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RESPONSABILIDADE SOCIAL “Novos padrões de medida respondem às demandas do mercado

GOVERNANÇA 

Ricardo Voltolini *

Um conceito ainda
associado a custo

A coluna da semana passada
tratou da educação das partes
interessadas como um dos qua-
tro fatores comuns entre as em-
presas consideradas modelares
em sustentabilidade. Contar com
um líder que acredita religiosa-
mente no conceito, inseri-lo nas
estratégias de negócio e abordá-
lo como oportunidade e não risco
são as três outras variáveis que
completam a lista.

Risco ou oportunidade? Eis
uma análise justa quando se fa-
la de sustentabilidade. Já se disse
muito desses dois conceitos que
são faces de uma mesma moeda
ou pontos de vista distintos de
uma mesma situação. No caso
da sustentabilidade, não é exage-
rado afirmar que, em um pri-
meiro momento, foi vista muito
mais sob a ótica do risco. Mes-

posso ganhar”. Não por acaso, o
conceito ainda se encontra muito as-
sociado a custo e não investimento.
E os que resistem à sua implanta-
ção nas estratégias de negócio se
apóiam no falso dilema de que é di-
fícil ser competitivo adicionando os
custos gerados pelo esforço de ser
sustentável. A visão focada no risco
reforça o argumento dos que, nas
empresas, se opõem à novidade do
conceito, principalmente porque ele
propõe alterar modelos de produção
e práticas consagradas de negócio.

Felizmente, a visão de risco co-
meça a ser substituída pela de
oportunidade. Conscientes de que,
mais do que uma obrigação moral,
a sustentabilidade consiste em um
novo paradigma empresarial, cada
vez mais corporações têm procura-
do identificar pontos de intersecção
entre os seus negócios e os interesses

da sociedade e do plane-
ta, conciliando lucro com
bem estar social. Nas
que já descobriram esse
caminho, o desafio de
sustentabilidade tem si-
do, sobretudo, o de pes-
quisa, desenvolvimento e
inovação de processos,
produtos e serviços.

Para as empresas
que estão começando agora, vale
lembrar os cinco passos sugeridos
por Andrew Savitz, autor de “A
Empresa Sustentável”. Primeiro, de-
ve-se considerar as questões de sus-
tentabilidade mais importantes pa-
ra os clientes, criando produtos que
supram novas necessidades e aten-
dam expectativas que eles tenham
em relação a temas socioambien-
tais. Em segundo lugar, encontrar
formas de envolver os parceiros da
cadeia produtiva no esforço de cons-
truir operações mais sustentáveis.
Terceiro, concentrar suas ações sus-
tentáveis naquilo que melhor sabem
fazer. O quarto, antecipar-se às mu-
danças, sempre rápidas, transfor-
mando em oportunidades o que pa-
ra os clientes pode ser um risco. O
quinto e último passo tem a ver
com o tema da coluna da semana
passada: os funcionários e os cola-
boradores devem ser capacitados
para identificar as oportunidades,
mudar as práticas e sugerir cami-
nhos inovadores.
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Trata-se de risco ou de

oportunidade para as

empresas? Eis uma

análise justa quando se

fala de sustentabilidade

mo quando era discutido no âm-
bito da responsabilidade social
empresarial, ser sustentável re-
presentava, para muitas empre-
sas, uma forma de reagir, por
convicção ou conveniência, às de-
mandas socioambientais cobra-
das pela sociedade. Em grande
medida para não perder clientes
e colaboradores cada dia mais
exigentes em relação aos novos
papéis corporativos, para não es-
gotar recursos naturais necessá-
rios à sua produção, para não
aumentar o seu passivo ambien-
tal e social hoje visto como uma
dívida pesada a se quitar, ou
mesmo para não perder a con-
fiança pública do mercado glo-
bal, ficando de fora dos clubes
sustentáveis de negócios cada
vez mais influenciados por crité-
rios como ética, governança e
transparência e relacionamento
franco com acionistas.

