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ASuzanoPapel eCelulose, em
parceria comaAracruz, doou
140kits apiários destinados ao
atendimentode famílias inte-
grantesdoProjetoApicultura
Solidária.Oprojeto beneficia
140 famílias quepoderão usar
as áreas de eucaliptos das em-
presas depapel e celulose pa-
ra essa atividade. No início,
isso podeajudar amelhorar a
renda familiar e, no futuro, ser
umaatividadede sustentodes-
sas famílias.
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Maiorrigorparabalançosocial

MontadoraanuncianovoPDVnoBrasil

ATAMLinhasAéreasvai inau-
gurarhoje umserviçodeaten-
dimento exclusivopara surdos.
ACentral deAtendimento ao
Surdo terá númerode telefone
próprio e funcionará 24horas.
Ligandodequalquer cidadedo
País para0800555500, por
meiodeaparelho telefônico
especialmentedesenvolvido
para surdos, comteclado alfa-
numéricoe visor, o clientepo-
derá fazer reservas, obter infor-
maçõeseesclarecer dúvidas,
sempagar nada.

Apiculturanas
áreasdeeucalipto
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Publicações serão avaliadas por várias organizações antes de terem o selo do Ibase

Empresa, que teve prejuízo de US$ 8,6 bilhões em 2005, também estuda fórmulas
para reestruturar planos de saúde e de aposentadoria dos seus funcionários

TAMinaugura
centralparasurdos

PRESSÃO-SegundoTorres, outrossetoresdasociedadedevemdiscutir a responsabilidadesocial

PELAMETADE–Opresidentedamontadora,RickWagoner, teveseusalário reduzidoem50%

GMcortasaláriosdediretores
ereduzdividendopelametade

Planocom
novaestrutura
daVarigchega
aoscredores

CERTIFICAÇÃO

Andrea Vialli

O Instituto Brasileiro de Análi-
ses Sociais e Econômicas (Iba-
se), organização fundada pelo
sociólogo Herbert de Souza, o
Betinho,e responsável pela for-
mulação domodelomais difun-
didodebalançosocialnoBrasil,
está propondo, para este ano, o
aumento do monitoramento
das práticas de responsabilida-
de social das empresas.
Asempresas que se candida-
taremàobtençãodoseloBalan-
çoSocialIbase/Betinhoparaes-
te ano terão, a partir de agora,
seus nomes submetidos à apre-
ciaçãodeorganizaçõesdasocie-
dade civil, das áreas de direitos
trabalhistas, consumidores, di-
versidadedegênero,movimen-
tonegroemeioambiente.Atual-
mente, 64 empresas possuemo
selo da entidade.
Asinformaçõesprestadaspe-
las empresas ficarão disponí-
veis também para os cidadãos
comuns, a partir do endereço
eletrônico www.balancosocial.
org.br. “Seráumespaçoaberto
para que qualquer pessoa pos-
sa semanifestar sobre as ações
concretasdessasempresas,po-
sitivaounegativamente”,expli-
caCiroTorres, coordenadorde
responsabilidade social e ética
do Ibase.
O objetivo, segundo Torres,
será aumentar a vigilância so-
bre as práticas das empresas.
“Vamos envolver outros seto-
res da sociedade, além das em-
presas, nas discussões sobre
responsabilidadesocial.Atéen-
tão, o assunto estava restrito a
entidades empresariais”, diz.
Segundo ele, o Ibase, como res-

ponsável pela concessão do se-
lo, não temcondições de fiscali-
zaraspráticasdasempresasno
interior do País.
Desde que o seloBalançoSo-
cial começou a ser considerado
um atestado de boas práticas
empresariais, no final dos anos
1990, houve apenas um caso de
suspensãodoselo,pornão-cum-
primento da empresa de crité-
rios sociais. Em 2004, o Ibase
tomou conhecimento de uma
AçãoCivilPúblicacontraoGru-
po José Pessoa, de açúcar e ál-
cool,movidapeloMinistérioPú-
blico do Trabalho. A acusação
eraquehaviatrabalhadoresem
situação de semi-escravidão
em uma das usinas do grupo, a

