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RESPONSABILIDADE SOCIAL “É preciso inserir valores éticos no mercado e reescrever a economia”

EMPRESAS

CEO da InterfaceFLOR
conta como é possível
unir benefícios socio-
ambientais com lucros

Ajudar a salvar o planeta é bom negócio

CAIO NEUMANN
REVISTA IDÉIA SOCIOAMBIENTAL —
SÃO PAULO/SP

Nos Estados Unidos, o debate
da sustentabilidade aplicada ao
negócio se divide entre antes e de-
pois de Ray Anderson. Fonte de
inspiração para novos líderes, o
fundador e hoje CEO da Interfa-
ceFLOR, uma das maiores fabri-
cantes de carpete do planeta, tem
andado o mundo empunhando a
bandeira de que os negócios, mais
do que gerar lucro, podem e de-
vem resultar em valor para a so-
ciedade e para o planeta.

Em entrevista exclusiva à
Idéia Socioambiental durante a
Conferência Internacional de
Empresas e Responsabilidade So-
cial, promovida pelo Instituto
Ethos, Anderson conta como co-
meçou, em 1994, a mudar a for-
ma de pensamento de seus 4000
funcionários e a sua própria para
enfrentar os novos dilemas eco-
nômicos, ambientais e sociais.

Na época, com 60 anos de ida-
de, ele foi questionado pelos
clientes sobre como sua compa-
nhia lidava com os impactos am-
bientais gerados por produtos
que dependem de combustíveis
fósseis. Em 21 anos no negócio
nunca havia pensado no assunto.
Estimulado pela cobrança dos
consumidores e influenciado pe-
la leitura do livro “The ecology of
commerce”, de Paul Hawken, de-
cidiu construir as próprias res-
postas, tarefa para a qual precisou
converter funcionários e parcei-
ros a uma nova lógica, baseada no
conceito do triple bottom line.

“A economia precisa ser rees-
crita. Precisamos inserir valores
éticos no mercado e isso exige
uma mudança radical de regras
no sentido de harmonizar a tec-
noesfera com a biosfera. No en-
tanto, temo que ainda soframos
alguma dor até a mudança com-
pleta”, afirma.

Em 14 anos adotando práticas
ambientalmente responsáveis, a
Interface conseguiu reduzir 88%
(em toneladas absolutas) das
emissões de gás de efeito estufa e
80% no uso de água em relação a
1996. Isso ocorreu com um au-
mento de dois terços nas vendas e
de 100% no faturamento.

Segundo Anderson, além de
rentável para o negócio, a susten-
tabilidade motiva os trabalhado-
res. “Hoje, ninguém mais vai à
minha empresa só para fabricar e
vender carpetes. Vai também pa-
ra ajudar a salvar o planeta”, diz.

Idéia Socioambiental - Co-
mo o senhor estimulou e mo-
bilizou os funcionários da In-
terface para tornar a empresa
mais sustentável?

Ray Anderson - Logo que
passei a ver as coisas diferentes,
fui convidado para fazer um dis-
curso em Montana (EUA). Nele,
disse apenas o que realmente
acreditava. Fazíamos negócios
causando mal à Terra e acredi-
tava que isso não era certo. Dis-
se que desejava mudar esse qua-
dro. Esse discurso foi publicado
e distribuído aos nossos colabo-
radores. Outra medida foi a rea-
lização de atividades de capaci-
tação e sensibilização dos fun-
cionários. O objetivo era que as
pessoas reformulassem suas
mentes e passassem a jogar para
ganhar. Isso significa não ter
medo de aproveitar uma chan-
ce, aceitar riscos e escolher um
caminho. Se não for o melhor,
dar meia volta e tentar de novo
sem medo de errar. Estimular as
pessoas a pensar assim, é uma

forma de empoderá-las e quem
ganha com isso é a empresa.

IS - O senhor enfrentou al-
guma resistência por parte
dos funcionários?

RA - Sim. Mas quando os pri-
meiros o mudaram, os outros aca-
baram indo atrás. Uma mente de
cada vez. Não se dita como as pes-
soas devem pensar, elas pensam
por si mesmas. O que se pode fa-
zer é criar as condições sob as
quais elas vão pensar por elas
mesmas e melhor.

IS - Houve resistência entre
os executivos da empresa?

