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ASGSdoBrasil,multinacional
daárea de certificações, inspe-
ções e testes, traz aoPaís uma
metodologia exclusivapara
certificaçãodeONGs.Diferen-
tedeoutras auditoriasque con-
sideramapenas aparte contá-
bil, o processo deavaliação
desenvolvido considera nove
dimensões e auxilia as organi-
zaçõesa comprovaremsua
transparênciaoperacional, saú-
de financeira, ética e eficácia
dospropósitos, requisitos valo-
rizadospor órgãos financiado-
res internacionais. ASGS já
auditou 35ONGsem todoo
mundo comametodologia.

Microsoft investiu
US$3,7milhões

AMicrosoft investiuUS$3,7
milhões em1,2mil centros co-
munitáriosde inclusãodigital
noBrasil no ano fiscal de
2005.Onúmero fazparte dos
resultadosda terceira edição
doRelatório Social, que a em-
presadivulga hoje, e se refere
a investimentos emdinheiro e
licenças de software. Os cen-
tros beneficiados fazemparte
doprogramamundial da com-
panhia –Potencial Ilimitado–,
aplicadopormeiode parcerias
como terceiro setor. NoBrasil,
as entidades são Fundação
Bradesco, Sampa.org, CDI,
RedeJovem,Oxigênioe Institu-
toAyrtonSenna.

Gifeabre inscrições
paracongresso
O4.ºCongresso sobre Investi-
mentoSocial Privado doGru-
pode Instituto, Fundações e
Empresas (Gife) será emCuriti-
ba, entre osdias 24a 27de
maio, e já temnomesconfirma-
dos comoBernardoToro, da
FundaçãoAvina, eDavid
Bornstein, autor do livroComo
Mudar oMundo. Como tema
“Desafios para umaSociedade
Sustentável”, o evento será
realizadonoEstaçãoEmbratel
ConventionCenter. Aprogra-
mação completa e inscrição
estão no sitewww.gife-
cav2006.org.br , oupelo telefo-
ne (11) 3849-2022, ramal 14.
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Empresasmudamprodutose
lucramcomquestãoambiental

INCLUSÃODIGITAL

AGRONEGÓCIO

Setor sucroalcooleiro assina convênio com Instituto Ethos para incorporar novas práticas

Investimentos em inovação buscam atender consumidor atento à responsabilidade social

Andrea Vialli

Apreocupação comomeio am-
bienteecomasquestõessociais
atingiu um novo patamar nas
empresas. Até pouco tempo, as
companhiasselimitavamaado-
tarcontrolesmaisrígidosou fa-
zerprogramasisoladosdeassis-
tência social ou preservação
ambiental.Agora, empresas de
grande porte estão indo além:
resolveram incorporar essas
questõesàsuaestratégiadene-
gócio.Estãomudandosua linha
de produtos, acreditando que o
consumidordarácadavezmais
preferência a quem tivermaio-
res cuidados sócioambientais.
Uma das empresas que ado-

taramoconceitodesustentabi-
lidade empresarial é a Henkel,
que produz adesivos e cosméti-
cos. A empresa é dona de mar-
cas como Loctite, Super Bon-
der e Tenaz. A companhia se
apóia em inovação tecnológica:
sónoanopassadoinvestiu€324
milhõesempesquisaedesenvol-
vimento e tem avançado em
campos como biotecnologia e
nanotecnologia.Deacordocom
WolfgangGawrisch, diretor de
tecnologiaepresidentedoCon-
selho de Sustentabilidade da
Henkel,anovaestratégiaconci-
lia negócios e preocupação am-
biental, com produtos ecológi-
cos e processos de produção
mais limpos.
Na prática, a empresa tem

desenvolvido produtos, como
adesivos eprodutos para trata-
mento de superfícies, solúveis
emáguaelivresdemetaispesa-

dos. Um exemplo é o Bonderit
NT1, revestimento para prote-
ção de superfícies de aço e alu-
mínio,comnanotecnologiaapli-
cada e desenvolvida sobre uma
base ecológica. A empresa tem
aplicadobiotecnologiatambém
em detergentes para limpeza
doméstica, por meio de enzi-
mas especiais que ajudam a re-
moveros resíduosdegordurae
são menos poluentes, por se-
rem biodegradáveis. Outro fo-
codepesquisasãonovosprodu-
tos químicos para compor a es-
trutura de aeronaves. Mais le-
ve, o material ajuda a economi-
zar combustível.
“Oprincipaldesafiodaindús-

tria química hoje é a escassez
de recursos naturais, em um
mundoque caminha para 10 bi-
lhõesdehabitantes.Temosque
produzir mais com menos re-
cursos”,dizoexecutivo.Segun-
doele, emumcenáriocommais
consumidores, em especial nos
mercadosemergentesmaissig-
nificativos – Brasil, Rússia, Ín-
dia e China – as empresasmais
inovadoras é que vão sobres-
sair.
“Aestratégiahoje é reforçar

aliderançademercadocomino-
vações, mas sempre com um
apelo sustentável”, diz Gawris-
ch. Ele cita números de gestão
ambiental do grupo, que teve
um aumento de 20% na produ-
ção,aomesmotempoqueredu-
ziuem13%asemissõesdedióxi-
dodecarbono(causadordoefei-
to estufa) e produziu 35% ame-
nos de resíduos por tonelada
produzida. No ano passado, as

vendas foramde€ 11,9 bilhões.

