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A ruptura necessária da sustentabilidade
Ricardo Voltolini*

Os Desafios da Sustenta-
bilidade — Uma Ruptura
Urgente (editora Campus El-
sevier, de Fernando Almeida,
inclui-se entre os livros de
leitura imperdível que devem
freqüentar a cabeceira ou a
mesa de trabalho de todo
profissional hoje envolvido
com responsabilidade social
empresarial e sustentabilida-
de na empresa.

Presidente executivo do
Conselho Empresarial para
o Desenvolvimento Susten-
tável (CEBDS), ex-integran-
te do Conselho de Adminis-
tração da Avaliação Ecos-
s i s t ê m i c a  d o  M i l ê n i o
(ONU), o autor é um dos
mais importantes especialis-
tas brasileiros no tema, o
que, por si, já seria motivo
suficiente para conferir suas
idéias, opiniões e recomen-
dações. Dividida em três
partes muito bem amarra-
das (Razões da Urgência, A
Ruptura Estruturada e Lide-
rança para a Sobrevivên-
cia), que combinam análise
aguçada de contexto, indi-
cações de reflexão sobre os
“aspectos subversivos” da
sustentabilidade para a ló-
gica empresarial e o relato
de experiências corporati-
vas, a obra de Almeida eqüi-
vale a um compêndio de in-
sigths preciosos.

Os melhores — em nosso
entendimento — são os que
se referem aos líderes em
sustentabilidade ou, como
prefere o autor, aos “esta-
distas corporativos” — ter-
mo que cunhou para desig-
nar os líderes indutores da
necessária mudança de pa-
radigma nas empresas. A
seguir, alguns dos pontos
interessantes da reflexão de
Almeida sobre líderes sus-
tentáveis, aos quais acres-
cento comentários que re-
forçam posições debatidas
nessa coluna:

CORAGEM PARA

ENFRENTAR OS DILEMAS

Que nenhum líder se engane:
transmitir conceitos de susten-
tabilidade implica defender e
praticar limites e restrições.
Ninguém que defenda banhos
rápidos, menos carros nas ruas,
menos embalagem e menos con-
sumo será exatamente uma pes-
soa popular. Para superar o
atual paradigma de desenvolvi-
mento é necessário haver muita
gente disposta a adotar intima-
mente as mudanças e a pagar
um preço por isso. O desafio do
líder em sustentabilidade con-
siste em tratar os dilemas com a
coragem necessária, fazendo
com que as pessoas enfrentem

CONSTRUINDO SINERGIAS

Um desafio adaptativo impor-
tante está na superação de vi-
sões antagônicas e, por tabela,
na construção de sinergias entre
setores que devem trabalhar
juntos para a solução do proble-
ma da insustentabilidade do
mundo. Mas que quase sempre
se encontram apartados em vir-
tude de diferenças de pontos de
vista, resistências ideológicas ou
mesmo preconceitos corporati-
vistas. A este tipo de novo arran-
jo tem se dado mais moderna-
mente o nome de aliança estra-
tégica intersetorial. As parcerias
público-privadas, por exemplo,
são fundamentais para a cons-
trução de soluções mais dura-
douras. Para que elas ocorram,
no entanto, as organizações da
sociedade civil precisam deixar
de ver as empresas como des-
truidoras contumazes, as empre-
sas precisam deixar de enxergar
nos governos elefantes burocrá-
ticos, ineficientes e relapsos, e os
governos devem olhar para as
organizações da sociedade civil
como aliados e não abraçadores
de árvores ingênuos ou porta-
vozes inconvenientes da discór-
dia. É papel dos líderes em sus-
tentabilidade transformar anta-
gonismo em sinergia.

AS PERDAS DO CAMINHO

Uma mudança na direção
da sustentabilidade, ainda que
produza vantagens evidentes,
pode causar repulsa nas pes-
soas que se beneficiavam ou
que estavam mentalmente
acomodadas à situação ante-
rior. Nem todos se adaptam. O
líder deve aceitar os que ficam
pelo caminho. E deve também
persuadir os liderados a acei-
tarem as perdas inevitáveis.
Uma análise da história mais
recente das empresas que in-
seriram, de fato, a sustentabi-
lidade em sua cultura organi-
zacional, mostra que os que
resistiram a compreender a
convergência entre resultados
econômicos e sociombientais
acabaram desertando.