Até pouco tempo atrás, pen-
sava-se a sustentabilidade com
base na lógica de “o que não de-
vo perder”. Raramente aplicava-
se a ela a noção de “o que eu
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Ferramentas como o
DJSI, a GRI e o ISE
ganham credibilidade
pela alta exigência

Índices calculam grau de sustentabilidade
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Para o mercado financeiro, não
basta uma organização se auto-pro-
clamar sustentável. Precisa provar
que tem a sustentabilidade como
uma estratégia incorporada em
suas operações, modelos de produ-
ção e práticas de negócio, algo que
só pode ser feito com o uso de mé-
tricas rigorosas, devidamente reco-
nhecidas e com credibilidade no
cenário internacional. O norte-
americano Dow Jones Sustainabili-
ty Indexes (DJSI), da bolsa de Nova
York, o brasileiro Índice de Susten-
tabilidade Empresarial (ISE), da
Bolsa de Valores de São Paulo (Bo-
vespa), e os indicadores internacio-

nais da Global Report Initiative
(GRI) são alguns desses padrões de
medida conhecidos pela respeitabi-
lidade regional e global, o alcance
dos temas que cobrem em seu che-
ck-list ou mesmo o alto nível de
exigência de seus questionários.
“Esses novos padrões de medida da
sustentabilidade respondem às de-
mandas do mercado. Noto, por
exemplo, que diferentes organiza-
ções, ONG, bolsas e comissões de
valores estão estimulando a confir-
mação por meio de dados concre-
tos, porque muito do que se fala
ainda é parte do plano teórico, para
não dizer até poético. Todo mundo
está querendo mais do que chavões
como os de empresa cidadã ou de
corporação que vai salvar o plane-
ta”, diz Lélio Lauretti, sócio-funda-
dor do Instituto Brasileiro de Go-
vernança Corporativa (IBGC).

Para o especialista, as métricas
são uma “tendência irreversível”,
na medida em que as empresas já

incorporaram o conceito e estão
percebendo a importância estra-
tégica da responsabilidade so-
cioambiental para seus negócios.
“Acho que as grandes organiza-
ções, de modo sincero ou hipócri-
ta, estão evoluindo bem na apre-
sentação das informações dos
seus negócios. Mesmo porque ho-
je se cobra delas uma espécie de
certificação dos relatórios de sus-
tentabilidade que costumam pu-
blicar. E ninguém conseguirá fa-
zer isso sem linhas concretas de
orientação”, afirma.

Para Lauretti, uma das vanta-
gens desse movimento é que
atende não só a uma exigência do
mercado de capitais, mas de toda
a sociedade em relação à transpa-
rência e solidez das práticas em-
presariais. Segundo o sócio-fun-
dador do IBGC, apesar de comple-
mentares,  as métricas mais
prestigiadas no Brasil e no mun-
do são bastante diferentes. O DJ-
SI, por exemplo, é um índice es-
pecífico da bolsa nova-iorquina,
com 318 empresas e critérios re-
lacionados a uma visão norte-
americana dos problemas. “De-
pois que devastaram todas as flo-
restas, mataram 99% dos seus ín-
dios, optaram por combustíveis
fósseis e declararam que não
abandonam o carvão porque têm
reservas para 200 anos, criaram
um padrão de sustentabilidade
para dar uma satisfação à opinião
pública”, diz Lauretti.

O GRI nasceu de um esforço
mais amplo, produto de experiên-
cias de vários países e setores. Es-
se mecanismo, segundo o espe-
cialista, vem se aperfeiçoando nos
últimos anos. Em 2006, sofreu a
terceira revisão. E embora seja pe-
queno o número de empresas que
o adotam, a tendência, acredita
ele, é de crescimento em todo o
mundo. “Minha preocupação em
relação a esses índices, incluindo
o ISE, é que estejamos pegando o
rabo para abanar o cachorro, ou
seja, produzindo a estatística para
tornar sustentável uma organiza-
ção. É mais ou menos como ter
religião não comparecendo às
missas ou indo as missas, mas
com o pensamento na vizinha ou
no jogo da noite”.

De acordo com Lauretti, pro-
vavelmente todas as organizações
no DJSI adotam o GRI. No Brasil,
há a opção de usar os indicadores
do Instituto Ethos e da SustainA-
bility. Os indicadores, destaca, tra-
balham em torno do mesmo con-
junto de dados. “A única falha é
que não abordam o quanto a em-
presa contribui para a sociedade
na valorização do trabalho.”

Considerando o atrativo do te-
ma sustentabilidade no mercado
global e o fato de o Brasil possuir
um indicador próprio, era de se
esperar um movimento intenso
na direção do ISE, em especial das
empresas do Novo Mercado. Não
foi o que ocorreu. Segundo Ricar-
do Nogueira, superintendente
executivo de operações da Boves-
pa, a procura ficou abaixo do es-
perado, porque o tema ainda não
é prioridade para essas organiza-
ções. “Apenas 30% das empresas
novas responderam ao nosso
questionário, metade da média
geral, de 60%. Ao consultar algu-
mas delas, constatamos que não
estavam acostumadas com algu-
mas das exigências estabelecidas
para definição do ISE. Muita coi-
sa era novidade para elas”, ob-
serva. Cita algumas exigências
legais e padrões da Bovespa, co-
mo de governança corporativa,
fator que segundo ele é o pri-
meiro avaliado por investidores
estrangeiros, hoje responsáveis
por 70% dos recursos. “A susten-
tabilidade não é a primeira preo-
cupação dessas empresas, a não
ser das que já têm isso no DNA.

