
PAINEL: rEPENsANdo o crEscImENto EcoNômIco

Como prosperar 
dentro de limites?

ConGressoFNQ

Da esq. p/a dir.: Luciana Villa Nova, da Natura, Aline Branco, do Grupo 
Fleury, Zotico Schmitz, da J. Macêdo, e Sônia Hess, da Dudalina
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DuDalina inova com as sacolas sociais 
primeira a se apresentar, sônia Regina Hess, ex-presidente da dudalina, 
uma das maiores empresas de vestuário de alto padrão da américa latina, 
contou um pouco da história da organização. a empresa foi fundada 
na cidade de luiz alves, em santa Catarina, pelos pais de sônia: Duda e 
adelina, cuja junção de nomes originou o da confecção. Hoje, a dudalina 
foi incorporada ao Grupo restoque, que detém ainda as marcas le lis 
Blanc, John John, rosa Chá e individual, entre outras. 

sônia se afastou da gestão da empresa, mas permanece no Conselho 
de administração e atua como presidente do instituto adelina, onde são 
desenvolvidas ações sociais durante o ano, nas seis cidades em que a 
empresa possui fábrica. “promovemos iniciativas de voluntariado, passeio 

ConGressoFNQ

no segundo painel do congresso FnQ de Excelência em Gestão, representantes 
das empresas Dudalina, J. macêdo, Fleury e natura falaram sobre crescimento 
econômico dentro de limites e as medidas de sustentabilidade adotadas em suas 
organizações. a moderação também esteve a cargo de márcio mossarela. 
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“nossa sacola social é um 
projeto que está na onU, 
para ser copiado no mundo 
inteiro. também queremos 
despertar outras pessoas 
e empresas para que nos 
doem retalhos. a dudalina 
transforma isso em valor, 
em riqueza, em geração de 
renda e inclusão social.”  
sônia Regina Hess, 
ex-presidente da dudalina

ciclístico, mamografia para colaboradoras acima de 40 
anos e mulheres de suas famílias, exame de próstata 
para os homens e participação nos lucros, entre 
outras iniciativas. Costumo dizer que ser sustentável 
não é caro, é uma questão de atitude. acreditamos 
que o nosso compromisso com a responsabilidade 
social e o desenvolvimento sustentável contribui para 
o crescimento humano e a preservação do planeta, 
ajudando a construir um mundo mais próspero para as 
próximas gerações”, disse a executiva.

Como reconhecimento por tempo de casa, a dudalina 
presenteia colaboradores e famílias com viagens para 
Gramado (20 anos), Buenos aires (25) e paris (30). “ser 
empresário não é somente gerar riqueza para si, mas 
também para as pessoas e a comunidade”, observou 
sônia, acrescentando que o trabalho social mais 
conhecido da companhia é o projeto Geração de renda, 
que atua no desenvolvimento socioeconômico de 
várias famílias, sob coordenação do instituto adelina. 

o projeto consiste na produção de sacolas e outros 
materiais em patchwork, feitos por mulheres de 
comunidades e onGs, a partir dos retalhos de tecidos 
da própria produção de camisas da marca. a dudalina 
fornece máquinas e linha de costura, forros da sacola 
e plásticos de embalagem. oferece, ainda, capacitação 
para as costureiras que participam do projeto, nos 
estados do paraná, rio Grande do sul, Bahia, rio 
de Janeiro, paraíba e Ceará. o ciclo sustentável se 
completa com a compra, pela dudalina, de todas as 
sacolas produzidas, que são, então, disponibilizadas 
a instituições, eventos e lojas. “ou seja, praticamos a 
sustentabilidade 360 graus. são mais de 30 mil sacolas 
distribuídas por ano”, explicou sônia. a experiência, 
segundo ela, foi adotada como modelo pela onU para 
ser copiada no mundo inteiro. 

o instituto adelina controla a distribuição das sacolas 
para as onGs mais próximas, a fim de garantir que 
o projeto cumpra sua principal finalidade de gerar 
renda às comunidades. “o Brasil é muito amplo e 
com condições diferentes, então temos que organizar 
e cuidar desses processos com cuidado. a nossa 
proposta é fazer o melhor possível”, salientou.
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J.macêDo pREsEntE na mEsa bRasilEiRa
a J. macêdo está se preparando para transferir a 
gestão à quarta geração de uma empresa familiar. 
o diretor Zotico schmitz assumiu o cargo há pouco 
tempo, mas disse que rapidamente se identificou com 
os valores e crenças da companhia, destacando a 
qualidade do clima no ambiente de trabalho e a forma 
de promover a gestão de recursos para gerar valor a 
fornecedores, clientes e outros públicos interessados. 

