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Depois de uma triagemque
envolveumais de 10mil estu-
dantes deescolas estaduais de
Campinas, 180 crianças da 1.ª
série doensino fundamental
recebem, hoje, óculos doados
peloprojeto social “Olho no
olho”.Aaçãoédesenvolvidape-
laUnicampemparceria como
InstitutoVarilux daVisão e as
empresasTransitions, Tecnol
eCampilentes.Os casos que
nãopodemser resolvidos com
ousode óculos serão tratados
pela equipe deoftalmologistas
daUnicamp.

Naturalançarelatório
comdadossociais

ANatura lança hoje o relatório
2005comseusdados econô-
mico-financeiros, sociais e am-
bientais, dentro domodelo in-
ternacional daGlobalRepor-
ting Initiative.No anopassado,
a empresa aplicouR$23mi-
lhões emaçõesdedesenvolvi-
mento sustentável, contra os
R$ 17milhões registrados em
2004.O relatório destaca os3
anos seguidos de crescimento
daempresa, que fechou2005
comuma receita brutadeR$
3,24bilhões –umcrescimento
de27,7%noano.

Bradescomostra
açõesemcampanha
ObancoBradescoacabade
lançar suaprimeira campanha
publicitária para divulgar sua
atuaçãoem responsabilidade
socioambiental. Entre eles, a
FundaçãoBradesco, que exe-
cutaosprojetos sociais doban-
coe completou50anos este
mês.A campanha, criadapela
Neogama/BBH, apresenta
umadetalhada prestaçãode
contasda atuação dobanco
nesta área, dentro doconceito
“Completo” queobanco vem
utilizandoemsuas inserções
publicitárias.

MARKETING

Obomnegóciodo
investimentosocial
Os investimentos de empresas
emações sociais têmcrescido
emmuitos países. As empre-
sas estão descobrindoque ter
umaatuação socialmente res-
ponsável juntoa seusemprega-
dos, fornecedores, clientes e
nacomunidade onde estão
instaladas proporcionauma
série deganhos. Isso é oque
demonstramFranciscoPaulo
deM.Neto eCésar Fróes em
seu livroResponsabilidadeSo-
cial&Cidadania Empresarial,
(208págs., R$30) editado
pelaQualitymark (www.quality-
mark.com.br).

Ação

Doaçãodeóculos
ajudacrianças

Empresa prevê a construção de quatro altos-fornos

Beth Moreira
Silvia Araujo

A Companhia Siderúrgica Na-
cional (CSN) fechou 2005 com
um lucro líquido recorde de R$
2 bilhões, um crescimento de
1,2% em relação ao ano ante-
rior. A receita líquida ficou em
R$ 10 bilhões, um aumento de
2,4%nacomparação com2004.
Aempresadivulgouaindaqueo
conselho de administração
aprovou um plano de investi-
mentos que chega a US$ 5,1 bi-
lhões. Desse total, US$ 3,6 bi-
lhõesserãoaplicadosnospróxi-
mos quatro anos para a produ-
ção de 6 milhões de toneladas
de placas adicionais por ano,
com a instalação de quatro al-
tos-fornos, comcapacidade pa-
ra 1,5 milhão de toneladas por
ano cada um.
OUS$1,5bilhãorestantecon-
templaaexpansãodacapacida-
dedaminadeCasadePedra,do
terminaldecarvão,bemcomoa
implantação de uma segunda
pelotizadora. Conforme a pro-
posta apresentada na reunião
doconselho,arevisãodessesin-
vestimento se deu em razão da
necessidadede seatenderaum
novo patamar de produção de
minérioqueatingirá53milhões
de toneladas no ano de 2011.
O conselho tambémaprovou
a contratação de uma institui-

ção financeira para estruturar
a venda de 10% a 20% da mina
CasadePedra.Deacordocomo
presidentedasiderúrgica,Ben-
jamin Steinbruch, há muitos
parceiros interessados no ati-
vo, que, na avaliação dele, tem
valor estimado de US$ 5 bi-
lhões.Aexpectativaédequeas-
sim que contratada a institui-
ção financeira, aoperaçãoeste-
ja pronta no prazo de 90 a 120
dias. “Já recebemosváriaspro-
postas de bancos e devemos fe-
char comumdeles”, disse.
“Vender entre 10% e 20% do
negócionãoafetaosnossospla-
nos para a área demineração e
prova o valor que o negócio

agrega à companhia”, disse.
O executivo, que participou
ontemdereuniãocomanalis-
tas de mercado, disse ainda
que a operação não mudará
em nada a preferência de
compra da Vale do Rio Doce
sobre o minério produzido
porCasa de Pedra.
Steinbruchgarantiuquea
empresa não está à venda e
deverá seguir coma estraté-
gia de crescimento, apesar
dos vários boatos do merca-
do de que poderia ser vendi-
da. “Acabou essa brincadei-
ra de que a CSN será vendi-
da, porque hoje somos com-
pradores”,disseoexecutivo.
Segundo ele, além do cresci-
mentonomercado interno,a
CSN mantém em andamen-
toaestratégiade internacio-
nalização, explicando que o
crescimento fora do Brasil
poderá acontecer tanto via
aquisições comopormeiode
associações. “O importante
é que queremosmanter par-
ticipação forte no capital e
na gestão”, afirma.
Odiretordemineraçãoda
CSN, Juarez Saliba, traba-
lha com uma expectativa de
reajustede15,9%paraospre-
ços do minério de ferro em
2005 e em uma estabilidade
de preços para o produto a
partir do próximo ano. ●

