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Pelo sétimo anoconsecutivo, a
FundaçãoUPS, braço filantró-
picoda empresa de logística,
promoveuadoaçãode recur-
sos a entidades filantrópicas
brasileiras. Em2005 foram5
ONGscontempladas coma
doaçãodeUS$ 100mil, por
meio doProgramaGrants. A
iniciativapermite queos fun-
cionários daUPS indiquem
organizações a seremajuda-
das combasenas necessida-
des constatadas emsuas co-
munidades.

Melhorar a saúde visual das
pessoas debaixa renda com
mais de50anos é o objetivo
doProjetoCatarata, em reali-
zaçãoemJaboticabal (SP) até
odia 8.Mais de 7milmorado-
respassarão por exames em
postos de saúde. Aqueles que
tiveremproblemas receberão
tratamento, que inclui cirurgia
de catarata e óculos. Aação,
parceria dos InstitutosVarilux
daVisão eHelenKeller, conta
tambémcomoapoio daCoin-
bra e daprefeitura local.

SAÚDE

UPSajudaONGspor
meiode funcionários

AVotorantimCimentos lançou
nasemanapassada emPaulis-
ta (PE)oProjetoConstruindo
Cidadania.Com investimento
inicial deR$307mil repassa-
dosaoFundoda InfânciaeAdo-
lescência (FIA), oprojeto visa a
promover açõesde formação
nasáreasde educaçãoparaa
cidadania, esportee lazer, cul-
tura, orientaçãoecapacitação
profissional. Irãoparticipar do
projeto 150adolescentesde
famíliasdebaixa rendaque
estudamemescolas públicas.

Institutosfazem
examesdevista

Ação

Paraprotegersuaimagem,
múltisajudamfornecedores

INVESTIMENTOSOCIAL

TREINAMENTO

Votorantimapostana
cidadaniadejovens

Ahistória daAvape, aAssocia-
çãoparaValorização ePromo-
çãodeExcepcionais, uma
ONGque trabalha pela inclu-
são social de pessoas portado-
ras dedeficiências, contada
pelo seu presidente,Marcos
Gonçalves. “Hápoucomais de
20anos, esse assunto era um
tabu,mas hoje nãopodemos
mais ignorar nossa realidade”,
diz ele emComaCabeçae o
Coração (226págs., R$
30,00), daÁureaEditora
(www.aureaeditora.com.br). O
Brasil, segundoGonçalves, é
umpaís comcercade25mi-
lhões dedeficientes. Odinhei-
ro arrecadado comavendado
livro será, segundo a editora,
revertidopara aAvape.

PROJETOSSOCIAIS

Grandes empresas investem na capacitação de pequenas em áreas como gestão e segurança

LIVRO

ANÚNCIO-Folhetoapregoaágua

Minasbuscainteressadosemáguamineral

INVESTIMENTO-SegundoFlávia, daPhilips, programaspermitemrelaçãode longoprazocomos fornecedoresemaior competitividade

FILANTROPIA

Concorrência definirá quem vai explorar as marcas Araxá, Cambuquira, Caxambu e Lambari

Odesafiodainclusão
socialdedeficientesDISPUTA

Alberto Komatsu
RIO

Uma licitação para a explora-
ção de água mineral no sul de
Minas Gerais poderá mudar a
configuração do setor na Re-
gião Sudeste. O edital para a
concorrência foi publicado pe-
la Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico de Minas
Gerais (Codemig) na última
quinta-feira e envolve o arren-
damento,por15anos,dosdirei-
tos minerários, equipamentos
e instalações de envasamento
das águas minerais Araxá,
Cambuquira,CaxambueLam-
bari. Os interessados têm até
14 de fevereiro para enviar
suas propostas.
“A Caxambu tem um dife-
rencial porconter gásnatural-
mente.Quemlevaressamarca
vai terumavantagemcompeti-
tiva,poiselaémuito fortee tra-
dicional, principalmente no
RiodeJaneiro”,afirmaopresi-
dente da Associação Brasilei-
ra da Indústria de ÁguaMine-

