
Idéias que fazem a diferença

No início de novembro,  Idéia So cioam bien tal 
entrevistou Clau de Oui met, vice-presidente da 

InterfaceFLOR, considerada uma das pio nei ras em 
sustentabilidade em pre sa rial nos Estados Unidos. 
Importante fabricante de carpetes que, em 2006, fa-
turou US 1 bilhão, esta companhia de 36 anos sofreu 
uma gui na da radical em seu modelo de ne gó cios 
no ano de 1991. De pois de ler o livro “A Ecologia do 
Comércio”, de Paul Hawken, o dono e CEO da empre-
sa, Ray Anderson, ini ciou uma profunda revisão nos 
processos visando reduzir des per dí cios, economizar 
recursos na tu rais e rea pro vei tar os carpetes usados 
como matéria-prima.

Com 35 fábricas espalhadas em 150 paí ses, a cor-
poração obteve, na última década, uma economia 
de US$ 336 milhões com a redução do uso de água 
e energia. O índice de carpete reciclado na linha de 
produção saltou de 3% para 21% nos últimos cinco 
anos. Hoje todo produto fabricado é 100% reciclável. 
Entre 1994 e 2006, o lucro au men tou 82%, mesmo com 
a di mi nui ção de mais de 30% no mercado de carpetes 
norte-americano. Na curta entrevista a se guir, síntese 
de uma conversa de uma hora, Oui met fala como a 
empresa transformou suas es tra té gias de negócio. 
Veja a íntegra desta entrevista no site: www.ideia so-
cioam bien tal. com.br

IS: A decisão de tornar-se sustentável gerou resultados 
fi nan cei ros concretos para a empresa?
CO: Sim, sem dúvida. Entre 1995 e 2006, economiza-
mos U$ 336 milhões. Olhando apenas os lucros, hoje 
vendemos mais carpetes, inovamos para reduzir os 
custos a patamares não alcançados pela concorrência 
e também cria mos um valor importante, que chamo 
de “Mindshare”. Os clien tes compram da gente, porque 
con se gui mos dividir a nossa mente com eles, estabe-
lecendo uma forte uma ligação emo cio nal.

IS: Como os clien tes da Interface são informados da atitude 
sustentável da empresa e que tipo de valor atri buem a isso?
CO: Nunca qui se mos fazer publicidade de nossas con-
vicções de sustentabilidade. De 1995 até 2005, nenhu-
ma propaganda da empresa tratou do quan to somos 
verdes. O mui to que fizemos foi elaborar um relatório 
de ações am bien tais. E isso porque fomos cobrados 
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por algumas pes soas. Acreditamos que o mar ke ting 
não pode projetar o que somos e pensamos. Preferi-
mos mobilizar pes soas que contem uma história. Não 
a história da Interface, mas a da sustentabilidade. E não 
na página cinco, mas na capa dos jor nais.

IS: Sem usar propaganda, como as pes soas sabem sobre 
as práticas so cioam bien tais da InterfaceFLOR?
CO: Cada vez mais as pes soas estão preo cu pa das em 
ba sear suas decisões de compra em algo correto. 
Que rem se sentir bem sobre a sua decisão. É nisso que 
apostamos. Mui tas pes soas compram na Interface por 
uma ques tão moral. Claro que um belo design, boa 
relação de be ne fí cios e soluções inteligentes valori-
zam os nossos produtos. Mas nossos consumidores 
se identificam moralmente com a empresa. Em nome 
dessa relação, trabalhamos sempre para inovar. Sus-
tentabilidade é inovação.

IS: O que o senhor recomendaria a dirigentes de em-
presas que que rem começar a tornar a sua empresa 
sustentável?
CO: Diria para terem certeza de que estão inspirados, 
porque uma pessoa sem inspiração não pode inspirar 
nin guém a fazer mudanças. O pri mei ro ponto é acredi-
tar que se está fazendo a coi sa certa. E que é possível 
fazer bem o que é bom para a so cie da de e o Planeta. 
Se os fun cio ná rios acreditarem profundamente nisso, 
vão enxergar o que se precisa fazer nos seus pró prios 
ce ná rios. Até porque esse não é só o melhor caminho, 
mas o único. Veja o caso do aque ci men to global. Não 
há hoje nin guém que, dian te do qua dro, não tenha se 
fei to perguntas como “Qual é a minha responsabilida-
de nisso?” ou “O que posso fazer para mudar?”
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