PROJETOSSOCIAIS

Conservaçãoambientalentra
naestratégiadenegócios

BALANÇO

Empresa deve R$ 116 milhões
em taxas de uso de aeroportos

CSN–Ganho recordeem2005

CSNlucraR$2bie
vai investirUS$5,1bi

Maiores investimentos e parcerias consistentes trazem ganho econômico para as empresas

LIVRO
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SAÚDE

USO-NaKlabin, plantasquecrescemnas florestasderamorigemaumadivisãode fitoterápicos

SUSTENTABILIDADE

AVIAÇÃO

Mariana Barbosa

OpresidentedaVarig,Marcelo
Bottini, se reúneamanhãcomo
novo presidente da Infraero,
brigadeiroJoséCarlosPereira,
para tentar negociar uma dívi-
da de R$ 116 milhões. A dívida
refere-se a taxas pelo uso dos
aeroportos que a Varig deixou
de pagar em setembro do ano
passado, quandoobteve uma li-
minar judicial suspendendo o
pagamento. A conta diária da
companhia com a estatal é de
R$ 900mil.
A liminar foi cassada no últi-
mo dia 21 e, esta semana, a In-
fraero enviou carta àVarig exi-
gindo o pagamento imediato,
sob pena de ver seus aviões im-
pedidos de decolar.
ATAMtambémparoudepa-
gar a Infraero em setembro,
com base na mesma liminar,
masosrecursos,R$74milhões,
foramcontingenciadose,adívi-
da, quitada no dia 23.
NarespostaàcartadaInfrae-
ro, e tambémemumaconversa
telefônica ontem com o presi-
dente da estatal, Bottini argu-
mentou que está cumprindo os
prazos da lei e que o dinheiro
ainda não foi pago, pois o acór-
dão da decisão judicial não foi
publicado no Diário Oficial. A
companhia também pretende
recorrer da decisão que cassou

a liminar. Depois da conver-
sa com Bottini, a estatal re-
cuou e afirmou que não iria
executar a cobrança antes
da publicação do acórdão, o
que só deve acontecer de-
pois do dia 5 de abril.
A cassação da liminar que
suspendia o pagamento da
Infraerofoimaisumdurogol-
pe no fluxo de caixa da com-
panhia,quejáestavadeficitá-
rio. Os salários continuam
atrasados e a empresa tem
tido dificuldades para pagar
emdiaumadívidacomofun-
do de pensão Aerus, de R$ 9
milhões mensais, conforme
previsto no plano de recupe-
ração judicial.

ASSEMBLÉIA
Hoje os credores daVarig se
reúnem para escolher o no-
medogestordoFundodeIn-
vestimento e Participação,
quepassaráadeterocontro-
le da companhia. O nome
maiscotadoédobancode in-
vestimentosMellon.Umase-
gunda opção seria o Bras-
can, mas, segundo pessoas
próximas às negociações, o
Mellon “tem 95% de chan-
ces” de ser o escolhido. Isso
porque o valor do contrato
do Brascan, contam as fon-
tes,“émuitomaisalto”. ● CO-
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DIVULGAÇÃO

Andrea Vialli

ACompanhiaVale doRioDoce
(CVRD)anunciouontemumin-
vestimentodeUS$250milhões
numamplo projeto de reflores-
tamento, queprevêoplantiode
árvores numa área de 200 mil
hectares no Pará e no Vale do
Jequitinhonha, em Minas Ge-
rais. O anúncio, feito durante
um dos eventos paralelos à
COP 8, a Conferência das Par-
tesdaConvençãosobreDiversi-
dadeBiológica,emCuritiba,sin-
tetizaatentativadosetorpriva-
do de se tornar mais atuante
nas iniciativas de conservação
ambiental, alinhadas às políti-
cas de responsabilidade corpo-
rativa.
A idéia central do projeto da

Vale, batizado de Florestar, é a
preservação da floresta, aliada
a ganhos econômicos. Serão
plantados50milhectaresdees-
pécies nativas e outros 150 mil
deeucaliptos,emáreasjádegra-
dadas, como no chamado Arco
doDesmatamento, no Pará.
O plantio de eucaliptos, se-

gundo Maurício Reis, diretor
de Meio Ambiente da Vale, ali-
mentará a produção de ferro-
gusadaregião,aliviandoapres-
são sobre a mata nativa. Tam-
bém será uma fonte de subsis-
tência para a população da re-
gião, uma vez que o eucalipto
pode ser colhido em sete anos.
Desde a semana passada,

quando teve início a COP 8, as
iniciativasempresariais têmsi-
domostradas como fundamen-
tais, juntocomaçõesdeONGse
governos, para reduzir os da-
nos à biodiversidade.

