
E le já foi chamado de o
ambientalista predileto
do mundo empresarial.

É um título que tem tudo para
complicar o relacionamento
do inglês John Elkington com
ativistas e organizações não
governamentais, cujos pontos
de vista ele trabalha há mais de
três décadas para defender e
inserir no mundo dos negócios.
Elkington entende, mas descarta
eventuais suspeitas: "Muitas
dessas pessoas investem suas
vidas na construção de uma
agenda, e se forem 'vendidos'
por quem quer que seja, têm
todo o direito de protestar".

Para Elkington, a transparência
de mais de trinta anos de ativida-
des por intermédio da consultoria
SustainAbility, sediada em Londres,
garante a confiança mútua. Afinal, ele
tem como clientes desde algumas das
maiores corporações do planeta, como
GE, Wal-Mart e Pfizer, até ONGs de
atuação global, como a Greenpeace.
E já rejeitou publicamente inúmeros
clientes, corporativos e governamen-

tais, por não concordar com a linha de
atuação pretendida.

Autor ou co-autor de 16 livros e de
mais de 40 relatórios, Elkington cunhou
expressões hoje amplamente utilizadas
no planejamento de empresas, como a
"triple bottom line" - alusiva à neces-
sidade de preservar a ética e o meio
ambiente, além do sucesso puramente
financeiro dos negócios. Co-fundador e
presidente do conselho da SustainAbi-
lity, ele integra desde 1989 o Quadro de
Honra do Global 500 de Meio Ambiente
da ONU por suas realizações no campo
da preservação ambiental.

Em julho, Elkington participou em
São Paulo do Ciclo de Encontros sobre
Sustentabilidade e Gestão Responsável,
organizado pelo Conselho Empresarial
Brasileiro para o Desenvolvimento
Sustentável (CEBDS). Ao retornar a
Londres, ele falou com exclusividade
à Update sobre o estágio em que se
encontra a responsabilidade corporativa
no mundo, e as impressões que levou
de sua terceira visita ao Brasil.

EM 198O O SR. LEVANTOU PELA

PRIMEIRA VEZ A NECESSIDADE DE AS

EMPRESAS APRENDEREM A CONVIVER

COM O MEIO AMBIENTE, E INSISTIU NISSO

NO LIVRO THE GREEN CAPITALIST [O

CAPITALISTA VERDE] EM 1987. ESSA
NECESSIDADE JÁ É VISTA COMO OBRIGAÇÃO
PELAS EMPRESAS?

A primeira parte da resposta tem de
ser não. As coisas estão longe de chegar
a esse ponto, e o processo ainda está
apenas no começo, não importa se você
pense no colapso da pesca mundial ou
nas mudanças climáticas. Há cinco anos
vou ao Fórum Econômico Mundial de
Davos, na Suíça, e as mudanças climáti-
cas, a pobreza, a governança mundial e
como se chegar a um desenvolvimento
sustentável em países economicamente
agressivos como índia e China... Esses
temas estão pegando fogo na agenda
global, na agenda política e, portanto,
na agenda empresarial. E as empresas
nem começaram a tratar deles na escala
em que vão ter de tratar.

HÁ EXEMPLOS POSITIVOS TAMBÉM?

Há alguns exemplos muito inte-
ressantes, inclusive um número sur-
preendente de empresas americanas.
Uma delas é a General Electric, cujo
CEO, Jeff Immelt, anunciou que, assim
como a empresa tem uma iniciativa
de imaginação, estabeleceu uma ini-
ciativa de ecoimaginacão para seus
negócios ligados ao meio ambiente
e ao clima. Muita gente descarta isso
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como sendo relações públicas, mas
ele anunciou poucas semanas atrás
que no último ano fiscal os ganhos da
parte de ecoimaginação dos negócios
da GE saltaram de US$ 6 bilhões para
US$ 10 bilhões, e isso representa, para
qualquer empresa, dinheiro e progresso
significativos. Ainda existe um imenso
desafio. Algumas empresas emblemáticas
estão começando a tratar do tema, mas
uma quantidade enorme delas ainda
está na linha de partida,

MAS CHEGAMOS OU NÃO AO PONTO EM

QUE A RESPONSABILIDADE CORPORATIVA

NÃO É MAIS VISTA COMO QUESTÃO DE

ESCOLHA, E, SIM, OBRIGAÇÃO?