ral (Abinam), Carlos Alberto
Lancia. Segundo ele, há tam-
bém potencial de exploração
turística da estância de águas
minerais da cidade de Caxam-
bu, um filão muito explorado
na Europa, por exemplo.
O mercado brasileiro de
água mineral – o sexto maior
domundo, com uma produção
de 5 bilhões de litros e fatura-
mento de R$ 648,5milhões em
2004 – é regionalizado, com
empresas concentrando sua
atuação em áreas onde man-
tém produção, conta Lancia.
Por isso, a licitação só interes-
saria às empresas com forte
atuação noSudeste brasileiro,
já que o custo do transporte
também funciona como uma
barreira, acrescenta.
UmexecutivodaIndaiá,que
pediu para não ser identifica-
do, conta que há interesse da
empresa em participar da lici-
tação no Sul de Minas Gerais.
Segundo ele, a Indaiá já está
cuidandodesseassunto. “Ovo-
lume de produção das quatro

marcas ésignificativo,masco-
mo já somos líderes demerca-
do, não acredito que vai haver
muita mudança de cenário”,
diz. A Indaiá é a maior empre-
sa no ranking brasileiro de
águamineral, comumapartici-
pação de 13,25%. É controlada
pelo grupo Edson Queirós.
Segundo fontes do setor, as

quatro marcas que estão sen-
do arrendadas interessariam
principalmente à Coca-Cola,
queganharia alguns pontos de
participação de mercado na
Região Sudeste, onde aMinal-
ba (também do grupo Edson
Queirós) é a líder, seguidapela
Nestlé, que informou que pre-
fere concentrar sua atuação
emSãoLourenço, outraestân-
ciadoSuldeMinasGerais.Ou-
tros potenciais compradores,
acrescenta a fonte, seriam a
Danone e a Pepsi, duas das
maiores empresas mundiais
desse setor e que não atuam
nessenicho noPaís. ASpal, fa-
bricante de Coca-Cola em São
Paulo enoMatoGrossodoSul,
no entanto, descartou suapar-
ticipação.

CONCESSÃO RENOVÁVEL
ACodemig informa que a con-
cessão para a exploração de
água mineral no sul de Minas
Gerais é renovável pormais 15
anos.Segundooórgão, 80%da
receita obtida com o arrenda-

mento será repassado às
prefeituras de Caxambu,
Cambuquira, Araxá e Lam-
bari.
As quatro marcas minei-
ras foram exploradas pela
empresa SuperÁgua desde
meados de 1981. A conces-
são valia por 10 anos e era
renovável por outros 10. Se-
gundo fontes do setor, a Co-
demig entrou com uma
ação para rever o contrato
porque considerava o valor
doarrendamentomuitobai-
xo.Adecisãoseestendeupe-
lo prazo total da concessão
(20 anos), que terminou em
2001.
Como o tema se arrastou
sem definição, a SuperÁ-
guaficou inviabilizadade fa-
zer investimentos e come-
çou a perder receita e mer-
cado.Encerrousuasativida-
des em julho do ano passa-
do, tendo de demitir cerca
de 200 empregados e fe-
char as quatro unidades no
Sul deMinas Gerais. ●
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Deolhonoaumentodacompeti-
tividade e tambémpor pressão
das matrizes, as grandes com-
panhias investem cada vez
mais em programas de treina-
mento dos seus fornecedores.
São programas de gestão com
focosocial e tambémparaaob-
tençãodecertificaçõesinterna-
cionais nas áreas de qualidade,
segurança e meio ambiente.
Com isso, conseguemestender
as práticas de responsabilida-
de corporativa para além dos
muros da empresa, protegen-
do a sua própria imagem.
A Philips e a Basf são exem-

plos de empresas que têm tra-
balhado em iniciativas com es-
se perfil. Elas fazem parte do
Projeto Vínculos, iniciativa
que partiu da Unctad, a Confe-
rênciadasNaçõesUnidaspara
o Comércio e Desenvolvimen-
to, e agregou parceiros como a
GTZ, agência de cooperação
técnica e fomento do governo
alemão, o Instituto Ethos e a
FundaçãoDomCabral. O obje-
tivo do programa é tornar pe-
quenas e médias empresas
mais competitivas e estimular
o desenvolvimento da econo-
mia local, em especial nas re-
giões Norte e Nordeste.
“A idéia é criar e fortalecer

vínculos de negócios e fazer
com que as pequenas e médias
empresas sejam incorporadas
àcadeiaprodutivadasmultina-
cionais”, diz Arnaldo Flaks,
consultor da GTZ e coordena-
dordoProjetoVínculos.Opro-
jeto temumorçamento de€ 1,5
milhão, a maior parte bancada
pelo governo da Alemanha.
EmManaus,aPhilipsvai ca-

pacitar seis fornecedores, to-
dosempresasdepequenoemé-
dioportes–Alfatec,Flex,Pasto-
re,Plasman,UnicobaeWafran
– para a obtenção do certifica-
do de gestão ambiental ISO
14001. A unidade da Philips é
considerada referência em
meioambiente entreasdemais
do grupo no mundo, e havia a
necessidade de que empresas
parceiras também tivessem
umbomdesempenho na área.
“Com esse tipo de certifica-