Fundada em 1939, por José Dias de macêdo, ainda 
atuante aos 96 anos de idade, a J. macêdo iniciou 
suas atividades como representação comercial, em 
Fortaleza, no Ceará, oferecendo produtos tradicionais 
— da manteiga mineira à madeira do estado do 
paraná. em 1952, o fundador obteve licença para a 
importação de farinha de trigo dos eUa e começou 
a crescer. dois anos depois, a família abriu a indústria 
moinho de trigo Fortaleza, importando equipamentos 
e dando início ao processamento da farinha. 

após várias aquisições de moinhos, a J. macêdo lançou 
a farinha de trigo dona Benta e novas categorias de 
alimentos, misturas para bolo, fermentos e massas. 
em 2004, firmou acordo operacional com a Bunge 
alimentos, uma das principais empresas do setor 
de alimentos e agronegócios do mundo, e, juntas, 
tornaram-se a maior processadora de trigo no Brasil. 
Com esta negociação, a J. macêdo agregou ao seu 
portfólio marcas conhecidas como petybon e sol. 

Farinhas e misturas para bolo 
dona Benta e massas petybon são 
algumas das marcas de alimentos 
produzidos pela J. macêdo. Com 
75 anos completados em 2014, a 
companhia acumula histórias e 
experiências para se sustentar ao 
longo do tempo, como contou 
o diretor Zotico schmitz em sua 
palestra no Congresso da FnQ. 
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segundo schmitz, a J. macêdo destaca-se por ser 
uma organização com 75 anos de atividades, de 
origem familiar, genuinamente brasileira e arrojada no 
envolvimento com as pessoas. o diretor assinalou a 
política de conduta da empresa, especialmente entre 
a área de compras e fornecedores. “não se aceita 
nenhum tipo de brinde, sequer um almoço, jantar ou 
carona. isso pode parecer um pouco agressivo, mas 
significa clareza dos limites nessa área.”

Como parte da gestão de sustentabilidade, a 
J. macêdo só utiliza paletes de madeira certificada 
no transporte da matéria-prima. a compra da farinha 
beneficia cooperativas de produtores de pequeno 
a médio porte, gerando aumento de renda ao 
pequeno produtor. “além de eliminar atravessadores, 
é uma forma de se aproximar das famílias que ainda 
vivem do cultivo da terra. são exemplos de que a 
sustentabilidade e a ética precisam estar na base dos 
processos e não apenas nos discursos”, disse o diretor. 

schmitz finalizou sua palestra observando que a visão 
de longo prazo cultivada na companhia é construída 
de pequenas ações direcionadas ao objetivo comum. 
“precisamos buscar dentro das organizações as 
atitudes cotidianas que geram valor e eficiência no 
dia a dia, e que cultivam relações harmônicas e de 
respeito à natureza e às pessoas.”

“É essencial pensar longe e 
desenvolver uma visão de futuro, 
porque é isso que nos movimenta 
e encanta. e temos de deixar claro o 
objetivo de longo prazo a todas as 
pessoas da organização, pois este será 
o caminho construído no dia a dia.”  
Zotico schmitz, diretor da J. macêdo
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o Grupo Fleury completa 90 anos em 2016, consolidando-se como marca 
de referência no mercado de medicina diagnóstica. Com mais de 8 mil 
colaboradores, várias certificações e acreditações nacionais e internacionais, 
a organização está presente nas principais regiões do país, por meio de uma 
extensa rede de laboratórios e prestação de serviços na área da saúde. 

“o importante em 
qualquer organização, 
especialmente da área 
da saúde, é interessar-se 
genuinamente pelo 
outro. É o que esperamos 
de nossas equipes nas 
decisões de curto, médio 
ou longo prazos. sempre 
pensando no bem-estar 
das pessoas e no futuro 
das gerações.”  
aline branco, diretora de 
negócios do Fleury
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FlEuRy: saúDE Em tEmpos DE cRisE
pelo papel que desempenha na sociedade, o dia a 
dia do Grupo Fleury é desafiador. Com esse contexto, 
aline branco, diretora de negócios da organização, 
iniciou sua palestra lembrando que o setor de saúde 
trabalha com um grande desequilíbrio de recursos. por 
isso, a empresa procura “educar” seus stakeholders para 
manter o foco no bem-estar das pessoas. 