ARAUCÁRIAS
OconglomeradofinanceiroCiti-
group, por exemplo, se uniu à
The Nature Conservancy
(TNC) e a outras sete ONGs e

vaiaportar inicialmenteR$200
milnumprogramadeconserva-
çãodaflorestadearaucáriasno
Sul do País, que tem o objetivo
de criar alternativas de renda
para produtores rurais da re-
gião,demodoaconteroavanço
sobreos remanescentes dema-
tanativa.Hoje,aextraçãoilegal
de madeira e o avanço da agri-
cultura são as principais amea-
ças às araucárias.
A intenção é aumentar a co-

berturados remanescentes flo-
restaisem30%,emdezanos.Pa-
ra os próximos quatro anos, a
metaé restaurar 2mil hectares
de mata, em 36 municípios do
Paraná e de Santa Catarina. O
projeto prevê, a médio prazo, a
criaçãodeumviveirodemudas
que garanta o fornecimento de
sementes para a região e uma
fontederendaparaosagriculto-

res.Estãoprevistosprogramas
agroflorestais, como o cultivo
deerva-matenasáreasderema-
nescentes.A longoprazo, ame-
taéconcluirumestudodeviabi-
lidade para a comercialização
de créditos de carbono a partir
das áreas reflorestadas.
O custo total do projeto é da

ordemdeR$ 8milhões, para os
próximos quatro anos. “Quere-
mos mostrar que, a partir da
biodiversidade, é possível ge-
rar renda para as comunida-
des, numa estratégia de longo
prazo”,dizMiguelCalmon,dire-
tor daTNC.Segundoele, sema
captaçãoderecursosjuntoàini-
ciativa privada, seria mais difí-
cil viabilizar o projeto. “Hoje o
setor privado é chave, como
apoiador e financiador.”
DeacordocomMauroArme-

lin,coordenadordePolíticasPú-

blicas da ONG WWF-Brasil, a
própria relação das ONGs am-
bientalistas com as empresas
está mudando. “Hoje, preferi-
mos traçar planos de trabalho
em que o setor privado contri-
bui mais que com apenas doa-
ções avulsas”, diz Armelin. Um
exemplo é o recente envolvi-
mento dos bancos brasileiros
com as questões ambientais,
pormeioda adoçãode critérios
socioambientais para a conces-
são de crédito. “Quem financia
um empreendimento danoso
ao ambiente tem parte da res-
ponsabilidade, e os bancos já
vêmadotandoesseconceitoem
seus negócios”, diz.
No caso do Citigroup, os in-

vestimentos em conservação
ambientalfazempartedasdire-
trizes de responsabilidade so-
cial do grupo, sugeridas pela

matriz nos Estados Unidos.
“Esse tipo de investimento é
estratégico para o setor fi-
nanceiro, pois vai garantir a
continuidade dos negócios
no futuro”, diz Anthony In-
gham, diretor de Assuntos
Corporativos doCitigroup.
TambémnoParaná,aKla-

bin,maiorexportadoradepa-
pel do Brasil, criou, em 1984,
um programa interno com o
objetivo de aproveitar a ri-
queza biológica das áreas de
mata nativa que mantém ao
ladodas florestasdeeucalip-
to. A partir do manejo e do
cultivo de ervas medicinais
que crescem junto à área de
mata nativa, a empresa
criou uma unidade interna
para a produção de medica-
mentosecosméticosfitoterá-
picos. Ervas como espinhei-
ra-santa, carqueja e alecrim
são base para a produção de
fitoterápicos,destinadosaos
funcionários da empresa.
“Éummododepromover

um uso múltiplo e racional
da floresta e sua biodiversi-
dade, com benefícios inter-
nos na empresa”, explica
Loanna Johansson, gerente
de Produtos Florestais Não
Madeireiros daKlabin.
No entanto, há desafios

para o setor privado. Embo-
ramuitas empresas já sejam
vistas como referência em
práticas ambientais, amaio-
ria ainda não incorporou o
conceito ao dia-a-dia dos ne-
gócios, alerta Fernando Al-
meida, presidente doConse-
lho Empresarial Brasileiro
paraoDesenvolvimentoSus-
tentável (Cebds). “O setor
privado tem de reconhecer
que foi e continua sendo
agente da degradação”, diz.
“É preciso mudar a postura
de fazer negócios.”●
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