ALÉM DO

MEDÍOCRE

Citando o
Global Compact, Almeida
sugere que o líder em susten-
tabilidade não pode aceitar o
médio ou o medíocre. Para
exercer bem o seu papel, de-
ve ultrapassar os limites da
autoridade e do pensamento
dominante, mostrando a dis-
posição de questionar incoe-
rências, se preciso colocan-
do sua credibilidade e fun-
ção em risco. Impõe-se ao
líder quatro desafios: pensar
e agir em um contexto glo-
bal, abordar a ética como te-
ma central, ampliar o propó-
sito das empresas para além
do lucro e reestruturar a
educação de executivos.

CAPACITAÇÃO ENGAJADA

A sustentabilidade exige
profissionais flexíveis e criati-
vos. Embora as empresas re-
corram a ela menos do que
seria desejável, uma boa fonte
de lideranças encontra-se nas
áreas social e ambiental, nas
quais há gente com boa com-
preensão dos conceitos de de-
senvolvimento sustentável e
domínio de competências de
relacionamento com pessoas
e instituições. Almeida reco-
menda que as empresas intro-
duzam, em seus processos de
treinamento, os conceitos as-
sociados à sustentabilidade
como forma de proporcionar
aos empregados instrumento
importante para lidar com
muitos dos dilemas do coti-
diano corporativo. Refletir
sobre os problemas sociais e
ambientais, de hoje e do futu-
ro, contribui para desenvolver
habilidades básicas para o
exercício da liderança, a for-
mação de forças-tarefa e a
capacidade de negociação.

* Diretor de redação da revista
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O desafio consiste em
tratar os dilemas com a
coragem necessária,
fazendo com que as
pessoas enfrentem “a
dor das mudanças”

“a dor das mudanças” e evo-
luam para uma solução.

DESAFIO COMPORTAMENTAL

O líder não pode cometer o
erro de tratar a sustentabilida-
de como um mero desafio téc-
nico. Precisa compreender que
o tema traz desafios de ordem
adaptativa e comportamental. E
que substituir, por exemplo, as
atuais fontes de energia, bara-
tas mas ecologicamente irres-
ponsáveis, exigirá mais do que
know-how e autoridade científi-
ca. Exigirá aprender a praticar
atitudes completamente novas.
Mais do que isso: implicará
convencer de que a preservação
do Planeta é responsabilidade
de todos. O conhecimento téc-
nico hoje disponível permite à
humanidade superar questões
complexas como o aquecimento
global, os prejuízos à biodiver-
sidade, a fome e as doenças. A
solução completa, no entanto,
passa por um esforço de adap-
tação de comportamentos.

comunicação para falar de si
próprias, agora a estratégia é
outra. “Hoje as corporações se
comunicam das mais diversas
formas. E uma das maneiras de
fazer isso é agindo”, argumen-
ta Sarkovas.

A esse tipo de “agir associa-
do a uma causa”, como de-
monstração de compromisso
público da empresa, o executi-
vo dá o nome de “atitude de
marca”. Em vez de falar sobre
um determinado atributo seu, a

crescente interesse pelo tema é
o espaço cada vez maior ocu-
pado por empresas de consulto-
ria como a sua. “Hoje vemos
mais organizações de patrocí-
nio envolvidas em causas rela-
tivas ao meio ambiente, ques-
tões sociais e temas relaciona-
dos. Isso está crescendo muito
rápido em todo o mundo”, afir-
ma o executivo que esteve no
Brasil, há duas semanas.

O estudo da Significa, feito
com 74 empresas brasileiras,
revela um aumento importante
de 62% nos investimentos em
projetos do campo social e de
55% no ambiental, os maiores
crescimentos em relação às ou-
tras áreas pesquisadas. “Cada
vez mais as empresas apontam
mais recursos de marca, comu-
nicação institucional, corpora-
tiva e mercadológica para cam-
pos de interesse da marca. Hoje
isso representa uma parcela
muito importante do orçamento
empresarial”, diz Sarkovas.

