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Quem é o chefe da sustentabilidade?
O setor deve trabalhar ao lado do marketing para comunicar melhor os compromissos da companhia com o meio ambiente

Quando o Wal-Mart faz seus 
encontros periódicos de sus-
tentabilidade, o CEO Lee Scott 
costuma brincar sobre o quão 
grande está ficando este de-
partamento. Na verdade, a 
rede não possui nenhum setor 
de sustentabilidade. Até há um 
vice-presidente para isso, mas 
menos do que dez pessoas estão 
subordinadas e não há orçamen-
to próprio.

Embora mais empresas es-
tejam interessadas em agir de 
maneira sustentável, os setores 
de sustentabilidade costumam 
olhar as questões do lado do 
marketing. A distância entre 
o que pensam os experts de 
marketing e os técnicos da área 
não é algo novo, diz o consultor 
Peter Knight, mas deve haver 
uma ponte ligando-os para que 
as empresas consigam comuni-
car seus envolvimentos com a 
questão de maneira efetiva.

Mais de 70% dos consumidores 
relacionam a responsabilidade 
social das empresas aos seus 
comportamentos ambientais, de 
acordo com dados da consulto-
ria Conscientious Innovation. 
Em poucas palavras, os setores 
de sustentabilidade e marketing 
precisam encontrar maneiras de 
unir forças.

Em muitos casos, o departa-
mento de sustentabilidade ainda 
precisa ganhar a relevância do de 
marketing. No Wal-Mart, “a ques-
tão é que, se tivermos um depar-
tamento só para isso, os outros 
dirão que sustentabilidade não é 
assunto deles”, segundo o porta-
voz Kory Lundberg. “Se estiver 
integrado ao negócio, todos te-
rão compromisso com isso.”

No final do ano passado, 
a Procter & Gamble criou um 
departamento formal para o 
assunto, tendo como vice-presi-
dente global Len Sauers. Entre-
tanto, ele está hierarquicamente 
abaixo do chefe de marketing 
global. “A empresa trabalha com 
sustentabilidade desenvolvendo 
seus programas em suas próprias 
unidades de negócios”, diz o 
executivo.

“Geralmente, os setores de 
sustentabilidade têm um poder 
leve, com um orçamento muito 
pequeno, além de autoridade 
pouco relevante frente à empre-
sa”, diz Adam Werbach, ativista 
veterano do meio ambiente e 
agora CEO da Saatchi & Saatchi 
S, criada em janeiro, quando o 
Grupo Publicis anunciou a aquisi-
ção da consultoria de Werbach.

Simbiose
A urgência de um novo cen-

tro de poder nas corporações 
não deve ser uma ameaça aos 
diretores de marketing, diz 
Mark Lee, CEO da consultoria 
britânica SustainAbility, que 
trabalha com as diretorias de 
sustentabilidade. Dentre seus 
clientes estão FordMasterCard 
e Starbucks. De fato, diz Lee, 
os diretores de marketing e os 
homens de sustentabilidade 
podem se beneficiar do fato 
de trabalharem juntos. “Há um 
potencial interesse de simbiose 
entre os dois”, diz Lee.

Para Dan Esty, diretor da 
Yale University Center, adotar 
uma estratégia verde para a 
companhia é um fator crucial 
para o diretor de marketing. “Em 
companhias focadas na marca, 
é o diretor de marketing quem 
lidera os esforços nessa área”, 
diz ele. Tradicionalmente, existe 
uma discrepância entre o que 
pensam os experts no assunto 
e a divisão de marketing das 
empresas, diz Knight, CEO of 
Context, uma consultoria de 
sustentabilidade que tem como 
clientes HP, Sun Microsystems, 
Kimberly-Clark e Motorola. “É 
um grande problema”, diz ele. 
“Se você não tiver parceria 
entre os dois lados, algumas 
mensagens ruins podem sair da 
empresa.” Knight vê os escritó-
rios de sustentabilidade como 
“missionários” e uma barreira 
de relacionamento ao redor dos 

setores da companhia, cientistas 
e grandes tomadores de decisão. 
“Os sujeitos com o livro de regras 
no bolso estão sem qualquer es-
perança de falar com o board”, 
diz. “O escritório de sustentabi-

lidade é o único que leva e traz 
as mensagens. Estamos em um 
período de transição e precisa-
mos de gerentes que vão atrás 
e falam com todas as pessoas.”  
Essa caracterização vem à tona 
quando Lorraine Bolsinger, vice-
presidente da General Electric 
descreve seu trabalho. “Eu 
supervisiono o projeto Ecoma-
gination em toda a empresa, o 
que requer relacionamento com 
os setores de marketing, vendas 
e liderança de ambiente, saúde e 
segurança para combinar os prós 
da nossa iniciativa com a GE.” 

