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ABradescoCapitalização ini-
cia hoje umaparceria inédita
como Instituto Brasileiro de
Controle doCâncer (IBCC), e
lança oTítulo deCapitalização
PéQuenteBradesco -OCân-
cer deMamanoAlvodaModa.
Partedo valor arrecadado com
avendados títulos será repas-
sadoao IBCC, que já tempar-
cerias comempresas como
HeringeRainha.

Maisumacentralde
cajuparaoNordeste

AFundaçãoBancodoBrasil,
emparceria comaEmbrapa,
Telemar eSebrae, inaugura
neste sábadomais umacen-
tral de processamentode cas-
tanhade caju, emSerra doMel
(RN).Alémda central, trêsmi-
nifábricas debeneficiamento
serão instaladas nosmunicí-
pios deCaraúbas, Apodi ePor-
talegre. ForamdestinadosR$
762mil reais para esse progra-
manoRioGrande doNorte.
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MAISVALOR-Bulcke, daNestléAméricas: estratégiaéaliar impacto social comganhoeconômico

Política de atuação com as comunidades é considerada referência em estudo da Harvard
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Andrea Vialli

A política de responsabilidade
corporativadaNestlénaAméri-
ca Latina foi considerada refe-
rênciamundialdeestratégiade
atuação social alinhada aos ne-
gócios.Oestudo, conduzidope-
lo renomadoprofessorMichael
Porter, da Harvard Business
School, foiapresentadoanteon-
tem a um grupo de ONGs por
Paul Bulcke, vice-presidente-
executivo daNestlé para osEs-
tados Unidos, Canadá, Améri-
ca Latina e Caribe, que esteve
em São Paulo para falar sobre
as perspectivas de atuação no
continente.
Entre as estratégias que

vêm sendo realizadas e que de-
verão ganhar maior ênfase nos
próximosanos estão osprogra-
masde capacitação de fornece-
dores dematérias-primas – co-
mo leite, caféecacau–, oestrei-
tamento do relacionamento
como consumidor, em especial
debaixarenda,aliadoaodesen-
volvimentodeprodutoscomva-
lor nutricionalmais elevado.
DeacordocomBulcke,ocon-

ceito adotado pela multinacio-
nal é o da criação de valor com-
partilhado (creating share va-
lue),omesmodefendidoporMi-
chaelPortercomofatordecom-
petitividade para as empresas.
“Nossa dimensão de responsa-
bilidade social é intrínseca ao
modelo de negócios que adota-
mos,nãoéumaatuaçãofilantró-

pica”, afirmaBulcke. “No longo
prazo, o sucesso econômico da
empresa está ligado a criar va-
lor, não só para os acionistas,
mas para toda a sociedade.”
Umdosmodosque issopode

ser feito é pela inclusão, na es-
trutura de negócios da empre-
sa,dospequenosprodutoresru-
rais.EmtodaaAméricaLatina,
são 300 mil fornecedores de
produtos agropecuários, a

maior parte de pequeno porte.
“Há fornecedores de leite que
fornecemde10a20 litrosde lei-
te por dia, que é o que podem
produzir. Mas isso movimenta
a economia local”, diz Bulcke.
Foi o que aconteceu na re-

giãodeCaquetá,queficanapar-
tesuldaAmazôniacolombiana.
Lá, a empresa investiu em pro-
gramasdeaumentodaproduti-
vidade rural –melhorias na nu-

trição animal, melhoramentos
genéticos e desenvolvimento
dainfra-estruturadasfazendas
– e organizou um sistema para
melhoraralogísticadoleitepro-
duzidoempequenasproprieda-
des. Hoje, a região é responsá-
vel por 50% do leite consumido
na filial colombiana.
EmElSalvador,oapoioépa-

ra programas de agricultura
sustentáveldecafé.ANestlé in-

vestenacapacitaçãodospro-
dutores para fornecer café
noconceito fairtrade(comér-
cio justo), que requerumsis-
tema de produção menos
agressivo ao meio ambiente
e à cultura das famílias pro-
dutoras.“Amotivaçãoétero
fornecimento de um café de
boa qualidade e que traz ga-
nho social”, explica Bulcke.

BAIXA RENDA
Mas a bola da vez para as
grandesempresasdeprodu-
tos de consumo, e a Nestlé
nãofogeàregra,éoconsumi-
dordebaixarenda. “Sempre
foi um direcionamento da
Nestlé, só que agora é mais
explícito”, assume Bulcke.
Para chegar a esse consumi-
dor, as estratégias incluemo
desenvolvimento de produ-
tosmais baratos emelhorias
na distribuição, com vendas
de porta emporta.
No Brasil, há um ano e
meio a empresa começou a
trabalhar nesse sentido, em
uma estratégia de treina-
mento de representantes de
vendaoriundosdecomunida-
descarentes,conformeexpli-
ca o diretor de assuntos cor-
porativos Carlos Roberto
Faccina. “Contratamos pes-
soas que conseguiram rom-
per o ciclo da pobreza, que
moraram em regiões de bai-
xarendaequetêmnosajuda-
do a chegar a esse nicho”. ●
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 mar. 2006. Economia. B19.