“temos uma frente de inovação importante no país e 
procuramos ampliar o acesso à nossa tecnologia para 
clientes e a quem de fato precisa. Questões como 
essa integram nossas políticas de sustentabilidade 
e são trabalhadas diariamente no Fleury, sempre a 
partir de planejamentos de médio e longo prazos. por 
outro lado, para nós, o curto prazo é estratégico, pois 
lidamos com o tempo certo para cumprir sem riscos 
o objetivo do negócio: a saúde daqueles que nos 
procuram”, salientou a diretora do Fleury. 

o setor de saúde, principalmente na rede privada, 
opera de forma diferenciada em momentos de crise. 
“as pessoas temem perder o emprego e também 
o plano de saúde. então, tudo o que não fizeram 
no último ano, em termos médicos, procuram fazer 
durante a crise. isso provoca uma superutilização e 
uma sobrecarga nos serviços.” 

para atender a todos em cenários como esse, o 
Fleury se mune de tecnologia de ponta e de equipes 

bastante qualificadas, tanto no atendimento quanto na 
área médica”, observou aline. 

para a executiva, é preciso educar o mercado, a fim 
de garantir que os futuros médicos, enfermeiros e 
outros profissionais da área tenham competência 
para atuar em situações de crise ou curto prazo, e, 
ao mesmo tempo, sejam capazes de criar soluções 
de desenvolvimento ao longo do tempo. Gestão de 
risco e de sustentabilidade, garantiu aline, faz parte da 
cultura da empresa, exatamente para obter respostas 
quando a área da saúde não se sustenta, como ocorre 
hoje no Brasil. “nossa disposição é olhar o impacto 
total, o paciente como um todo e, eventualmente, 
mudar modelos econômicos na relação com nossos 
stakeholders, que precisam estar permanentemente 
alinhados à nossa pauta de sustentabilidade.”

em 2012, o Fleury fez um planejamento para 20 
anos. “Com visão de futuro, tomamos decisões mais 
conscientes, mesmo que, algumas vezes, representem 
mudanças de rumo. momentos de crise exigem 
mais criatividade para conduzir práticas e culturas, 
eventualmente de forma diferente. só assim é possível 
crescer dentro de limites. o importante é olhar em volta 
de maneira mais intensa e encontrar oportunidades 
para garantir a sustentabilidade do negócio e e gerar 
valor às partes interessadas”, concluiu. 
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natuRa: pionEiRa Em sustEntabiliDaDE 
em sua palestra, luciana villa nova, gerente de 
sustentabilidade da natura, destacou que, diante da 
longa história de pioneirismo, a gestão da empresa 
obedece a uma régua alta — herdada da cultura dos 
fundadores luiz seabra, pedro passos e Guilherme 
leal, e que permeia as atividades de ponta a ponta. 
“promover o bem estar bem como essência e razão de 
ser significa que crescemos pensando não apenas no 
lucro, mas em como a natura compartilha sua riqueza 
e seu valor para todos”, destacou. 

o desafio da equipe de sustentabilidade é 
transversalizar os princípios e práticas da área em 
todos os setores e lugares da empresa. ao utilizar 
recursos da natureza e sociais nos produtos, a 
organização, obviamente, gera impactos na cadeia 
de valor. “trabalhamos para que esse impacto seja 
medido e integrado nas decisões de negócio, desde 
a extração da matéria-prima, quando acionamos 

sempre na vanguarda dos 
movimentos de sustentabilidade 
no Brasil e no mundo, a natura 
foi fundada há mais de 45 anos, 
já com o objetivo de aprofundar 
as relações e promover o 
bem-estar e a autoestima das 
pessoas. a decisão de inaugurar 
uma plataforma sustentável de 
acesso à biodiversidade brasileira 
foi um caminho natural na trajetória 
desta multinacional brasileira. 
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fornecedores, até a ponta da cadeia, de maneira que o 
resultado da nossa responsabilidade chegue às mãos 
do consumidor.”

Historicamente, a natura tem desafiado a si mesma 
e ao próprio mercado. recentemente, percebeu que 
precisava dar um passo a mais para reduzir o impacto 
na cadeia, envolvendo ainda mais os stakeholders 
em sua visão de futuro. “anunciamos um plano em 
2014, que visualiza a natura em 2050. Queremos estar 
aqui, mas precisamos pensar que empresa será essa. 
lançamos o desafio aos colaboradores e nossos 
públicos, e também conversamos com os fundadores, 
que reafirmaram o compromisso e a cultura da 
empresa com a inovação e a geração de valor para a 
sociedade”, contou luciana. 

ela recordou um dos marcos históricos da natura, no 
ano 2000, quando a companhia decidiu desenvolver 
uma plataforma econômica a partir da biodiversidade 
brasileira, algo inédito no setor. “na época, sem contar 
com pesquisa cientifica ou regulamentação do acesso 