A resposta simples não é simples.
Hoje a empresa globalizada tem muito
pouca escolha além de lidar com temas
de Responsabilidade Social Corporativa
[CSR, na sigla em inglês], pois eles podem
surgir em qualquer lugar do mundo e
tirar um naco bem grande das reputações
de marcas ou corporações. Empresas
de perfil elevado têm de lidar com tudo
isso, assim como todos os que estão em
sua cadeia de fornecedores,

ENTÃO AS EMPRESAS TAMBÉM VÃO

SER JULGADAS DE ACORDO COM QUAIS

SÃO SEUS FORNECEDORES...

Exatamente, e há exemplos disso. Á
Nike, na década de 1990, foi o primeiro
exemplo dessa nova pressão sobre for-
necedores que afeta as empresas. Outro
exemplo é a Wal-Mart, em parte porque
a pressão exercida sobre ela vem de es-
tudantes, grupos sociais, ambientalistas
e sindicatos. O CEO da empresa, Lee
Scott, disse recentemente que agora
a Wal-Mart vai priorizar novas áreas,
algumas delas óbvias para empresas que
buscam cortar custos e são movidas a
custos, mas outras muito menos óbvias,
como energia renovável ou pesca sus-
tentável, e isso vai ser repassado para
seus fornecedores numa espécie de
efeito cascata. Estive na 3M nos Estados
Unidos há duas semanas, e como muitos
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fornecedores, ela está sendo levada pela
Wal-Mart para grupos de trabalho. Isso
é algo que a Wal-Mart impôs a toda a
sua cadeia de fornecedores, e eles ou se
tornam competentes nisso rapidamente
ou ficavam de fora.

ISSO É COMUM OU HA TAMBÉM EM-

PRESAS QUE SIMPLESMENTE IGNORAM O

ASSUNTO?

Por muito tempo será possível a um
número surpreendente de empresas es-
caparem impunemente sem fazer nada
disso, indo para o que chamo de modo
"stealth" [referência ao avião americano
de espionagem que não é detectado
por radares, que tem esse nome]. Veja
o setor petrolífero, onde há empresas
como a BP, a Shell, a Exxon-Mobil, que
têm muitos holofotes sobre elas, mas
também estatais da Arábia Saudita, da
Nigéria, etc. Você ouve falar muito pouco
dessas últimas, e, portanto, elas estão
no modo stealth. Enquanto os ativistas
e a mídia não se voltarem para o que
algumas delas estão fazendo, elas vão
conseguir ficar impunes. Isso vale para
outros setores também.

COMO A DIMENSÃO SOCIAL ENTROU

EM CENA?

O lado social foi incluído em 1987
no Relatório Brundtland Nosso Futuro
Comum (conduzido pela ex-primeira-
ministra da Noruega Gro Harlem
Brundtland). O relatório identificou
três dimensões: a econômica, a social
e a ambiental, Mas usou uma lingua-
gem que não conquistou os cérebros
empresariais, e eu tentei traze-lo para
o mundo dos negócios ao conceber o
termo triple bottoei line [tripolaridade],
que trata da necessidade de accounta-
bility [dever de prestação de contas]
em termos financeiros, ambientais e
éticos. Uma segunda dimensão que pa-
radoxalmente faltava na maior parte do
pensamento empresarial era o contexto
econômico de suas operações. Então, se

se pensa em corrupção e há empresas
que se declaram responsáveis, qual
seria uma política de pagamento de
impostos responsável de uma empresa
responsável? É minimizar os impostos
pagos transferindo operações para os
lugares onde os impostos cobrados
pelo governo são mais baixos? Ou seria
dizer que muitas das coisas que têm de
acontecer no mundo precisam do papel
do governo, de modo que os governos
devem em primeiro lugar existir e em
segundo serem eficientes? E para isso
eles precisam ser financiados apropria-
damente, e por isso talvez devêssemos
pagar um imposto um pouco maior.

NO PASSADO A SUA CONSULTORIA

EVITOU TRABALHAR COM GOVERNOS

PARA TRATAR PREFERENCIALMENTE COM

O SETOR PRIVADO...