E a maioria ainda não tem.”
Representante do setor de

energia elétrica, a CPFL Energia é
um exemplo de empresa que
usou muito bem um padrão de
medida internacional para inserir
a sustentabilidade em suas estra-
tégias de negócio. Segundo seu
presidente, Wilson Ferreira, os in-
dicadores do GRI foram funda-
mentais para promover avanços
rápidos e consistentes nas práti-
cas da organização. “Analisando
nossos relatórios de sustentabili-
dade, do primeiro ao último, fica
nítido que houve importante evo-
lução da incorporação do concei-
to de sustentabilidade na empre-
sa. Aumentou também a percep-
ç ã o  d a c o m p a n h i a  c o m o
sustentável, até por causa do re-
conhecimento sobre os resulta-
dos financeiros. Isso tudo se deve
à adoção do GRI”, afirma.

Ferreira conta que diversas
ações da empresa foram tomadas
em razão das exigências do ins-
trumento, como instalação de
mecanismos de carbono neutro
em suas plantas, adesão ao mer-
cado de créditos de carbono, con-
dições de trabalho melhores para
os funcionários e contratos com
empregados e fornecedores ba-
seados em sustentabilidade.

Entusiasta do GRI, Ferreira
acredita que a expansão no uso

dos indicadores passa pela simpli-
ficação ou síntese de dados “Te-
nho conversado com os acionis-
tas sobre o excesso de indicado-
res. Quanto mais convergirem
para menos pontos, será melhor.
Senão, não vão evoluir. O ideal é
focar nos itens sobre os quais vo-
cê realmente tem capacidade de
agir e produzir efeitos.”

O banco Bradesco adota uma
série de padrões nacionais e inter-
nacionais para diferentes objeti-
vos e acionistas. A relação com os
fornecedores, por exemplo, é me-
diada desde 2003 pelo Request for
Information, um questionário
que avalia posturas como rela-
ções de trabalho na cadeia produ-
tiva. “Mais que provedores de ser-
viços, produtos e soluções, os for-
necedores são parceiros na
construção de operações mais
sustentáveis. O objetivo é fazer
com que sejam contratados os
que atendam a todos os requisitos
de sustentabilidade e dos negó-
cios da organização”, diz Lincoln
Fernandes, gerente de relações
com o mercado.

Depois da análise inicial, os
parceiros são pré-selecionados pa-
ra participar da concorrência. Pas-
sam, ainda, pelo Questionário So-
cioambiental, com 29 perguntas
sobre políticas de meio ambiente,
questões sociais, de saúde e segu-

rança. Os candidatos que atingi-
rem a maior pontuação são con-
tratados. Devem, então, assinar
uma declaração de conformidade
com os princípios e práticas do
banco, adotando uma série de fer-
ramentas para atingir as metas de
desenvolvimento sustentável.

Lauretti, do IBGC, faz um aler-
ta para as empresas que estão
buscando consolidar a percepção
de que são sustentáveis. “A sus-
tentabilidade é uma tendência do
investidor, mas não acredito que
ele leve isso em conta a ponto de
esquecer seus outros interesses
como investidor. Ele pode achar
muito bonito que as empresas in-
corporem práticas de RSE, mas se
não trouxerem o retorno espera-
do, o investidor jogará tudo no li-
xo e irá atrás de uma mais lucra-
tiva, mesmo que lide com arma-
m e n t o s ,  t a b a c o  e  b e b i d a
alcoólica”, afirma. Para ele, os gru-
pos mais exigentes da sociedade
são os consumidores e os inves-
tidores. Esses últimos têm como
prioridade atender às suas neces-
sidades e desejos. “No dia em que
o Brasil tiver cidadãos que sejam
tão exigentes quanto consumido-
res e investidores, teremos o me-
lhor país do mundo.”

*Colaborou Caio Neumann

Veja mais no site

www.ideiasocioambiental.com.br 

www.promon.com.br

Promon conquista o Prêmio Nacional da Qualidade 2007®

Uma das mais importantes conquistas de nossa história,
símbolo do compromisso da empresa com a busca permanente
da excelência em todas as nossas atividades e relacionamentos.

Para saber mais sobre a Fundação Nacional da
Qualidade e o PNQ acesse o site www.fnq.org.br n
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