ção, as empresas tornam-se
credenciadas a fornecer para
unidades da Philips no mundo

todo e ganhamemcompetitivi-
dade também no mercado in-
terno”, diz Flávia Moraes, ge-
rente-geral de Sustentabilida-
de para a América Latina da
Philips.
A empresa já havia adotado,

há quatro anos, cláusulas so-
ciaisnosprocessosdecontrata-
ção de fornecedores, como res-
peito às leis trabalhistas, liber-
dade sindical e inexistência de
trabalho infantil e escravo.
Com o programa de capacita-
ção das pequenas emédias em-
presas,acompanhiaesperafor-
mar uma base de fornecedores
qualificados que seja perene no
longo prazo, e colaborar para
aquecer a economia na região
daZona Franca deManaus.
“De uma só vez, conseguire-

mos atender nossa demanda
por bons fornecedores, e as pe-
quenas empresas terão os cus-
tos de certificação reduzidos a
menos dametade”, diz Flávia.
Na unidade da Basf em São

Bernardo do Campo (SP), a

preocupaçãoé tambémtreinar
seis fornecedores da unidade
de tintas automobilísticas nos
aspectos de segurança e meio
ambiente. De acordo com Rui
Goerck,vice-presidenteexecu-
tivo da Basf para América do
Sul, um dos aspectos positivos
desseprogramaéatransferên-
ciadeconhecimentosàspeque-
nas empresas.

“Issovai permitirqueos for-
necedoressetornemmaiscom-
petitivos e sustentáveis. Todo
esse esforço resultará em um
maiorretornoàempresanofor-
necimentoregulardeprodutos
e serviçosdemaiorqualidade”,
diz Goerck.
O Projeto Vínculos também

teveaadesãodeumpooldeem-
presas na Bahia – Bosch, Vera-
cel, PolitenoeDetem–que, jun-
tas, têm ameta de capacitar 50
fornecedores de pequeno emé-
dio portes em quesitos de res-
ponsabilidade social, saúde, se-
gurançaemeioambiente. “Elas
passarãoporavaliaçõesperiódi-
cas e terão maior integração
com as empresas âncoras,
transnacionais”, explica Flaks,
do GTZ. Segundo o consultor,
as conversas com outras gran-
des empresas estão avançadas
eoProjetoVínculosdevefechar
2006 comumnúmeromaior de
parceiros. “As empresas estão
percebendoqueestimularode-
senvolvimento dos negócios re-
gionais éummodoeficazdepôr
em prática a responsabilidade
social”, diz Flaks.

ADESÃO
O incentivo e, emmuitos casos,
a pressão das grandes empre-
sasparaqueseus fornecedores
entrem na era da responsabili-

dadesocial jápodeserperce-
bida entre os associados do
Instituto Ethos, que desde
1998 se dedica a difundir o
conceitoentreoempresaria-
do brasileiro. Atualmente,
mais de 40% das 1,1 mil em-
presasassociadasaoInstitu-
to são de pequeno porte e
20%, de médio porte. “As
grandes empresas tiveram
um papel preponderante
nesse processo de indução”,
afirmaRicardoYoung,presi-
dente do Instituto Ethos.
A Petrobrás, há dois

anos, passou a estabelecer
os critérios de responsabili-
dade social na contratação
de fornecedores na área de
engenharia, o que levou a
uma renovação dos qua-
dros,atraindomuitaspeque-
nasemédiasempresas jáafi-
nadascomodiscursodasus-
tentabilidade. Com a postu-
ra, a petrolífera conseguiu
reduzir riscos de acidentes
de trabalho e ambientais. ●
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NaBahia,meta
é fechar este ano
com50 empresas
capacitadas
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