É verdade, mas um dos motivos de
estarmos interessados em impostos
é o fato de que os governos têm um
papel crescente a cumprir em tudo
isso. Achamos que as empresas são
mais eficazes em provocar mudanças
reais, mas para o mercado reconhecer
a necessidade de mudança os governos
têm de se envolver muito ativamente.
Comparados a empresas, os governos
são compradores extraordinariamente
grandes. E começa-se a ver alguns deles
- o da Grã-Bretanha é um, o dos EUA
é outro - construindo especificações
verdes em componentes-chave de suas
compras. Se isso ganhar ímpeto, de fato
vai ter muita força para definir merca-
dos. Também estamos focalizando em
influenciar - fazer lobby, mas de forma
positiva - o setor corporativo, porque a
maior parte dele ainda adota a postura
stealth e tenta impedir os governos de
fazer as coisas avançar. Essa influência
deve se tomar mais transparente, mas no
longo prazo queremos ver as empresas
começando a exercer influência mais
positivamente. Assim como a GE, que
agora começou a fazer esse lobby posi-
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tivo junto ao governo americano para
mudanças em políticas que ajudariam
algumas das novas tecnologias limpas
que ela própria vem desenvolvendo.

E AS PREOCUPAÇÕES SOCIAIS EM EMER-

GÊNCIA NO BRASIL CORPORATIVO? QUAL
SUA IMPRESSÃO APÓS VISITAR O PAÍS?

A dimensão social, especialmente
quando entram em cena direitos hu-
manos, é muito mais complicada. E
a agenda de direitos humanos sofreu
uma mutação muito grande no Brasil
nos últimos quatro ou cinco anos. An-
tes estava muito focada na tortura e na
perseguição política, mas cada vez mais
está ligada ao acesso dos pobres a coisas
como água limpa, energia barata e drogas
para HIV-Aids ou malária. Trabalha-
mos para laboratórios farmacêuticos
como a Pfizer e a Novartis, e eles vêem
a mutação nos direitos humanos com
grande preocupação porque seu modelo
de negócios baseia-se no desenvolvi-
mento de compostos muito complexos,
que são testados durante vários anos
e depois têm protegidos os direitos de
propriedade intelectual por meio de
leis de patentes. Mas agora países em
desenvolvimento estão chegando para
elas, como a África do Sul fez com cerca
de quarenta empresas, e dizendo "não
nos interessa saber quanto custa para
desenvolver isso, nós queremos isso
agora e a preço de custo ou grátis, e se
vocês não nos derem vamos construir
fábricas de genéricos para fazê-lo".

No BRASIL, A AMEAÇA FOI QUE-
BRAR PATENTES.

Acho que há um argumento forte
para a proteção sólida da propriedade
intelectual, mas o que estou querendo
dizer é que a agenda de direitos hu-
manos, que eu vejo como parte dos
componentes sociais da tríple bottom
line, está mudando de maneira explo-
siva, e as empresas estão correndo para
alcançá-la, ao invés de estar à frente

dela, ajudando a defini-la. Aspectos
econômicos como propinas e corrupção
- assuntos importantes no Brasil - e
coisas como política tributária também
têm enorme importância. Mas o que
realmente me impressionou no Brasil
foi o modo como as empresas falam
tranqüilamente sobre a necessidade
de discutir mais abertamente a forma
como interagem com os governos,
influenciam as políticas públicas e
como poderiam usar essa influência
de formas mais construtivas. Isso me
surpreendeu.

ISSO VAI RESULTAR EM MAIS TRANS-

PARÊNCIA?

Espero ver uma situação complexa,
com transparência crescente, mas tam-
bém empresas aprendendo a encobrir
algumas de suas operações mais sen-
síveis. Vamos começar a ver empresas
líderes se tornarem muito discretas

era certas áreas para tentar proteger
alguns de seus desenvolvimentos mais
inovadores. Vão se tornar stealth por
algum tempo, até lançarem subitamente
no mercado essas inovações.

COMO CONCEITO, A SUSTENTABILIDADE

ESTÁ EM PAUTA HÁ TEMPO SUFICIENTE

PARA QUE AS PESSOAS SE DÊEM CONTA DE

QUE NÃO SE TRATA SOMENTE DE CORTAR

OU NÃO UMA ARVORE?

Absolutamente não. Há 19 anos,
quando criamos a SustainAbility [algo
como SustentHabilidade, numa tradução
livre] e escolhemos esse nome, meus
colegas precisavam, nos primeiros anos,
soletrar a palavra sempre que atendiam
ao telefone. Toda a correspondência
- e nós tínhamos muita antes do email
- era endereçada à Survivability [So-
brevivencialidade], Stainabílity [Man-
chabilidade], qualquer coisa. Agora
as pessoas conhecem a palavra, e o
notável é que isso acontece nos EUA,
que sempre teve uma alergia absurda
e anticorpos contra a sustentabilidade.
No mundo corporativo de lá, a palavra
agora está em todos os lugares. Acho isso
fenomenal, mas, ao mesmo tempo, não,
as pessoas não entendem de verdade o
que está por trás dela.

