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Uma radiografia da
SUSTENTABILIDADE
empresarial

ada vez mais em evidência, o termo
sustentabilidade abrange questões

econômicas, sociais, culturais e

ambientais. O conceito pode ser
definido como a capacidade de

desenvolver a atividade econômica atendendo as

necessidades da geração atual sem comprometer as
gerações futuras. Envolve temas corno o uso racional
dos recursos naturais, reciclagem, ética e cidadania,

etc. Até o final do século XX, o lucro era o único
motor da economia. O resultado está aí: aquecimento

global, altos índices de poluição dos rios e mares,
devastação das florestas tropicais, inchaço dos centros

urbanos etc. Para mudar esse quadro, surge o conceito

de sustentabilidade, no qual empresas e indivíduos

têm que se preocupar com as conseqüências de suas

ações, até para garantir os lucros no longo prazo.
Estudos e experiências recentes mostram que não há

incompatibilidade entre crescimento econômico e

responsabilidade social e ambiental. Muito pelo
contrário: investir em tecnologias limpas e cuidados
sócio-ambientais gera valor para as empresas, no

longo prazo. Para fazer uma radiografia do tema, a
revista BANAS QUALIDADE, junto com a empresa
gaúcha Destaque Pesquisa & Marketing, enviou um

questionário com algumas questões para a sua base

de dados na internet a fim de traçar um panorama da
sustentabilidade empresarial. O estudo foi tabulado
por Tatiana Vieira e Isaura Morei, da Destaque

Pesquisa & Marketing. Confira os resultados.
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Quanto ao ramo de
atuação das empresas
entrevistadas, metade
trabalha no setor de
serviços, enquanto que
39,6% atuam no setor
industrial. Comércio,
agronegócio e outros
ramos tiveram
participação modesta, com
5,2%, 2,6% e 1,9%,
respectivamente.

A maioria dos
entrevistados (56,5%)
pertence a empresas com
menos de 250 funcionários.
Outros 24,7% atuam em
locais com quadro entre
250 e 1.000 colaboradores
e apenas 18,8% trabalham
com mais de 1.000
funcionários. Esse perfil
representa bem a
realidade brasileira, cuja
maioria das organizações
é de pequeno e médio
porte.

A grande maioria do
público (71,4%), apenas
atende às legislações
ambientais. As empresas
são, em boa parte, de
pequeno porte e trabalham
com prestação de
serviços, conforme
mostraram os resultados
das primeiras duas
questões. Esse fato leva a
crer que muitas delas
ainda não possuem cultura
de preservação ambiental
(no ramo industrial essa
cultura é mais difundida),
ou, tem essa preocupação,
mas não dispõem dos
recursos necessários para
colocar as políticas em
prática.
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Seguindo a mesma
tendência da questão
anterior, 70,8% dos
entrevistados afirmam que
suas empresas não
publicam Relatório de
Responsabilidade Social
Corporativa/
Sustentabilidade.
Conforme a análise dos
dados da pesquisa, nota-se
que a maioria dos 24,0%
que elaboram o relatório
pertencem a organizações
de grande porte dos
segmentos industrial e de
serviços.

Um percentual de 66,2% do
público disse não ter um
setor específico de
Responsabilidade Social
na organização em que
trabalham, o que mostra o
quanto as empresas ainda
precisam se desenvolver
nesse quesito. Ter essa
área estruturada facilitaria
a disseminação de uma
cultura responsável e,
consequentemente,
realizar investimentos
relacionados.

Os gestores, cada vez
mais, dão-se conta que
uma linha aberta entre
funcionários e chefia é
vantajosa para os dois
lados, fazendo com que os
subordinados se sintam
mais valorizados e quem
toma a liderança tenha
acesso a informações que
auxiliem na manutenção de
um bom relacionamento.
Quase todos os
entrevistados (92,2%)
afirmaram que existe um
canal de comunicação
entre a sua empresa e os
colaboradores.

Quando o tema se volta à
qualidade de vida e
condições de trabalho, as
empresas percebem que
investir no
desenvolvimento
profissional e bem-estar
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dos funcionários traz bons
resultados. Entre os
respondentes, 84,4%
disseram que a
organização onde
trabalham investe em
treinamentos e
desenvolvimento
profissional. Em outra
questão, 64,3% afirmaram
que há incentivo ao
voluntariado. Um
percentual de 76,0%, ainda,
citou que existem
programas para melhoria
do ambiente de trabalho e
da qualidade devida dos
colaboradores. Esse
panorama também mostra
que quanto mais imediato,
mais palpável é o retorno
dos programas, maior a
adesão das empresas.

O controle ambiental ainda
está amplamente
relacionado apenas com
ter uma boa imagem para
70,8% das organizações
onde os entrevistados
atuam. Citações como
"melhorar o resultado
financeiro" (44,8%),
"aumentara
produtividade" (37,0%),
"economia na compra de
matéria-prima" (35,1%) e
"reter clientes" (34,4%)
apareceram de modo
bastante significativo.
Esses resultados
demonstram como as
empresas associam os
benefícios financeiros ao
resultado de políticas
ambientais. Esse fato
também fica comprovado
pela observação do baixo
percentual de
respondentesque
relacionaram o controle
ambiental a resultados que
revertessem em benefícios
para a sociedade ou para o
meio ambiente.
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Praticamente todos os
entrevistados afirmaram
que a sua empresa mostra
interesse em conhecer
mais sobre normas de
qualificação. As normas
mais citadas foram ISO
14001 e OHSAS 18001,
relacionadas ao meio
ambiente e à segurança do
trabalho, respectivamente.
A SÁ 8000 e a AA 1000
também foram apontadas
como certificações cujo
conhecimento poderia ser
aprimorado.