Gwen Migita, diretor de res-
ponsabilidade social corporativa 
da Harrah’s Entertainment, que 
opera 51 cassinos em todo o 
mundo, é um profissional de 
marketing típico que trabalhou 
como consultor de pesquisa an-
tes de ser apontado para o novo 
posto. Antes dele, a sustentabi-
lidade era tratada pela Harrah’s 
Foundation. “A questão era 
tratada totalmente separada do 
marketing tradicional”, diz ela. 

A executiva está liderando 
um esforço de marketing para 
comunicar o que está por trás 
da redução do impacto ambien-
tal da empresa aos clientes. A 

O que o mundo pensa sobre  
o aquecimento global*

77%
concordam que as 
mudanças climáticas 
afetarão suas famílias

80%
afirmam que as pessoas 
precisarão mudar a 
maneira de viver as  
suas vidas

74%
dizem que eles podem 
dar uma contribuição 
positiva para resolver o 
problema

empresa já conseguiu cortar as 
correspondências que enviava 
aos 40 milhões de clientes de sua 
base de dados, economizando 
US$ 3,5 milhões, segundo ela. 
“Foi uma campanha interna, e 
agora temos que comunicar nos-
sos esforços aos consumidores e 
saber como eles verão isso nos 
quartos de hotéis e nas nossas 
ações promocionais. Traduzir 
um posicionamento ético em nú-
meros tangíveis e valor de marca 
é difícil. E existe uma grande 
diferença se você tem o marke-
ting por trás para entender como 
funciona essa métrica.”

“Empresas puras não existem”
A perfeição não pode ser 

atingida na questão da susten-
tabilidade. Essa foi a mensagem 
de especialistas no setor e pro-
fissionais de marketing durante 
a Green Conference, de Adver-
tising Age, realizada na semana 
passada. Peter Seligmann, CEO 
da Conservation International, 
resumiu a mensagem do even-
to: “Nenhum de nós é puro. 
Nenhuma de nossas marcas é 
pura”. Mas ele pondera: “Só não 
vamos ficar esperando o dia em 
que nos tornaremos puros para 
dizer alguma coisa”.

Sel igmann apontou o 
McDonald’s como exemplo. A 
companhia não costumava falar 
sobre seus esforços na questão 
ambiental por medo de ser ata-
cada. Hoje, a companhia está se 
expondo mais, segundo a vice-
presidente de marketing global, 
Mary Dillon, mesmo sendo uma 
marca que os consumidores não 
necessariamente associem a 
iniciativas sustentáveis. “Eu sei 
que o meio ambiente talvez não 

seja o tema que venha à mente 
quando se pensa na nossa mar-
ca, mas parte do nosso DNA é a 
responsabilidade social. Antes, 
nós estávamos mais escondidos 
e agora somos mais diretos aos 
consumidores”, diz ela. 

Apegando-se a essa linha 
focada nas pequenas coisas 
que os consumidores podem 
fazer, a diretora do site Ideal 
Bite, Jennifer Boulden, citou 
um estudo que descobriu 
que 68% dos consumidores 
acreditam que as companhias 
são “greenwashing” — uma 
expressão em inglês que se 
refere às empresas que tem 
um discurso bonito de sus-
tentabilidade —, mas que 
adotam práticas contrárias ao 
que pregam. 

Por isso, as empresas devem 
buscar não a perfeição, mas a 
inovação, conforme disse o pes-
quisador Don Carli, do Institute 
for Sustainable Communica-
tion. Um exemplo é o programa 
lançado recentemente pela 

rede de hotéis Fairmont, no 
qual os hóspedes têm acesso a 
uma culinária orgânica e local. 

A rede varejista de roupas 
Patagonia, que tomou há al-
guns anos a decisão de abraçar 
a transparência, é outra que 
buscou ir além. Dentre outras 
coisas, a empresa desenvolveu 
em seu site oficial a página Foot-
print Chronicles, que permite 
aos consumidores medirem 
os impactos ambientais dos 
produtos da própria empresa, 
como o gasto com energia 
elétrica. Antes da compra, os 
consumidores podem medir os 
aspectos positivos e negativos 
e dar sua opinião.

Segundo AdAge, as empre-
sas que mais se destacaram em 
sustentabilidade nos Estados 
Unidos foram: Whole Foods 
(Varejo), Portfolio 21 (Setor 
Financeiro), HP (Tecnologia), 
Fairmont (Turismo), Honda 
(Automotivo), Green Mountain 
Coffee (Bens de consumo) e 
Enterprise (Transporte).

Gigante do varejo e suas prateleiras de produtos orgânicos: 
não há departamento específico para a sustentabilidade no Wal-Mart

* A Ipsos consultou 11 mil pessoas em nove países 
(Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, China, França, 
Alemanha, Índia, México e Espanha) sobre o que 
elas pensam a respeito das mudanças climáticas.
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