
 

 

 
Boletim nº 01                      Agosto de 2013 
 
 

Caro (a), 
 
É com muito orgulho que enviamos hoje o primeiro número da newsletter eletrônica do Comitê de 
Responsabilidade Social da Fiesp. Neste boletim, iremos divulgar e disseminar as boas práticas da 
indústria em responsabilidade social e sustentabilidade e suscitar o debate desses temas. Fique à 
vontade para participar com suas críticas e sugestões. 

O termo Responsabilidade Social entrou há algum tempo na pauta de discussões da indústria _ 
tanto a importância do conceito como a forma de implantar essa estratégia. Entendemos que ser 
socialmente responsável significa gerir os negócios de maneira ética e transparente, em que todas 
as partes interessadas saiam ganhando, não apenas a empresa. Fazer parte de uma organização 
que tem esta preocupação traz orgulho para os colaboradores e sociedade, retém talentos e gera 
resultados. 

O comportamento das empresas, até então acostumadas apenas à maximização dos lucros, foi 
afetado de maneira direta pelas transformações ocorridas nos últimos anos. Hoje, sabemos que as 
questões socioambientais se tornaram tão importantes quanto as comerciais. A sociedade não 
admite mais práticas predatórias, irresponsáveis ou discriminatórias.  

Nós da indústria precisamos encarar essas questões com muita seriedade. Responsabilidade 
Social não é filantropia, mas um conceito que se aplica a toda cadeia produtiva, uma estratégia de 
gestão que está diretamente relacionada à competitividade da indústria, promovendo o 
desenvolvimento sustentável e garantindo um mundo melhor para a nossa e as futuras gerações. 

Um forte abraço, 

Paulo Skaf 

 

             

 
 



 

Entrevista 
Jorge Cajazeira 
Brasileiro comemora 3 anos de criação da ISO 26000, norma 
internacional de Responsabilidade Social, e comenta  
os resultados obtidos no país. Veja 

 
 

Cases de Sucesso 
Givaudan 
Seis mulheres de comunidade do entorno da fábrica da Givaudan, 
em Osasco, se tornam microempreendedoras e melhoram sua 
renda com o projeto “Geração de Renda Inovar Sustentável". Leia 
Mais 

     

 
 

 

Equipalcool 
Cultura de diversidade e desenvolvimento 
profissional elevou a reputação da empresa e foi 
a grande motivadora de prêmios renomados em 
São Paulo. Conheça 
 

 
 

Drywash 
Empresa que criou lavagem de carros a seco economiza mais de 
31 milhões de litros de água por mês. Saiba mais sobre essa 
inovação. Leia Aqui 

       

 

 

 

Ação da FIESP  
Em evento que comemorou 22 anos da Lei de 
Cotas, Fiesp lança cartilha “Inclusão Social e 
Profissional", sobre valorização da capacidade de 
pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 
Acesse 
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