Ma questão acima,
novamente aparece a
tendência de as empresas
de apenas cumprirem a lei
visto que o atendimento à
legislação ambiental foi o
significado mais associado
às iniciativas ambientais
176,6%|. Por outro lado,
melhorar a imagem da
empresa frente à
sociedade (70,8%) e frente
aos consumidores (57,1%)
também foram
mencionadas
expressivamente, o que
demonstra preocupação
com a imagem institucional
das organizações.

Apenas 16,9% das
organizações afirmaram
que tiveram dificuldades
com órgãos ambientais do
governo. Dessas
dificuldades, a demora na
análise de pedidos ou
ações foi a mais lembrada
(73,1%). Falta de preparo
técnico dos órgãos
fiscalizadores também teve
citação significativa,
46,2%. Esses problemas
são, no entanto, comuns à
maioria dos órgãos
governamentais, não só
aos relacionados ao meio
ambiente.
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Embora as empresas
acreditem que
preocupação ambiental
melhora sua imagem
perante o mercado, nota-
se que esse quesito não é
o item de maior
importância na hora de
contratar serviços. Menos
da metade dos
respondentes citaram
preocupações sócio-
ambientais(34,4%)e
certificação ISO 14001
(10,4%) como exigência
nos contratos de
fornecimento. Seguindo a
tendência das questões
anteriores, observa-se
maior importância a
características práticas
como pontualidade, preço
e prazos de pagamento
(78,6%), que influenciam
de forma mais imediata o
negócio.
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Ações de
sustentabilidade:
planejar é preciso
[Mauro Ambrósio]

m momentos de crise, planejar ações
é uma das atitudes mais importantes
para garantir que as turbulências
provoquem efeitos menos nocivos
sobre o andamento de um negócio.

Tal princípio - que é uma das bases da governança
corporativa - também é essencial às ações de
sustentabilidade desenvolvidas pelas corporações,
seja na área social ou ambiental.

Para se adequarem às novas realidades impostas
pela crise, as empresas tendem a redimensionar
suas atividades, reduzindo custos e focando
esforços na atividade principal do negócio. Como
em geral as ações sustentáveis não fazem parte do
core business, acabam sendo colocadas em

segundo plano, sofrem drásticos cortes de
investimentos e, em alguns casos, são
simplesmente descontinuadas. É justamente este
tipo de atitude que deve ser evitado.

Claro que cortes de investimentos em
sustentabilidade podem vir a ser necessários. No
entanto, é essencial que as empresas promovam
as adequações devidas com base em um
planejamento muito bem estruturado, sempre
com o objetivo de manter um capital construído
ao longo dos anos que não pode ser mensurado
em cifrões.

Vale lembrar que aplicar hoje em ações de
sustentabilidade não é mais apenas uma
demonstração de consciência empresarial ou uma
ferramenta de marketing, mas faz parte de uma
série de atributos que acabam sendo exigidos das
corporações pela sociedade. Diante de uma
população a cada dia mais conectada e com mais
acesso às tecnologias de informação e
comunicação, agir sustentavelmente e demonstrar
o grau de responsabilidade assumido é hoje uma
quase obrigação das empresas, que têm suas
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imagens e atividades continuamente expostas à
opinião pública.

Assim, todo um patrimônio imensurável
construído a partir das atividades sustentáveis de
uma empresa não pode ser abandonado, nem
mesmo em momentos de crise. Para isso, é essencial
elaborar um planejamento estratégico para o
segmento, revendo todas as ações desenvolvidas e
priorizando investimentos em setores que valorizam
a atividade principal da empresa e que têm maior
impacto sobre sua marca e presença.

A partir do planejamento estratégico e da
posterior percepção de possibilidades, deve haver
concentração de esforços nas ações sustentáveis -
escolhidas como necessárias para a empresa. Nesse
processo, é possível, também, enxergar melhor as
possibilidades de parcerias que venham a
representar redução de custos ou potencialização
de resultados, especialmente a partir de acordos
com organizações não-governamentais, instituições
governamentais ou, até mesmo, empresas que
desenvolvam atividades similares e que possam
atuar como parceiras na otimização de trabalhos.

De acordo com o 3° Estudo de Responsabilidade
Social realizado pela BDO Trevisan e concluído ao
final do ano passado, quase 70% das empresas
analisadas consideram os setores de
responsabilidade social e ambiental estratégicos
para seus negócios. Das companhias ouvidas, 46%
rnantêrn área específica para cuidar das atividades
voltadas à sustentabilidade, e a maior parte das
empresas (58%) está consciente de que o tema está
relacionado às práticas de governança corporativa.

Estes são dados que dão uma noção do nível de
percepção que as próprias empresas têm do quanto
é importante investir hoje em ações de
sustentabilidade. Por isso, é profundamente
recomendável que não se abra mão do valor que
tais ações agregam às empresas, seja em relação à
marca ou a sua inserção na comunidade em que
está presente ou, mesmo, no mundo globalizado.
Mais do que nunca, em momentos de crise como o
atual, planejar é preciso

Mauro Ambrósio é sócio-diretor da BDO Trevisan -
atnbrosio@bdotrevisan.com.br
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