O FATO CONFIANÇA

“Nos mercados competiti-
vos, as decisões dos consumi-
dores há muito tempo não de-
correm de aspectos tangíveis
de produtos e serviços. Se
sempre existe um ou mais pro-
dutos da mesma categoria
competindo em igualdade de
condições, como escolher en-
tre um e outro? Pela confiança
na marca”, explica o presiden-
te da Significa. De acordo com
Sarkovas, houve uma transi-
ção fundamental na forma de
comunicação das organiza-
ções. Se antes elas estavam
preocupadas em construir um
discurso laudatório, seja para
sua comunicação comercial
seja para a institucional, com-
prando espaço em meios de

CARMEN GUERREIRO

REVISTA IDÉIASOCIAL/SÃO PAULO

Pesquisa divulgada recente-
mente pela Sign ifica, empresa
especializada em comunicação,
revela que os investimentos em
patrocínios e apoios a projetos
estão em alta no processo de
construção de marcas. Entre os
temas preferidos pelas corpora-
ções para comunicar seus valo-
res, crenças e compromissos,
as questões sociais, praticados
por 95% das empresas analisa-
das, despontam à frente dos
culturais (76%), ambientais
(74%) e esportivos (49%).

Segundo Yacoff Sarkovas,
presidente da Significa, a ten-
dência reflete sobretudo o in-
teresse crescente das empresas
por investimentos sociais nas
comunidades onde atuam,
conseqüência do processo de
expansão do conceito de res-
ponsabilidade social no País.
“O número de empresas atuan-
do no campo social é avassa-
lador. Existe um processo evo-
lutivo da sociedade, do merca-
do e dos processos econô-
micos que estimulam as com-
panhias a pensarem esse as-
pecto específico da responsa-
bilidade social”, defende ele.

Uma primeira conclusão
possível do estudo é que se as
empresas estão comunicando
mais é porque estão fazendo
mais. E ao associar sua imagem
a determinadas causas, dese-
jam ser percebidas pelos seus
clientes e pela sociedade não
apenas por venderem bons pro-
dutos, mas pelas atitudes refle-
tidas nos projetos e ações de
natureza social.

Segundo Sarkovas, o que
explica o maior investimento
privado nessa área é o fato de
que “independentemente do
maior ou menor grau de hu-
manidade, civilidade e sensi-
bi l idade dos executivos e
acionistas da empresa”, ela é
sempre a que mais afeta, dire-
tamente, a sobrevivência e os
lucros das empresas.

Jim Andrews, vice-presiden-
te sênior da IEG, empresa nor-
te-americana que atua no seg-
mento de patrocínios, concorda
com a visão do presidente da
Significa. Um dos indícios do

A confiança no
produto é um fator
de escolha de
produtos pelos
c o n s u m i d o re s 

empresa decide ser percebida
por meio de ações que refor-
çam suas crenças e práticas.

Estratégias como essa já
existiam, ainda que praticadas
por um número diminuto de
empresas, e quase sempre em
torno de temas culturais e es-
portivos. Com a expansão da
responsabilidade social e o
crescente interesse dos clien-
tes e da sociedade no tema,
comunicar, para diferentes
partes interessadas, o que as
empresas acreditam, no que
pensam e como agem, passou
a ser uma estratégia de afir-
mação de princípios.

De acordo com a quarta pes-
quisa anual Atitude de Marca
das Maiores Empresas, o prin-
cipal público-alvo das ativida-
des corporativas são as comu-
nidades das regiões onde as
empresas estão instaladas —
com 95% de indicações —, se-
guido por colaboradores e fun-
cionários e clientes e consumi-
dores — ambos com 86% — e
imprensa e formadores de opi-
nião — 74%. As organizações
não-governamentais, os forne-
cedores e os acionistas vêm em
seguida com respectivamente
68%, 59% e 46%.

APOSTA QUE DÁ CERTO

Uma possível explicação pa-
ra a concentração de esforços
das empresas nas comunidades
(clientes potenciais), consumi-
dores e imprensa (difusora de
informação) é o fato já mencio-
nado por Sarkovas de que em-
presas que vendem o mesmo
produto e competem em condi-
ções relativamente igualitárias,
precisam estabelecer vínculos
fortes com públicos muito pró-
ximos e muito estratégicos para
o desafio da sustentabilidade
empresarial. “As pessoas que-
rem saber com quem estão fa-
zendo negócios, de onde vêm
os seus produtos, e se todo o
processo, da matéria-prima ao
produto final, está sendo con-
duzido da maneira eticamente
correta”, justifica Andrews.