Santa Cruz, em Campos dos
Goytacazes (RJ). Na época, a
empresa alegou se tratar de
uma unidade recém-adquirida,
e que ainda não tinha total co-
nhecimento das condições de
trabalho no local.
A suspensão do uso do selo
pelo Ibase, no entanto,motivou
uma mudança de atitude por
parte do grupo, que se compro-
meteu a monitorar de modo
mais sistemático as práticas de
suas usinas. Passou a adotar,
emseuscontratoscomfornece-
dores, cláusulas coibindo o tra-
balho infantil e escravo ese tor-
nousignatáriadoPactoEmpre-
sarialContraoTrabalhoEscra-
vo, assinadopormaisde50em-

presas. “O setor sucroalcoolei-
roaindaé introspectivoemres-
ponsabilidade social, mas va-
mos avançar na proliferação
desse comportamento”, afirma
José Pessoa de Queiróz Bisne-
to, presidente do Grupo José
Pessoa.

VIGILÂNCIA
Os novos critérios do Ibase en-
contramecoemummovimento
internacional de vigilância às
corporações, forte nos Estados
Unidos e na Europa, por meio
de ONGs como o CorpWatch
(EUA), o GermanWatch (Ale-
manha) e o Somo (Holanda),
que monitoram práticas das
empresas multinacionais nos

países emergentes.
No Brasil, já existem ca-

sosemqueapressãodasocie-
dadecivilmodificoupráticas
dasempresas.Noanopassa-
do,oconsórcioBaesa, forma-
doporcinco investidorespa-
raconstruçãodausinahidre-
létrica de Barra Grande, na
divisa entre o Rio Grande do
SuleSantaCatarina,foiobri-
gado a abrir diálogo comum
grupodeONGsqueameaça-
ramdenunciar o consórcio à
Organização para Coopera-
ção e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE), caso a bar-
ragem alagasse uma área
maior do que a necessária.
Também recentemente

um grupo de 40 ONGs liga-
dasaomovimentodeigualda-
deracialreclamoudacampa-
nha publicitária da marca
Dove, daUnilever, veiculada
desde outubro do ano passa-
do,equemostramulheresco-
muns, gordas e magras, em
vez de modelos. Segundo as
entidades, que compõem o
movimento “Diálogos con-
tra o racismo”, não havia ne-
grasna campanha veiculada
naTV.
A gerência da marca Do-

ve afirmou em nota que vei-
culamulheres negras na pu-
blicidade da marca desde
1988. Segundo a gerência, “a
posiçãodamarcanãoétraba-
lhar a questão racial, mas
simadiversidadefísicadeca-
da mulher.” No entanto, as
ONGs celebram o fato da
campanhamais recente,que
começou a ser veiculada em
dezembro, trazer mais mu-
lheres negras. ●

AUTOMÓVEIS

DETROIT

A americana General Motors
(GM),maiorfabricantedeauto-
móveisdomundo,anunciouon-
tem que diminuirá os salários
de seu presidente e de seus al-
tos executivos e que reduzirá
pelametade o dividendo anual,
que cairá para US$ 1 por ação.
Com o corte do dividendo – a
primeira vez em mais de treze
anosemqueaGMoptaporuma
medidadessetipo–,aexpectati-
vaéqueaempresaconsigaeco-
nomizar cerca de US$ 565 mi-
lhões por ano.
A empresa de Detroit plane-
ja,alémdisso,reduziraspresta-
ções dos planos de saúde de
seus funcionários e estuda fór-
mulas para reestruturar seu
atual plano de aposentadorias.
A companhia teve um prejuízo
líquido de US$ 8,6 bilhões no
ano passado, diante dos custos
maiores,daperdadecompetiti-
vidade no mercado americano
e da queda das vendas de seus
veículos utilitários.
A montadora espera que as
medidas anunciadas ontem a
ajudema sair dosnúmeros ver-
melhos.“Estassãodecisõesdifí-
ceis, que exigem sacrifícios de
nossos empregados, acionis-
tas, aposentados e nossos altos
executivos”, afirmou emcomu-
nicado o presidente da GM, Ri-
ckWagoner.
Como parte do plano,Wago-
nerteráseusalárioreduzidope-
la metade, enquanto os três vi-
ce-presidentesdaempresa (Jo-

hn Sucedi, Robert Lutz e
Fritz Henderson) sofrerão
um corte salarial de 30%.
Além disso, a empresa auto-
mobilística também não pa-
gará bônus em dinheiro a
seusdiretoresglobaisporde-
sempenho trabalhista em
2005.

