
O ponto doce da      
   sustentabilidade

A empresa que considerar a sustenta
bilidade um risco a ser evitado des
perdiçará grandes oportunidades 

de inovação e de competitividade. É nisso 
que acredita Andrew Savitz, au tor de A 
Empresa Sustentável (Editora Campus El se
vier), apontado como um dos 30 livros de 
ne gó cios mais importantes da atua li da de.

Exsócio da área de sustentabilidade 
da Pri ce wa terhou seCoo pers, hoje diretor 
da Sus tai na ble Business Stra te gies, Savitz 
esteve no Brasil, em agosto, para participar 
de um seminário da  Fiesp, quan do conver
sou com o repórter Caio Neu mann. “Há 
quem ain da acredite que sustentabilidade 
é uma moda que vai passar. E, cética ou 
cinicamente, prefira aguar dar isso, apesar 
de todas as evi dên cias con trá rias. A moda 
não vai passar porque não é uma moda. 
As corporações vêm sendo pres sio na das 
a mudar porque seus stakeholders estão 
mais críticos e porque a navemãe da Terra 
mostra si nais de que não suportará tanta 
gente consumindo recursos”, afirma.

Formado em Di rei to pela Geor ge
town University, Savitz, também filósofo e 
economista, presta serviços a empresas, 
desenvolvendo programas de sustenta
bilidade. A se guir algumas de suas  idéias 

sobre sustentabilidade expostas em con
versa des con traí da e exclusiva com a 
revista  Idéia So cioam bien tal.

LUCRO COM BEM-ESTAR SOCIAL
3M, General Electric, Toyota, Nike e Pep
sico são casos exemplares de programas 
de sustentabilidade que deram e vêm 
dando certo. Em comum, essas empresas 
con se gui ram identificar os pontos doces 
que nada mais são do que pontos de 
convergência entre suas es tra té gias de 
negócio e os interesses da so cie da de. Isso 
é sustentabilidade: produzir lucro com 
bemestar so cial.

PRInCIPAIS OBSTáCULOS
O pri mei ro é entender o que é susten
tabilidade. Há empresas e empregados 
que não com preen dem exatamente esse 
con cei to e acham er ro nea men te que se 
trata de filantropia, uma estratégia de 
relações públicas ou, mesmo, que po
dem implantála sem envolvimento dos 
stakeholders. Mesmo entre os que com
preen dem sustentabilidade, nem todos 
enxergam o valor do tema para o negócio. 
Mui tos não sabem como colocálo em 
prática. Não entendem, por exemplo, 
que, além de protegerem sua reputação, 
podem real men te crescer e fazer di nhei ro 
por serem sus ten tá veis.

O ter cei ro obstáculo é o da visão de 
curto prazo. Alguns processos para cons
trução de sustentabilidade re que rem vi
são de longo prazo e de investimentos. 
Regra geral, as empresas se es que cem de 
um con cei to simples que é investir agora 
para obter sucesso consistente no futuro.

ExEMPLOS InSPIRAdORES
A General Electric percebeu a preo cu
pa ção de seus clien tes com as mudanças 
climáticas. E, por essa razão, dobrou o 
investimento em pes qui sa de tec no lo gias 
limpas, como, por exemplo, a energia eó
li ca. Hoje a empresa dispõe do segundo 
 maior negócio de energia eó li ca do mun
do, tendo observado um crescimento de 
vinte vezes desde 2002. Chegou a essa 
condição porque entendeu que a forma 
com que ajuda os clien tes contribui, a 
seu modo, para so lu cio nar a mudança 
climática. O Wall Mart possui 60 mil for
necedores. Recentemente, elaborou um 
ma nual segundo o qual os fornecedores 
devem di mi nuir o volume de pacotes en
via dos ao seu estoque A companhia rece
be tantos produtos que uma pe que na re
dução resultará em economia de milhões 
de litros de combustível. Na prática, essa 
medida tem permitido à companhia eco
nomizar quatro bilhões de dólares e, aos  
fornecedores, sete bilhões de dólares.

1  Escolher ques tões de sustentabilidade que repercutirão entre os clien tes, procurando atender 
necessidades ou preo cu pa ções que eles tenham nas esferas so cial, am bien tal ou econômica.

2  Envolver os fornecedores para que as operações fi quem mais sus ten tá veis.
3  Concentrar as ações na qui lo que a empresa conhece e faz melhor.
4  Antecipar-se ás mudanças, transformando o que se riam de sa fios para os clien tes  

em oportunidades de negócio.
5  Capacitar os fun cio ná rios para que eles percebam oportunidades e participem  

da construção delas.

Cinco etapas para implantar  
um programa de sustentabilidade

(Fonte: A Empresa Sustentável 
(Campus Elsevier/2007)
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O SIgnIfICAdO dEPEndE dO nEgóCIO
A sustentabilidade apresenta significados 
diferentes para as empresas. Depende do 
tipo de negócio que ela tem.