E COMO AUMENTAR A CONSCIÊNCIA?

Temos de deixar muito mais claro
exatamente o que estamos pedindo que.
as pessoas façam. E, ligado a isso, pre-
cisamos fazer isso funcionar. Há alguns
dias, Kofi Annan [o secretário-geral da
ONU] lamentou que as Nações Unidas
não tivessem a capacidade da Copa do
Mundo de chegar às pessoas. Num certo
sentido, essa é uma analogia para todo
o movimento pelo desenvolvimento sus-
tentável. Temos de envolver as pessoas
de maneira muito diferente, mais forte,
mais direta e mais pessoal do que fize-
mos até agora, e não podemos esperar
até que a calota polar da Groenlândia
desapareça. Esse é um desafio político,
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e o problema é que nossos
líderes políticos não estão
dispostos a enfrentá-lo,
Estamos Indo na direção de
tempos extraordinários que
exigirão líderes extraordi-
nários. Infelizmente, atual-
mente eles estão surgindo no
mundo corporativo antes de
surgir nos governos.

O SR. MENCIONOU
EXEMPLOS POSITIVOS DOS
ESTADOS UNIDOS VÁRIAS
VEZES, MAS MUITOS DELES
NÃO TERIAM O APOIO DE
GEORGE W. BUSH...

(Risos) Não se preocupe
demais com isso. Trabalhei
nos EUA durante os anos
Reagan, e foi extraordiná-
rio como ao mesmo tempo
em que o nível federal
vivia um frenesi sobre
o desmantelamento da

Environmental Protection Agency
[Agência de Proteção Ambiental], a
incompetência estourava no Partido
Republicano, O Departamento do
Interior e as pessoas que dirigiam
a EPA eram trapalhões completos,
e o que se vê agora é exatamente a
mesma coisa, com a credibilidade de
Bush, e, num grau considerável, sua
legitimidade, em colapso. Mas - e
isso é algo muito mais interessante
- vê-se as pessoas que dirigem cidades
como San Francisco, Seattle e Chicago
começando a mudar inteiramente
as especificações para coisas como
frota de veículos. Cerca de metade
da população dos EUA vive hoje em
cidades que têm políticas sobre mu-
danças climáticas, e a comunidade de
negócios americana está cada vez mais
perturbada com esse tema, com uma
parte crescente dela tentando lidar
com isso independentemente do que
Bush fizer. Há também Al Gore com

seu filme An Inconvenient Truth [Uma
Verdade Inconveniente], e, você sabe,
ele foi aconselhado a não dar ênfase a
esses aspectos e perdeu a eleição por
vários motivos. Agora ele vai nisso
com tudo e será bem interessante
ver se isso o toma um adversário de
peso para Hillary Clinton.

DE MODO GERAI,, COM QUAL IMPRES-

são o SR. SAIU DO BRASIL NO CONTEXTO
DE SUSTENTABILIDADE?

Começando com uma provocação, a
partir do momento em que o avião deco-
lou de São Paulo fiquei absolutamente
chocado com o número de queimadas
que vi pela janela. Ao sairmos do espaço
aéreo brasileiro eu tinha visto entre 250
e 300 incêndios realmente bastante gran-
des, com a fumaça subindo direto até a
atmosfera, e isso apenas na costa. Isso é
algo que eu não tinha me dado conta de
que estivesse acontecendo nesse nível.
Quer dizer, na Europa nós queimamos
nossas florestas há séculos, aceito isso,
mas aos olhos modernos isso foi absoluta-
mente chocante. Em relação exatamente
à sua pergunta, saio com duas reações
principais. Primeiro, vejo cada vez mais a
escala dos problemas sociais, econômicos
e ambientais que o Brasil enfrenta, e seja
a violência em São Paulo, a questão dos
presídios, ou propinas e corrupção, toda
vez que venho fico mais consciente da
escala dessas questões. Mas cada vez
que venho também sou profundamente
tocado pela calidez, generosidade e hos-
pitalidade dos brasileiros, sua abertura
a pessoas e idéias de fora e sua dispo-
sição de aprender, de exercer pressão
sobre o setor empresarial brasileiro e
ajudar as empresas a fazer a coisa certa
e torná-la um sucesso comercial. De
modo que, embora eu pudesse ficar
mais pessimista a cada visita, na ver-
dade descubro que estou me tornando
mais otimista e mais entusiasmado em
conhecer mais pessoas no Brasil e saber
o que elas estão fazendo. •
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