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Companhias levam seus fornecedores a adotar condutas socialmente responsáveis na gestão dos 
negócios. 
 
Responsabilidade social garante segurança, gera prestígio e dobra os lucros. Que o diga Ione 
Antunes, a feliz proprietária da Help Express, empresa de motoboys, uma atividade conhecida no 
mercado como das mais perigosas para o trânsito, insegura para os trabalhadores e instável para 
os investidores. "Meu faturamento aumentou em 35% nos últimos dois anos", comemora Ione, 
comentando o divisor de águas que as ações de responsabilidade social representaram para sua 
empresa. O parceiro dessa mudança foi o Real ABN Amro. Em 2002, o banco decidiu que não 
bastavam fornecedores com um nome limpo na praça, eles deveriam ter também um produto 
ambientalmente correto e socialmente justo - itens que até então não entravam na relação de 
negócios. 
 
Aos fornecedores que não se enquadravam o ABN Amro ofereceu a oportunidade de conhecer os 
critérios de empresas socialmente responsáveis. E passou a trabalhar com duas vertentes: 
despertar empresas para o tema da sustentabilidade e introduzir o novo modelo de gestão. "Não 
queremos estar ligados a empresas com nome sujo no meio ambiente, ou que tenham condutas 
lesivas à sociedade", diz Amadeu Costa, coordenador da área de gestão e relacionamento com 
fornecedores do ABN Amro. Costa diz que o papel do banco não é o de obrigar as empresas a 
adotar esses critérios, nem excluir parceiros que não os pratiquem. "Queremos participar da 
inclusão de fornecedores convencidos de que não haverá futuro para eles fora da responsabilidade 
social". 
 
Ione Antunes se convenceu disso na primeira reunião de fornecedores que o banco convocou. "Fui 
descobrir ali que filantropia nada tem a ver com responsabilidade social e que qualquer ação 
social tem de começar dentro de casa", diz a empresária. "Minha primeira atitude foi retirar o 
motociclista, meu funcionário, da marginalidade". A partir dessa tomada de consciência, Ione 
proporcionou aos funcionários cursos de postura no trânsito, comportamento social, palestras 
sobre auto-estima, ouvidoria. Estabeleceu, junto com os motociclistas, um código de ética que é 
praticado como um mantra na empresa. 
 
Não há quem não se surpreenda com uma empresa de motoboys que ostenta um código de ética 
incluindo detalhes como "não provocar sobressaltos" e "não destruir retrovisores". Ione diz que 
aprendeu que negócios lucrativos dependem também da preocupação com o entorno da 
companhia e do impacto que se provoca no meio ambiente. "A lista de preocupações é grande", 
afirma. Mas compensa: "Quando constatamos que os clientes dão preferência a empresas que 
adotam a responsabilidade social, o crescimento econômico é apenas uma das conseqüências." 
 
Ações de responsabilidade social podem até não produzir lucros imediatos, mas têm retorno 
garantido, na opinião de Maurício Groke, diretor comercial da Antilhas, empresa que fornece 
embalagens para O Boticário. Às empresas que ainda não adotam essas práticas, Groke garante 
que os produtos não precisam ser mais caros por causa disso. "Posso aderir a essas condutas e 
vender mais barato porque ganho na escala", destaca. "Essas posturas encantam o cliente e 
provocam a admiração dos concorrentes, que gostariam de ter essa preocupação, mas imaginam 
que terão aumento de custos." 
 
De fato, as soluções encontradas pela Antilhas encantaram O Boticário para quem a empresa 
fornece há cerca de dez anos. A Antilhas desenvolve, produz e vende embalagens biodegradáveis 
para as 2.400 lojas que O Boticário franquia no Brasil inteiro. "É claro que as empresas têm 
vantagens em ser socialmente responsáveis", diz Márcia Vaz, gerente de responsabilidade social 
de O Boticário. "Se não for porque integram uma corrente do bem, é porque vêem lucros 
financeiros".  



Márcia afirma que a empresa está atenta a todas as necessidades dos parceiros com os quais se 
relaciona para reparar qualquer ação que, de alguma forma, impeça qualquer um deles de 
praticar ações responsáveis socialmente. 
 
"Viajamos muito, ouvimos muito, promovemos encontros com os 84 fornecedores duas vezes ao 
ano e colocamos todos em rede para que gerem valor social a seus negócios", diz Márcia. 
"Queremos que os valores da responsabilidade social estejam impregnados em toda a cadeia 
produtiva e checamos periodicamente para constatar o que estão fazendo para mudar essa 
realidade". Ela, contudo, está convencida de que O Boticário ainda está longe dos 100%. "Mas 
hoje várias respostas já foram dadas e estamos com grandes perspectivas de comportamento; é 
isso o que queremos neste momento." 
 
Segundo Mauricio Groke, mais que clientes, a opção pela responsabilidade social rende benefícios 
indiretos. "O banco oferece uma taxa de juros diferenciada em caso de empréstimo", conta 
Maurício. "Um acaba colaborando com o outro e todos ganham". Para garantir essa ciranda, Groke 
não pára. Agora, está às voltas com a longevidade das embalagens, procurando convencer 
dirigentes de supermercados de que os sacos plásticos poderiam ser substituídos por outros que 
não agridem o meio ambiente. São justamente as embalagens dos supermercado que a maioria 
dos clientes utiliza como recipiente de lixo, um material que demora décadas para ser absorvido 
pela natureza. "Minha proposta é introduzir uma nova embalagem que se degrada rapidamente", 
propõe Groke. "Só falta agora os supermercados se convencerem da importância que têm nessa 
cadeia". 
 
