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A ação sustentável de empresas instaladas no Brasil já ganha visibilidade internacional. Cinqüenta 
projetos sociais desenvolvidos no País foram destacados pelo conselho gestor internacional do 
movimento empresarial Business as an Agent of World Benefit (BAWB), como modelos de 
sustentabilidade a serem multiplicados por empresários de países como China, Rússia, Estados 
Unidos e África do Sul.  
 
Segundo Rodrigo Costa da Rocha Loures, presidente da Nutrimental , da Federação das Indústrias 
do Estado do Paraná (Fiep), e coordenador do movimento BAWB no Brasil, o País conta hoje com 
muitas ações sociais empreendedoras que precisam ser difundidas no cenário global. “Estamos em 
um momento de divulgação das ações nacionais no cenário interno e externo”, diz. 
 
O movimento se consolidou em 2001, logo após o atentado terrorista de 11 de setembro, quando 
um grupo de executivos se propôs a repensar o papel das empresas no cenário de mudança e 
desenvolvimento social global. Loures explica que o objetivo do movimento no Brasil é detectar as 
ações que tenham impacto direto na sociedade, e multiplicá-las. “Precisamos reunir os gestores 
para a troca de experiências, pois acreditamos que de um caso de sucesso é possível extrair 
soluções para as mais diversas realidades corporativas”, diz. 
 
Compartilhamento 
 
O programa de eqüidade de gêneros da Usina Itaipu foi apontado como um exemplo de ação 
sustentável que gera impacto global. Implantado no início de 2004, o projeto tem como objetivo 
dar destaque à ação feminina na comunidade da fronteira entre Paraguai e Brasil, e aumentar o 
percentual de vagas ocupadas por mulheres na usina. Segundo Gleise Hoffmann, diretora 
financeira da Usina Itaipu e única mulher que ocupa um cargo de comando na empresa, o 
diferencial desta gestão está na valorização da mulher. “Chegamos a investir mais de R$ 20 
milhões em gestão ambiental, mas gerar energia de qualidade e conservar o meio ambiente não 
são suficientes para uma gestão sustentável”.  
 
A Usina Itaipu direciona R$ 15 milhões para a realização de ações socioambientais. “Dividimos 
esta quantia de forma igual entre as ações voltadas ao público paraguaio e brasileiro, mas 
sabemos que o Paraguai é o país que mais sente os impactos de nossa gestão. Enquanto no Brasil 
representamos apenas 24% da energia consumida, para o Paraguai geramos cerca de 95% da 
energia absorvida no país”, diz Hoffmann. 
 
Hoje, a Usina Itaipu conta com cerca de 3.200 colaboradores, e o número de mulheres que 
compõem seu quadro de funcionários não chega a 500. “No último ano desenvolvemos ações 
como a flexibilização de horários, a abertura de visitação da usina para os familiares dos 
funcionários e o maior incentivo à escolaridade devido à solicitação das empregadas da empresa”, 
comemora.  
 
A implantação de um programa de trainees com o mesmo número de vagas disponíveis para 
homens e mulheres fazem parte das prioridades de gestão para 2006. “Como somos uma 
empresa pública, o desenvolvimento de projetos sociais tende a sair de uma facilidade da 
empresa, pois como não pagamos impostos não fazemos uso das leis de incentivo à cultura, por 
exemplo. E a mulher é uma prioridade social da região”. 
Em novembro, a Usina Itaipu está com as atenções voltadas para a sua campanha contra a 
violência à mulher. 
 
 
 
 
Auto-sustentabilidade 
 



Para Anna Paula Colacini, coordenadora de programas sociais da Multibras , a mulher também é 
uma prioridade de gestão social na empresa. “As mulheres já correspondem a 62% da 
comunidade acadêmica do País, mas ganham 33% menos do que os homens”, argumenta a 
gestora.  
 
O braço social da Multibras é composto pelo programa social Consuldado da Mulher, desenvolvido 
em Rio Claro (SP) e Joinville (SC). Desde 2002 a empresa investiu R$ 7,2 milhões nesta ação 
social que já atendeu 15.250 mulheres. “Nosso diferencial está na capacitação das mulheres de 
baixa renda. Damos recursos para o resgate da auto-estima com a possibilidade de vivência em 
grupo”, diz.  
 
Karina Martins Nogueira, coordenadora de responsabilidade social da Bosch em Curitiba, comenta 
que a auto-sustentabilidade é o enfoque social da empresa. “As nossas ações são baseadas no 
incentivo ao empreendedorismo, com o objetivo de que os participantes dos programas não 
dependam exclusivamente dos recursos financeiros da Bosch”, explica.  
 
Há cerca de um ano a empresa voltou suas atenções para um grupo de senhoras de baixa renda 
que apresentava problemas de saúde. A Bosch sugeriu-lhes a criação de uma cooperativa de 
trabalho e entrou com os recursos financeiros iniciais. “Contamos com a ajuda de funcionários da 
empresa e contratamos consultores especializados para a capacitação das gestoras da 
cooperativa”, comenta. 
 
Hoje, após um ano desta formação, este grupo de senhoras já consegue renda média de R$ 400 e 
conta com clientes de grande porte como Boticário e Radda Calçados .  

 
 
Leia Mais 
 
Coca-Cola e WEG priorizam educação 
 
A Coca-Cola do Brasil investe, anualmente, R$ 40 milhões em projetos sociais voltados para a 
área da educação e gestão ambiental. De acordo com Marcos Simões, diretor de comunicação da 
Coca-Cola do Brasil , a empresa realizou em 2003 uma pesquisa para determinar o seu enfoque 
social. “Cerca de 89% dos formadores de opinião entrevistados apontaram a educação como tema 
social prioritário do País. Desde então, estamos com a atenção voltada para o combate à evasão 
escolar e já atendemos 15.700 alunos”, afirma.  
 
O programa chamado Valorização do Jovem seleciona alunos do ensino fundamental que têm 
baixo rendimento escolar. Ao serem escolhidos, estes jovens recebem uma bolsa-auxílio para 
atuar como monitores escolares de três alunos do ensino básico. “As escolas onde atuamos 
contam com um índice aproximadamente 40% mais baixo do que o índice de evasão escolar 
nacional”, diz.  
 
Paulo César Bortolitti, diretor do Centro de Treinamento da WEG , conta que a capacitação e 
empregabilidade fazem parte da política da empresa desde 1968. A empresa, que faturou R$ 2,6 
bilhões, investiu R$ 2,6 milhões no centro de treinamento no ano de 2004. Atrelado ao seu 
planejamento estratégico, este programa capacita os jovens da região para atender a demanda de 
mão de obra da empresa. “Teremos 72 vagas disponíveis para novos talentos em 2009, então 
este é o número de vagas abertas para a próxima turma, que será capacitada em quatro anos”, 
diz. 
 
Para o próximo ano, a WEG contou com 15 candidatos por vaga, pois, além da capacitação 
técnica, o jovem recebe ajuda de custo e tem emprego garantido.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 11 out. 2005, Carreiras & Gestão, p. B-2. 
 