RA - Não encontrei nenhuma
manifestação aberta. Apenas
particulares. Eles estavam ou-
vindo sobre sustentabilidade pe-
la primeira vez. A própria pala-
vra em si era uma novidade. Per-
demos algumas pessoas que não
se reconheceram nesse novo
modelo mental. Mas isso não foi
um problema, pois elas estão
melhores em algum lugar e nós
estamos melhores.

IS - Quando essa nova po-
lítica começou a mostrar re-
sultados?

RA - A eliminação de resíduos
foi a medida que apresentou os
primeiros resultados, proporcio-
nados a partir do corte de custos.
Nas demais áreas, começamos a
notar progressos depois de dois
anos, pois precisamos imaginar
as soluções por nós mesmos. Co-
mo você faz uma fábrica produzir
utilizando energia renovável?
Que tecnologia utilizar para reci-
clar todo o carpete consumido?
Não tínhamos referências para
responder a essas perguntas. En-
tão, tivemos que criar as solu-
ções para essas questões, uma a
uma, com paciência, persistência
e consistência. O maior desafio
das lideranças é manter a men-
sagem ano após ano. Quando se
apresenta um novo programa, as
pessoas tendem a abaixar a cabe-
ça e esperar que ele passe. Acre-
dito que na maioria das vezes
eles passam. Mas nós dissemos
“não, esse é um longo caminho e
essa meta está aqui para ficar.
Então, levante a cabeça e seja
parte disso”. E uma a uma, as
pessoas começaram a se unir e
houve uma grande satisfação por
estarem redesenhando a empre-
sa de dentro para fora.

IS - E quando essa mudança
se refletiu de forma concreta
nos números da empresa?

RA - Quando o mercado mos-
trou-se pré-disposto a fazer negó-
cios de uma forma diferente. O
primeiro sinal de que uma postu-
ra ambientalmente responsável
fazia diferença para a rentabilida-
de da empresa veio quando fecha-
mos um negócio que sem essa
nova política, poderíamos nunca
ter fechado. Uma gerente de ven-
das japonês nos ligou um dia e
fez um pedido de 60 mil metros
de carpete para a sede da sua em-
presa em Tóquio. Essa gerente es-
teve em Chicago e ouviu meu
discurso sobre a mudança de pa-
radigmas da Interface e conven-
ceu o CEO da empresa a fazer ne-
gócios conosco mesmo com toda
a diretoria contrária à decisão.

IS - Avaliando a sua expe-
riência como homem de negó-
cios, o que o senhor pensa
dessa mudança de paradig-
mas na direção do desenvol-
vimento sustentável?

RA - O poder está com as pes-
soas. Sejam elas clientes, consu-
midores ou o eleitoras. Não existe
uma boa empresa na Terra que
não escuta seus clientes. Na Ge-
neral Electric, por exemplo, não
se gasta tempo, dinheiro e esfor-
ços no desenvolvendo novas
energias e tecnologias limpas à
toa. Eles estão se antevendo a
uma demanda — que vem dos
clientes. O Wal-Mart, também co-
meçou a rever seus conceitos por-
que a reputação deles estava em
jogo. Isso não é caridade ou al-
truísmo, é uma questão apenas de
ouvir seu público.

IS - Além do questionamen-
to dos clientes e do livro de
Paul Hawken, o que mais o in-
fluenciou a mudar?

RA - Lia tudo o que encontra-
va sobre meio ambiente. Mesmo
as opiniões opostas que diziam
não haver problema na indústria,
que existia bastante petróleo no
planeta e que as coisas iam me-
lhorar por si mesmas. Algumas
vezes eu duvidava da minha pró-
pria decisão e questionava se eu
não estava guiando a companhia
para um mau desfecho. Mas, ao
ler o livro de Hawken, eu senti
que essa era a coisa certa a se fa-
zer. Infelizmente o autor não di-
zia como aplicar a sustentabilida-

de de forma prática, então tive-
mos que descobrir  por nós
mesmos. Foi aí que eu escrevi um
livro, o “Mid-Course Correction”,
publicado pela primeira vez em
1998. Nele eu falo sobre o plano
da Interface e que pode ser apli-
cado por qualquer empresa.

IS - Como o senhor enxerga
o movimento brasileiro de ne-
gócios sustentáveis?