MUDANÇA DE RUMO
Outroexemplodomesmosetor
éaamericanaDuPont,quevem
mudando sua estratégia de ne-
gócios para atender às deman-
das da sociedade no futuro. A
empresa,quecomeçouem1802
comofabricantedepólvoraeex-
plosivos, viu oportunidades de
negócios na emergente indús-
triaquímicae lançou inovações
como o fio de poliamida e o te-
flon. Em meados da década de
1980, a DuPont criou um negó-

cio lucrativo com a venda de
substitutos para os gases refri-
gerantes clorofluorcarbonetos
( CFC), responsáveis pela des-
truição da camada de ozônio.
Hoje a empresa direciona

seus investimentos para a área
de biotecnologia e impôs a si
mesma metas severas para re-
duzir seu impactoglobal.Ame-
tade reduziras emissõesdega-
ses de efeito estufa em 65% até
2010foialçandaem2003,ecom
vantagens.“Noesforçoparare-
duzir as emissões, obtivemos
benefícios reais, inclusive uma

economiadecustos superior
a US$ 2 bilhões, em virtude
de processos de conserva-
çãodeenergia”,afirmaChar-
les O. Holliday Jr., presiden-
te daDuPont.
Para Silvana Pereira de

Aguiar,coordenadoradoFó-
rum de Inovação da Funda-
ção Getúlio Vargas, empre-
sas com uma cultura de ino-
vaçãoemseucernenãoseim-
portam emmudar o direcio-
namento dos negócios. “A
mola propulsora das empre-
sas é omercado.”●
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PLANOS-Gawrisch, daHenkel:metaécriarprodutosmenospoluenteseganharmercadosemergentes

ESTRATÉGIA

De olho nos mercados interna-
cionaisparaoálcoolepreocupa-
dacomquestões trabalhistas, a
União da Agroindústria Cana-
vieiradeSãoPaulo (Unica), en-
tidadequerepresentaasusinas
deaçúcareálcoolnoEstado,fir-
mou ontem umconvênio com o
Instituto Ethos, organização
nãogovernamental,paraincor-
porarospreceitosderesponsa-
bilidade social na gestão estra-
tégica das empresas.
O convênio é considerado o

primeiro do gênero no agrone-

góciobrasileiroeprevêaaplica-
çãodos indicadoresEthos–que
são uma ferramenta de auto-
avaliação quemapeia o estágio
de uma empresa em relação à
responsabilidadesocial – em98
usinas associadas à Unica. Os
indicadores abrangem aspec-
tos comomeio ambiente, públi-
co interno, comunidades, rela-
ções com governo e sociedade,
consumidores e clientes, forne-
cedores e também transparên-
cia e governança.
Atéofinaldesteano,oobjeti-

vo é reunir as informações das
empresas e elaborar um diag-
nóstico conjunto do setor, de
modo que posteriormente as
empresas possam buscar me-
lhorias nas práticas sociais e
ambientais.
“Acrescentedemandainter-

na pelo álcool combustível e o
grande potencial do mercado
externo, que precisará de um
substituto para o petróleo, tor-
narambrutal a responsabilida-
de do setor”, afirma Eduardo
Pereira de Carvalho, presiden-

te daUnica. “Semumapostura
de responsabilidade social, não
teremoselementosparapromo-
ver um produto que já é muito
importante por ser ambiental-
mente correto”, frisou.

DENÚNCIAS
A preocupação do setor tem
fundamento. Têm se tornado
públicas as mortes de cortado-
res de cana nas lavouras de ca-
nanoEstado– foram11, emme-
nos de dois anos. O Ministério
Público do Trabalho investiga

seasmortesforamocasiona-
das por excesso de trabalho,
uma vez que os trabalhado-
ressãoremuneradosporpro-
dutividade.SegundoaProcu-
radoria Regional do Traba-
lho da 15ª Região, existem
128 denúncias contra usinas
emtodooEstado.Apartirda
próxima semana, a Delega-
cia Regional do Trabalho fa-
rá inspeções conjuntas com
o Ministério Público para
avaliarascondiçõesdetraba-
lho nos canaviais. ● A.V.
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