A introdução da responsabilidade social na cadeia de fornecedores é um movimento com 
tendência de crescimento, na opinião de Rebecca Raposo, do Instituto Akatu. "Mas deve ser feito 
com responsabilidade", adverte. "Do contrário, o fornecedor pode até quebrar". Reconhecer a 
complexidade das relações é o primeiro passo na empreitada de oferecer aos fornecedores a 
oportunidade de reorientar seus negócios na direção da sustentabilidade. Muitos fornecedores 
estão fora por falta de conhecimento; outros por acreditarem que qualquer mudança nesse 
sentido pode representar altos e desnecessários custos. "É aí que entra a ação da empresa na 
construção dessa relação com o fornecedor", diz Rebecca. 
 
Mudanças assim não são feitas do dia para a noite. Além de obstáculos a transpor, há metas a 
serem estipuladas, cronogramas a serem estabelecidos e tempo para formatar e adotar as novas 
condutas. "A empresa precisa oferecer a seus fornecedores a oportunidade de optar pelas novas 
práticas e oferecer ajuda a quem aderir", explica Rebecca. "Os princípios da responsabilidade 
social são iguais para todos, mas o fôlego de cada um é muito diferente; por isso, fornecedores 
grandes, médios e pequenos têm de receber tratamentos diferentes". 
 
Para Rebecca, o caminho que leva à responsabilidade social é mais trabalhoso que dispendioso. 
"Fazer o código de ética e colocar no quadro de avisos não basta", afirma. É necessário falar com 
todos, convocar discussões para melhorar o processo, o que exige investimento diário. "Mudança 
comportamental é um processo lento, necessita lideranças que não sejam necessariamente os 
donos, mas que estejam convencidas de que isso é bom para a empresa, para os trabalhadores, 
para os parceiros, para o mundo", diz Rebecca. "A liderança desse processo de transformação é 
aquele que convoca reunião e, diante da pouca audiência, não desiste; ao contrário, encontra 
outros meios de motivar". 
 
A sugestão de estabelecer prazos e participar do esforço de acomodar os parceiros nas normas da 
responsabilidade social é uma conduta que muitas empresas acabam acrescentando aos contratos 
com antigos fornecedores. Para os novos, as cláusulas já são automáticas, segundo Rosangela 
Quilici, diretora do Instituto Pão de Açúcar. "As questões relacionadas à ética prevêem 
relacionamento com os fornecedores de forma transparente", ressalta Rosangela. Desce até a 
detalhes como a prática de fornecimento de brindes.  



"Não admitimos que funcionários aceitem brindes, presentes ou que incorporem qualquer amostra 
de produto a título de protótipo na área de compras". 
 
Por conta dessa ordem, entre março de 2005 e fevereiro deste ano, 62.800 brindes e amostras, 
que normalmente os funcionários levariam para casa, foram encaminhados para organizações 
sociais. Da mesma forma foram redirecionadas 13 toneladas de alimentos e 1.400 litros de 
produtos em condições de consumo, mas impróprios para os pontos de vendas. "Quando fazemos 
doações de amostras e outros produtos estamos dando o exemplo aos fornecedores", diz 
Rosangela. 
 
O Pão de Açúcar não dispõe de mecanismos de controle das ações do fornecedor, segundo 
Rosangela, mas estimula parcerias saudáveis e realizações conjuntas. Com base no 
relacionamento comercial, o Pão de Açúcar incentiva as estações de reciclagem e, em parceria 
com a Unilever, motiva o consumidor a descartar as embalagens pós-consumo em suas estações 
de reciclagem. 
 
Na operação estão envolvidas as cooperativas de catadores e algumas prefeituras. Basicamente, o 
objetivo é incentivar o consumidor a devolver suas embalagens vazias, mas a ação acaba 
movimentando 350 empregos indiretos entre os catadores e os atendentes das lojas que 
organizam a reciclagem. "São projetos desenvolvidos por áreas corporativas em conjunto com 
unidades de negócio, que geram trabalho, renda e parceiros de valor". 
 
Qualquer cadeia de valor começa dentro de casa e finaliza no consumidor, segundo avaliação de 
Roberto Meir, presidente da Associação Brasileira das Relações Empresa Cliente (Abrarec). Para o 
especialista, o relacionamento começa com a transparência nas relações internas. "O funcionário 
precisa ser informado de tudo que a empresa está fazendo", diz Meir. "Assim ele dará o máximo 
de si convencido de que há regulamentos que estão sendo cumpridos". A segunda etapa, de 
acordo com Meir, é a rede de parcerias com os fornecedores. "É uma política vital, exige abertura 
dos números e uma relação saudável para que todos saibam de onde vem a matéria-prima; além 
disso, a relação comercial precisa ser de justiça - o que significa que, se um cobrar pouco, 
quebra, se cobrar muito quebra o parceiro." 
 
Como terceira etapa, Meir cita a parceria com o mercado que exige a mesma transparência das 
relações com todos os públicos com os quais a empresa se relaciona. "Quando não há uma política 
aberta de relacionamento, a companhia é punida pelo mercado", diz Meir. "É assim que se 
perdem os clientes, talentos e renda". Empresa e fornecedores têm de vibrar ao fazer negócio 
para garantir que todos os públicos ganhem. "É desse relacionamento que nasce um processo de 
encantamento, do qual o consumidor toma conhecimento, dá preferência e garante o resultado 
das empresas." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 mar. 2006, Especial / Empresa & Comunidade, p. 
F1.  
 
 