Para uma companhia au to mo bi lís
ti ca pode significar mudança climática, 

para uma far ma cêu ti ca pode ser como 
vender medicamentos para pes soas 
mais pobres. Na minha teo ria, o segredo 
é achar, de uma perspectiva em pre sa
rial, a intersecção entre os interesses do 
em preen di men to e os da so cie da de ou 
os do meio am bien te. Dentro da sua 
estratégia de  atuar com ênfase na pre
servação am bien tal, a General Electric 
comprou vá rias com pa nhias de água, 
porque previu que a qua li da de da água e 
sua escassez vão estar as so cia das ao pró
ximo problema climático. O presidente 
da companhia, Jeffrey Immelt costuma 
dizer “não fazemos isso porque somos 
abraçadores de árvores, mas porque é  
um negócio inteligente”.

nA hIERARqUIA dA EMPRESA
Ter uma pessoa responsável pelo tema 
na empresa é bom. Mas também pode 
ser um problema. É bom porque algu
mas necessidades exigem conhecimento 
técnico e o responsável pode transmitilo 
a ou tras pes soas. Por ou tro lado, os de
mais fun cio ná rios da empresa podem 
achar que se tem al guém responsável 
pelo tema, então eles não precisam se 
preo cu par. Sustentabilidade precisa ser 
parte do trabalho de todas as pes soas em 
uma empresa. Não deve ficar “presa” em 
nenhum departamento ou gue to.

O LídER SUSTEnTávEL
Ele ou ela precisa ter pai xão e uma  
visão clara de futuro. Devem ser bons 
comunicadores. E, principalmente, ter 
bom humor.

A CULTURA EMPRESARIAL dO BRASIL
O tema vai crescer mui to rapidamente, 
no Brasil, por vá rias razões. Pri mei ro, por 
ter uma economia em crescimento e um 
sistema democrático, pelo qual as pes
soas têm mais controle de suas vidas. Foi 
por essa razão que a sustentabilidade 

avançou entre empresas americanas. Com 
mais informação sobre os impactos das 
suas escolhas e do impacto das empre
sas no mundo, os in di ví duos ficam mais 
des con fia dos das grandes organizações, 
perguntam mais e exigem mais respos
tas. Em uma economia globalizada, as 
in dús trias bra si lei ras precisam exportar, 
o que exigirá delas prestar atenção aos 
re que ri men tos so ciais e am bien tais. Uma 
empresa bra si lei ra que utilizar mãode
obra infantil, em qual quer ponto de sua 
ca deia de valor, vai ter dificuldades para 
vender seus produtos lá fora. ❧

1 Definir objetivos que promovam os 
propósitos básicos Do negócio – Para um 
banco, por exemplo, pode fazer mais sentido 
analisar os impactos am bien tais e so ciais dos em-
preen di men tos que financia do que reciclar papel 
ou reduzir re sí duos.
2 esforçar-se para ser simples – É me-
lhor prio ri zar alguns pou cos objetivos que se 
reforçam mu tua men te do que adotar mui tos ao  
mesmo tempo.
3 os objetivos Devem ser claros e com-
preen sí veis – Em vez de fazer declarações 
vagas como “combate à corrupção”, a empresa 
deve dispor de documentos que iden ti fi quem 
os tipos mais comuns de corrupção, listem as 
práticas ina cei tá veis, reforcem prin cí pios éticos  
e ensinem, didaticamente, o que é certo e o  
que é errado.
4 integrar objetivos, instruções e inDi-
caDores – Em vez de  criar objetivos, instruções 
e indicadores específicos para sustentabilidade, 
separados dos procedimentos de uma fábrica, 
incorpore-os, sempre que possível, a um mesmo 
ma nual de operações.
5 Desenvolver Definições claras e con-
sistentes para as uniDaDes De meDiDa 
Dos objetivos, instruções e inDicaDores 
– É importante unificar a lin gua gem e os padrões 
de medidas para que todos os empregados com-
preen dam o programa de sustentabilidade.
6 exprimir em números os objetivos  
e inDicaDores – Os empregados tendem a 
acei tar mais a validade dos resultados da susten-
tabilidade para o negócio se estes puderem ser 
quan ti fi cá veis.

Como planejar  
a sustentabilidade em  

uma empresa

(Fonte: A Empresa Sustentável 
(Campus Elsevier/2007)

1  Desenvolver uma visão clara do que  
a sustentabilidade significa para a empresa  
a partir das se guin tes perguntas-chave:
◆  Como os bens e serviços ou os processos  

da empresa, ou do departamento cruzam  
com os interesses da sociedade?

◆  Como o mundo melhora ou piora em 
decorrência das atividades da empresa?

◆  Que impactos sociais e ambientais positivos  
a empresa gera?

◆  Como a empresa se relaciona com os 
stakeholders presentes considerando as 
necessidades das futuras gerações?

2  aper fei çoar o au to co nhe ci men to
◆  A empresa se vê a si mesma com clareza?
◆  Até que ponto ela é capaz de desenvolver 

auto‑conhecimento honesto?
◆  As pessoas que trabalham na empresa têm 

receio de reguladores e advogados?
3  Desenvolver e reforçar a liDerança

◆  A empresa conta com líderes fortes e 
preocupados com a sustentabilidade?

4  estabelecer uma mentaliDaDe  
De longo prazo
◆  A empresa planeja a longo prazo  

ou enfatiza exclusivamente os resultados  
do próximo trimestre?

Como criar uma  
cultura de sustentabilidade  

na empresa

(Fonte: A Empresa Sustentável 
(Campus Elsevier/2007)
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