Segundo o executivo da IEG,
cresce a percepção entre as em-
presas de que boa imagem e
boa reputação geradas pelos
seus compromissos de atitude
consistem em elementos im-
portantes para valorizar o ativo
intangível das empresas e, por-
tanto, o valor dos negócios no
mercado e a perenidade dos
empreendimentos. Na opinião
de Andrews, essa percepção,
combinada com uma crescente
consciência de participação ci-
dadã, explica o aumento na co-
municação do investimento so-
cial privado em todo o mundo.
“Acredito que a maioria das
empresas percebeu que os cus-
tos relacionados à comunica-
ção das atitudes de marca pro-
duzirão benefícios claros no
longo prazo.”

A julgar pelo estudo da Sig-
nifica, as empresas estão oti-
mistas quanto aos retornos para
os investimentos em ações e
projetos sociais e ambientais.
Na opinião de 80% dos entre-
vistados, o retorno cresceu nos
últimos anos. Manteve-se o
mesmo para 14% e diminuiu
para 5%. Esses dados, no en-
tanto, merecem ser relativiza-
dos, já que 49% dos entrevis-
tados admitem não utilizar ne-
nhum tipo de pesquisa para
avaliar o impacto desse inves-
timento para a imagem, a repu-
tação e a marca.

Para Andrews, a W h ir l p oo l ,
fabricante de eletrodomésticos,
é um bom exemplo de organi-
zação, comprometida com prá-
ticas de responsabilidade social
empresarial, que obteve bons
resultados de imagem com in-
vestimento social privado. Há
alguns anos, a corporação mul-
tinacional engajou-se em um
programa de construção habita-
cional para a população de bai-
xa renda, no qual se compro-
meteu a doar os equipamentos
eletrodomésticos para as mora-
dias. Depois de um estudo com
os consumidores sobre a per-
cepção deles em relação ao
projeto, constatou-se um au-
mento de lealdade dos clientes.
“As pessoas recomendaram a
marca a amigos, familiares e
pessoas próximas. A Whirlpool
praticamente traduziu atitude
socialmente responsável em lu-
cros”, observa Andrews.

O executivo comenta, po-
rém, que casos como o da
Whirlpool, nos Estados Uni-
dos, constituem um oásis em
meio a um deserto que ainda
caminha a passos lentos rumo à
sustentabilidade. “Este ainda é
um tema pouco debatido. Esta-
mos tomando algumas medidas
para acelerar o processo, mas
não tenho certeza de que, no
geral, as empresas estão efeti-
vamente realizando grandes es-
forços”, ressalta.

Por outro lado, pesquisas co-
mo a da Significa mostram um
quadro de empresas cada vez
mais assertivas na hora de in-
vestir em responsabilidade so-
cial, especialmente no que se
refere à escolha de suas áreas
de atuação, do foco das inicia-
tivas e da estratégia de comu-
nicação de marca.

(Colaborou Caio Neumann)

Veja mais no site:
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COMUNICAÇÃO

Empresas associam suas marcas a boas práticas

Investimento
em benefício
público

O Investimento Social
Privado (ISP) está dentro
do guarda-chuva da Res-
ponsabilidade Social Em-
presarial (RSE), que con-
siste no esforço da própria
organização de tornar-se
mais sustentável na base
de sua gestão e, assim,
contribuir para o desen-
volvimento da sociedade
a partir de uma evolução
interna e das relações cor-
porativas. O ISP é um in-
vestimento que a empresa
faz em benefício público,
por meio de um repasse
voluntário de recursos.

RSE e ISP não estão
necessariamente conecta-
dos. Acontece, porém, de
uma empresa com cultura
em responsabilidade so-
cial partir para novas for-
mas de contribuição, fora
do âmbito corporativo.
Da mesma forma, uma
instituição que realiza In-
vestimento Social Priva-
do pode passar a trazer
uma postura mais susten-
tável para dentro da pró-
pria empresa.


