buscamos despertar a cons-
ciência dos participantes sobre sua responsabili-
dade, como profissional e como pessoa, de desen-
volver as competências vinculadas a um verdadeiro
agente transformador de pessoas", afirma Cleo.

Eles abordaram uma metodologia de planeja-
mento em desenvolvimento voltada para mudar o
paradigma mental dos dias atuais. Cleo diz que o
gestor de pessoas precisa ter uma visão sistêmi-
ca e ampla no desenvolvimento organizacional.
"Buscamos o potencial dessas pessoas para
que coloquem em prática as teorias que já
tinham. Mostramos a importância do processo de
como fazer."

A consultora do Centro de Tecnologia do Social
do Sesi de Santa Catarina, Cristiane Villela par-
ticipou dessa oficina. Ela diz que chamou sua
atenção perceber uma preocupação comum aos
profissionais de RH de empresas de diferentes
setores: saber, por exemplo, como transformar a

estrutura, reduzir hierarquias e criar canais de
comunicação eficientes para se trabalhar com
competências relacionadas ao potencial criativo.
"O gestor de pessoas precisa se preparar para
estas mudanças."

As discussões e análises resultaram em uma
proposta com doze tópicos de competências que o
profissional de RH precisa desenvolver para imple-
mentar novidades que envolvem liderança, auto-
conhecimento, comunicação, reconhecimento do
profissional de RH nas empresas, entre outros.
"Nosso objetivo é discutir essas ações na ABRH e
na Rede CONARH, colocar algumas delas em práti-
ca e apresentar os resultados no CONARH 2006",
adianta Cleo Wolff.

BUSCA PELO EQUILÍBRIO
Já a psicóloga americana e coordenadora do

Instituto Visão Futuro, Susan Andrews, trabalhou o
lado emocional dos participantes de sua oficina.
"Hoje é evidenciado que o ambiente de trabalho
está se tornando tóxico por conta do clima ruim
provocado, por exemplo, por chefes dominadores
e competições exageradas entre colegas", alerta.

O desequilíbrio emocional, diz ela, provoca
mudanças químicas no organismo, que podem
interferir no desempenho profissional. "Um exem-
plo são os hormônios tóxicos do stress, que matam
neurônios e atrapalham o raciocínio." Para se fazer
parte de uma organização de aprendizagem, que
promova a sinergia entre o indivíduo, equipe, insti-
tuição e comunidade, garante Susan, é preciso ter
uma mente alerta, dinâmica e criativa, e isso só é
possível com o equilíbrio bioquímico. Na oficina,
ela mostrou como alcançar esse estado por meio
de exercícios de respiração, visualização e rela-
xamento. "Quanto mais essas técnicas forem
disseminadas nas empresas, mais o ambiente de
trabalho terá um clima agradável, de confiança,
equilibrado e produtivo."

"A Susan é uma pessoa extraordinária, traz
uma abordagem diferente para um problema fre-
qüente nas empresas, que é o stress e a somatiza-
ção. Saímos certos de que podemos ter uma vida
mais equilibrada", avalia o gerente comercial da
Treina e-Learning, Luiz Conrado Martins, partici-
pante da oficina.

PASSO A PASSO
O professor e gerente de projetos da Fundação

Dom Cabral, Cláudio Boechat, foi o coordenador
da oficina que apontou os principais desafios para
se começar uma gestão sistematizada da respon-
sabilidade social nas empresas. Através da simu-
lação de situações que contavam com conflitos de
interesses dos diferentes stakeholders, os partici-
pantes discutiram diferentes pontos da respon-
sabilidade social corporativa. Por meio de um
exercício lúdico, eles absorveram o conteúdo e
compreenderam os seis desafios principais:
sensibilizar e motivar a liderança; adequar a cul-
tura da empresa, ouvir as partes interessadas,
integrar a responsabilidade social empresarial
aos sistemas de gestão existentes, atingir todos
os gerentes e definir indicadores de resultados.

O resultado das oficinas foi tão elogiado que os
organizadores do CONARH já estão estudando
mantê-las também na edição de 2006.

Exemplo ambiental
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E X P E D I E N T E

Modalidade: Responsabilidade Social
Categoria: Empresa
Case: Consolidando a Empresa Cidadã
Autor: Sabesp (Cia. de Saneamento Básico do Estado de São Paulo)

Modalidade: Responsabilidade Social
Categoria: Empresa
Case: Programa Adolescente Aprendiz
Autor: Caixa Econômica Federal

O programa teve início em abril de 2003 com
assinatura de Termo de Compromisso com
o Ministério Público do Trabalho, em

cumprimento à Lei 10.097/2000, para atender ado-
lescentes carentes do ponto de vista socio-
econômico, pertencentes a famílias cuja renda per
capita seja igual ou inferior a 50% do salário míni-
mo; que estejam cursando, no mínimo, a 7ª série do
ensino fundamental ou cursos de Educação de
Jovens e Adultos (EJA); e que, no dia de se apre-
sentar à empresa, tenham idade mínima de 15 anos
e máxima de 16 anos e 5 meses. Desde então, a
empresa contratou 3,3 mil adolescentes e tem o
objetivo de chegar a 3,7 mil até dezembro próximo.

A CEF firma convênio com entidades sem fins
lucrativos, registradas nos Conselhos Municipais
dos Direitos da Criança e do Adolescente, de
modo a promover assistência ao adolescente e
educação profissional. São garantidos todos os
direitos de um trabalhador, como salário mínimo
nacional, vale-transporte, auxílio-alimentação,

INSS, FGTS (2%), férias, 13º salário e registro na
Carteira de Trabalho. A carga horária do adoles-
cente aprendiz é de quatro horas diárias, de
segunda à sexta-feira, divididas em 2 horas e 45
minutos de atividades práticas, 15 minutos para
descanso e uma hora de atividade teórica.

O Contrato de Aprendizagem inclui formação
técnico-profissional metódica, compatível com o
desenvolvimento físico, moral e psicológico do
adolescente, e contempla atividades sistematica-
mente organizadas em tarefas de complexidade
progressiva e desenvolvidas no ambiente de tra-
balho. A capacitação em serviços bancários e
administrativos é conduzida por ações desen-
volvidas em carga horária máxima de 1.936 horas
e mínima de 1.496 horas, incluindo atividades de
treinamento a distância, presencial e em serviço.
O programa está dividido em treze módulos teóri-
cos estruturados, que são desenvolvidos gradati-
va e concomitantemente pela Universidade Cor-
porativa Caixa e pela entidade convenente.

Criatividade, responsabilidade social, equilíbrio e mudanças foram os temas trabalhados na prática durante o CONARH

PRÊMIO SER HUMANO

Os campeões
Na abertura do CONARH, representantes da Sabesp e da Caixa

Econômica Federal subiram ao palco para receber o prêmio Ser Humano
“Oswaldo Checchia” pelas suas iniciativas na área de responsabilidade
social corporativa. As empresas foram eleitas pelo júri para fazer parte

do seleto grupo de doze vencedores da décima primeira edição da
premiação. Confira, a seguir, as sinopses desses cases.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 set. 2005. Empregos, p. Ce 6.