MUDANÇA
Os anúncios ocorreram um
dia depois de um dos dois
principais assessores do in-
vestidor multimilionário Ki-
rk Kerkorian ser eleito para
adireçãodaGM.Nomêspas-
sado, Jerome York já havia
sugerido medidas severas
paraque a companhia consi-
ga recuperar a rentabilida-
de. Entre as medidas infor-
madas na época estavam o
corte de 50% dos dividendos
pagos pela empresa, redu-
ção dos salários dos executi-
vos e definição de metas de
rentabilidadeapartirdeago-
ra. Segundo Rick Wagoner,
a situação da General Mo-
tors temrelaçãocomasitua-
ção atual do mercado e uma
crise da indústria automobi-
lísticamundial.
“Estamos enfrentando
umamudançadramáticaem
nossa indústria enoambien-
te competitivo global, e isso
requer que busquemos for-
mas adicionais para dimi-
nuirriscofinanceiroemelho-
rar nossa competitividade a
longo prazo”, complemen-
tou o presidente. ● EFEEAP
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●●● AGeneral Motors do Brasil
abriu ontem umPrograma deDe-
missão Voluntária (PDV) destina-
do aos funcionários administrati-
vos das fábricas de São Caetano
do Sul e São José dos Campos,
emSão Paulo. Segundo a empre-
sa, o programa ficará em vigor
até a próxima quarta-feira.

Amontadora não estabeleceu
umameta de dispensas para o
PDV,mas afirmou que espera
“conseguir otimizar sua estrutura
e custos administrativos parame-
lhor enfrentar a acirrada concor-
rência domercado doméstico”. A
GMpossui 3.456 funcionários
administrativos nessas unidades.

A empresa já havia anunciado
recentemente umPDV para a
área de ferramentaria da fábrica
de São Caetano, pelo qual espera-
va cortar 350 empregos. Segun-
do o sindicato dosmetalúrgicos
da cidade, que fará um protesto
hoje, há ameaças de demissão
nesse setor. ● DANIEL FERNANDES
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O plano que pretende mudar a
estrutura societária da Varig
para capitalizá-la foi concluído
e enviado ontem, por e-mail,
aos credores da companhia,
que no dia 13 realizarão assem-
bléia para votar o projeto. A
principal modificação em rela-
çãoàestrutura inicial foi acria-
çãodosCertificadosdeCrédito
Bancário(CCBs),quefunciona-
rão como um meio inicial para
os donos de crédito ou investi-
dores aportarem recursos na
companhia.
Sócio-diretor da ASM Asset
Management, Antônio Luís de
Mello e Souza diz que os CCBs
serão como uma espécie de
moeda de troca para credores
ou investidores adquirirem co-
tas nos Fundos de Investimen-
to emParticipações (FIPs). Es-
tes, por sua vez, são os princi-
pais instrumentos do plano de
reorganização societária e fi-
nanceiradaVarig.Abasedaes-
trutura do projeto é o FIP Con-
trole, que agrupará as ações
das empresas em recuperação
judicial (Varig, Rio-Sul e Nor-
deste). Os principais credores
da empresa, porém, já haviam
informado que não pretendiam
participar dos FIPs, alegando
que a Varig não oferece garan-
tias de investimento.
“Os CCBs foram criados pa-
ra dar liquidez ao mercado se-
cundário e ao FIP Controle”,
diz o diretor da ASM, empresa
que colabora na elaboração do
projeto.OutrostrêsFIPsCrédi-
tos serão criados. Eles servirão
para os três tipos de credores
daVarigconverteremseuscré-
ditos emcotas, quepoderão ser
transformadas em participa-
ção no FIPControle. ●
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 fev. 2006. Economia, p. B16.