“em 2050, queremos ser 
uma empresa geradora 
de impacto positivo na 
sociedade. para isso, 
pretendemos integrar 
nossos 7 mil colaboradores 
e as milhares de consultoras, 
fornecedores e públicos 
de relacionamento nessa 
cultura organizacional e nova 
lógica econômica.” luciana 
villa nova, gerente de 
sustentabilidade da natura

ao patrimônio genético e cultural da biodiversidade 
do país, precisamos nos organizar internamente para 
conduzir a gestão das relações com as comunidades 
extrativistas da floresta e os pequenos produtores 
rurais”, afirmou a gerente. 

passados quase 15 anos, a natura inaugurou, em 2014,  
um ecoparque industrial no pará e convidou empresas 
da Floresta amazônica para construir uma nova 
economia que mantenha a floresta em pé e reverta em 
desenvolvimento sustentável à região. na opinião de 
luciana, quando há geração de valor compartilhado 
com a sociedade, cria-se uma conjunção de parcerias 
que pode orientar modelos econômicos para o futuro. 

a natura realiza inventários de impacto ambiental, 
tendo se declarado carbono neutro em 2008. 
pretende, ainda, contabilizar seu impacto social em 
2016. “Há uma nova lógica econômica, que orienta a 
compensação do custo das externalidades negativas 
das empresas para a sociedade. Caminhamos nesse 
sentido”, anunciou a gerente. 
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ConClUsões 
do CeG 2015

 � ao abordar o novo capitalismo, o CeG 2015 
propôs um marco institucional para a mudança 
da gestão no Brasil. Governos, empresários e toda 
a sociedade foram convidados a desenvolver um 
olhar diferente ao cenário atual de disrupção, que 
requer coragem para mudar e atitude. 

 � É preciso quebrar paradigmas e promover uma 
nova mentalidade. não basta apenas falar que as 
organizações precisam ser sustentáveis. É preciso 
exemplo, ação e coerência nas práticas. 

 � na era da disrupção e dos limites, o desafio 
principal é a busca permanente da ética e do 
desenvolvimento sustentável, sempre com foco em 
resultados coletivos.

 � É necessário questionar o modelo tradicional do 
piB e avançar na construção do piB da preservação, 
que incorpore as externalidades positivas e 
negativas em sua configuração.

 � o movimento predominante do novo capitalismo  
segue em direção ao modelo da Corporação 2020, 
definido pelo economista indiano pavan sukhdev. 
a proposta é superar o modelo business-as-usual e 
a era dos excessos, e adentrar na era dos limites e 
dos negócios alinhados à sustentabilidade.  

 � para fazer emergir o cenário da Corporação 2020, 
são fundamentais pelo menos quatro mudanças: 
contabilização das externalidades, taxação sobre 
recursos, limitação das alavancagens financeiras e 
regulação da propaganda. 

 � a intenção é medir o valor do capital natural, 
incorporando-o ao piB das nações e ao balanço 
das empresas, por meio da atribuição de valor aos 
bens naturais em termos de perdas na produção 
ou de custos de reposição. 

 � É essencial combater a cultura do curto-prazismo, 
que obriga gestores e empresários brasileiros e no 
mundo a entregarem resultados no curto prazo a 
acionistas, em detrimento de estratégias e planos 
de longo prazo e com visão de futuro.

 � no novo capitalismo, o marketing e a inovação 
tecnológica devem ser ressignificados, para que 
tenham propósito e atendam às necessidades da 
sociedade, e não apenas aos apelos do consumo.  

 � democratizar o acesso a serviços de saúde, 
educação, financiamentos e outros ganhos de 
bem-estar da população é a principal frente do 
modelo de negócios de impacto social. 

 � dirigido às classes C, d e e, esta nova forma de 
empreender conjuga as aspirações, principalmente 
dos jovens empreendedores, de ganhar dinheiro 
ao mesmo tempo em que têm a oportunidade e a 
capacidade de melhorar a sociedade.  

 � os negócios de impacto social mostram-se viáveis 
e vantajosos do ponto de vista econômico. podem 
ser desenvolvidos em diversos setores e perfis de 
organização — privada, pública ou do terceiro 
setor; pequena média ou de grande porte.

 � em tempos de crise econômica, é estratégico 
contar com profissionais capacitados e alinhados 
à gestão de risco e de sustentabilidade, a fim de 
buscar soluções de crescimento no curto e longo 
prazos. eventualmente, é preciso ter coragem de 
mudar modelos econômicos e se adaptar. 

 � em qualquer empreendimento, o que realmente 
importa são as pessoas. não são as estruturas, as 
estratégias ou modelos de negócios que fazem a 
diferença, e sim a capacidade de empenhar valor 
ao que cada profissional faz e entrega à sociedade.

na síntese das palestras e painÉis do ConGresso da FnQ, alGUns 
Consensos podem ser destaCados Como resUltados dos deBates. 
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