RA - Conheço muito pouco so-
bre os negócios no Brasil, mas sei
de um pequeno grupo de pessoas
que estão realmente comprome-
tidas. E no fim das contas, é isso

que faz a diferença, um grupo de
pessoas que estão comprometi-
das, podem mudar o mundo. Essa
é a segunda vez que venho ao
Brasil. Sempre que visito o País,
percebo um enorme progresso no
que diz respeito à sustentabilida-
de e preciso agradecer a vocês, em
nome de meus netos e meus bis-
netos, por isso.

IS - Qual o papel da lideran-
ça nesse cenário?

RA - O papel do líder é criar
uma visão de onde e para onde a
companhia deve ir e articular isso
de forma clara na organização.
Mas no dia-a-dia, quem faz o líder
são seus seguidores. Sem eles o lí-
der está sozinho.

IS - O senhor afirma que os
empregados vão ao trabalho
com a sensação de estarem fa-
zendo do mundo um lugar me-
lhor e não apenas fabricando
carpetes. Como conseguiu
criar esse valor na cultura da
companhia? 

RA - Não implantamos, ape-
nas aconteceu. Gosto de pensar
que somos uma pequena empre-
sa e que basta dizer que vamos
criar uma companhia onde as
pessoas pensam de determinada
forma, traçar objetivos e pronto.
Mas infelizmente as coisas não
ocorreram assim. Alguém mais
estava dirigindo o show. Parece
até que mãos invisíveis estão nos
ajudando. O mérito não é só meu,
pois as pessoas têm uma opinião,
aplicam-na em sua vida e divi-
dem seu próprio entusiasmo.

Veja mais em

www.ideiasocioambiental.com.br 

MERCADO E ÉTICA

Ricardo Voltolini *

A sustentabilidade fica junto com as
emoções no lado direito do cérebro

insustentáveis e os governos a regu-
larem os mercados em nome de um
bem maior que é “a vida fértil, cui-
dada e protegida”.

A mudança do mercado
pede uma lógica de mercado

Os mercados são definidos, a
rigor, por vendedores e comprado-
res. Nesse jogo, desde que o mun-
do é mundo, quem compra tem
poder. E o poder de escolher não
comprar será cada vez mais um
instrumento útil e cidadão, se uti-
lizado com base em uma consciên-
cia mais sustentável.

Consumidores que preferem pro-
dutos de empresas éticas, compa-
nhias que abrem mão de fornecedo-
res socialmente irresponsáveis, ban-
cos que financiam atividades

A título de provocação saudá-
vel, Laura Valente, diretora regio-
nal do Iclei (Governos Locais pela
Sustentabilidade) levantou uma
lebre que não passou despercebi-
da: “Imagine se, em vez de só
olhar custo, os governos, que são
compradores importantes, implan-
tassem o critério da análise de ci-
clo de vida dos produtos”. É preci-
so abrir picadas no mato denso.
Abertas, o mercado vai atrás.

A mudança pede o lado
direito do cérebro

De acordo com Anderson, pen-
sando só com o lado esquerdo do cé-
rebro, o da lógica cartesiana, o ca-
pitalismo convencional está por es-
gotar os recursos naturais do
planeta. É urgente uma substituição

de modelos mentais. Ao
ser mais acionado, o la-
do direito do cérebro, on-
de moram as emoções, a
intuição e a criatividade,
ajudará na tarefa de
harmonizar a tecnosfera
com a biosfera. Se as re-
gras são ruins, abaixo
as regras. Que venham
regras melhores. E só se

muda com fé, coragem, ousadia e
bons exemplos. Um exemplo para
lado esquerdo nenhum do cérebro
botar defeito: já há inúmeros casos
que mostram o quanto se pode ob-
ter de lucro, sólido e consistente,
com operações que respeitam o meio
ambiente e as pessoas. A Interface é
um deles. Até Wall Street, sempre
cética, está se repensando.

A mudança é feminina
A mudança é verde. Mas é, so-

bretudo, feminina, até porque per-
tencem á essência do feminino os
atos de cuidar, proteger, gerar e ali-
mentar a vida. Não por caso, pre-
domina na mulher o uso do lado
direito do cérebro. Não por acaso,
elas eram, na platéia da Conferên-
cia Ethos, não apenas a maioria
mas as mais otimistas em relação
ás respostas para a pergunta cen-
tral do encontro.

* Publisher da revista Idéia
Socioambiental e diretor da
consultoria Idéia Sustentável
ricardo@ideiasustentavel.com.br 

Se a regra é ruim, abaixo

a regra. Que venham

regras melhores. E só

se muda com fé, coragem,

ousadia, e bons exemplos.

ambientalmente equilibradas e in-
vestidores que aplicam recursos em
corporações menos emissoras de
carbono farão tanto pela mudança
no modo de gerir negócios quantos
regulações inteligentes, leis induto-
ras e fiscalizações severas. “Investi-
dores com visão de longo prazo se-
rão fundamentais para um mundo
sustentável”, afirmou Georg Krell,
diretor executivo do Pacto Global
das Nações Unidas.

Governos também
mudam mercados

Ray Anderson, presidente da In-
terfaceFLOR, e um dos mais impor-
tantes lideres em sustentabilidade
dos EUA, acha que os governos são
protagonistas da mudança sustentá-
vel. A lógica é a mesma dos merca-
dos: com o poder de comprar e fi-
nanciar, eles podem retirar subsí-
dios de atividades que não prestam
( energias sujas, por exemplo) e
criar uma estrutura para financiar
as que promovem o bem-estar de
pessoas e do Planeta (agricultura
sustentável, por exemplo)

Não basta que as empresas
adotem individualmente práticas
socioambientalmente responsá-
veis. A mudança que o planeta
reclama de modelos de produção
e consumo virá a partir da cons-
trução de um novo mercado e
uma nova economia, regidos por
uma ética que não pode mais se
suportar na idéia do lucro a
qualquer custo, mas sim na do
desenvolvimento sustentável.

Esta foi a provocação que
permeou os três dias da Confe-
rência Internacional Empresas e
Responsabilidade Social, realiza-
da na semana passada, em São
Paulo. No evento que comemorou
seus 10 anos, o Instituto Ethos
reuniu alguns dos mais impor-
tantes pensadores mundiais do
tema, com o propósito de buscar
respostas para a pergunta que
não quis calar nas plenárias e
painéis: “É possível criar um
mercado sustentável?” Os otimis-
tas, obviamente, representaram
a grande maioria. De tudo o que
se viu e ouviu, foi possível che-
gar a cinco conclusões. São elas:

O poder está
com as pessoas

Empresas, governos e merca-
dos não são instituições inuma-
nas. O que lhes confere humani-
dade, para o bem e para o mal,
são as pessoas que nelas habi-
tam ou para as quais servem. E
a elas, nos seus diferentes papéis,
cabe exercer o poder de mudar a
favor da sustentabilidade, erigin-
do nova ética, individual e coleti-
va, que o filósofo Mario Sérgio
Cortella chamou de “compromis-
so de não apequenar a vida”.

“Se tivemos a capacidade de
interconectar os mercados, tam-
bém podemos estabelecer regras
que os tornem menos destruti-
vos”, desafiou. Segundo ele, isso é
possível e urgente. Mas não
ocorrerá com a adoção de uma
pequena ética (etiqueta) nem
com a de uma ética superficial
(cosmética), mas por meio da as-
censão de uma crença de que,
com nossos atos como consumi-
dores, eleitores, profissionais e in-
vestidores, induziremos as em-
presas a abandonarem práticas

Ray Anderson: “Ninguém mais vai à minha empresa só para fabricar e vender carpetes. Vai também para ajudar a salvar o planeta”

Ecoeficiência na produção de carpetes
Em sua visita ao Brasil, Ray Anderson lançou o

Instituto de Sustentabilidade InterfaceFLOR - Ray
C. Anderson, que promoverá à ecoeficiência na
produção de carpetes. Segundo Claude Ouimet, vi-
ce-presidente e da companhia para o Canadá e
América Latina, o instituto foi criado para a em-
presa fazer parte do grande movimento de desen-
volvimento da sustentabilidade que está aconte-
cendo no Brasil.

“Nós queremos participar do que está sendo fei-
to aqui em matéria de sustentabilidade, queremos

dividir nosso conhecimento e aprender com o da-
qui, temos um ótimo time aqui no Brasil e o ins-
tituto realizará um grande trabalho subindo a
montanha do desenvolvimento sustentável”, ressal-
ta Ouimet.

Os três programas básicos do instituto estão
voltados para o reflorestamento da Mata Atlântica,
a partir do plantio de uma árvore a cada 25 metros
de carpete vendido; a neutralização de emissões
por meio da compra de créditos de carbono e a re-
cuperação de reciclagem de carpetes modulares.
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