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Diretor da SustainAbility, uma das ONGs mais atuantes mundialmente nas questões de 
responsabilidade socioambiental, e conselheiro de corporações da magnitude de uma Ford ou 
3M, o britânico John Elkington é também o criador da expressão triple bottom line. A gestão 
das empresas, acredita ele, precisa ter olhar atento para as questões sociais, ambientais e 
econômicas. Se não for assim, não são empresas sustentáveis. No Rio em fevereiro para 
participar do evento Diálogos Sustentáveis, promovido pelo Banco Itaú, Elkington conversou 
com a Razão Social no intervalo de suas palestras. Apesar de crítico, sobretudo com relação à 
resposta das empresas à crise mundial, Elkington faz questão de dizer que airtda está 
otimista. Mas acha imprescindível que o mundo "destrua parte do sistema capitalista que 
temos agora para criar condições para que uma nova sociedade possa evoluir." 
 
O Globo: A crise econômica mundial e resultado direto da incapacidade de o 
mercado operar livremente? 
 
John Elkington: Se os mercados operarem de maneira totalmente livre, não operarão de 
forma eficiente. Os governos têm o papel, muito importante, de moldar os mercados. Mas, 
infelizmente, nessa última fase de globalização, os governos se tornaram muito mais fracos. 
Isso é parte da resposta. A outra parte é: os mercados, em vários momentos, funcionam de 
forma irracional. No meio das primeiras três décadas do século XXI as economias irão se 
derreter por causa disso. A crise não é passageira, levará de sete a oito anos. 
 
O GLOBO: Como é que ela vai acabar? 
 



Elkington: Não sou muito bom em Economia, mas fui bastante influenciado por dois 
economistas, o russo Nikolai Kondratiev (1892 -1938) e o austríaco Joseph Schumpeter (1883 
-1950). Os dois falaram de ciclos longos de prosperidade e de destruição criativa. Hoje em dia 
as pessoas não gostam desses dois economistas, mas eles perceberam algo fundamental: os 
mercados funcionam como ecossistemas. Às vezes é preciso uma situação extrema, como um 
fogo numa floresta, para criar condições para que as plantas cresçam. Algumas empresas 
agiram de forma criminosa, alguns governos foram estúpidos mas, no frigir dos ovos, 
estamos numa onda de altos e baixos. 
 
O GLOBO: Uma das atitudes mais polêmicas que as empresas têm aplicado para 
enfrentar a crise é demitir. O que o senhor acha disso?  
 
Elkington: Isto é parte do processo. Quando se tem uma crise de descontinuidade como a 
que estamos vivendo agora, muitas empresas acabam morrendo, setores se desintegrando. 
Acredito nesse tipo de downsizing, não em demissões em massa indiscriminadamente. 
 
O GLOBO: O senhor acredita que o sistema capitalista terá que ser reinventado? 
 
Elkington: Não é um processo automático ou garantido. Winston Churchill (primeiro-ministro 
britânico que viveu de 1874 a 1965) disse que a democracia é a alternativa menos ruim que 
temos. A mesma coisa serve para o capitalismo. Nós vamos passar por uma fase 
protecionista, vamos ser racistas, vamos ver reações contra emigrantes em lugares como a 
Europa. Ou seja, podemos ir numa boa direção ou numa direção ruim. Mas temos que lutar 
por uma nova forma de capitalismo. 
 
O GLOBO: Com que armas? 
 
Elkington: Em primeiro lugar; com realismo. Porque nós estamos indo em direção a uma 
população mundial de 9, 10 bilhões de pessoas na metade do século. Nenhuma forma de 
capitalismo pode preencher a necessidade desse número de pessoas de uma forma justa e 
sustentável. É por isso que temos que destruir parte do sistema capitalista que temos agora 
para criar condições para que uma nova sociedade possa evoluir. 
 
O GLOBO: O senhor acredita que o presidente Barack Obama vai ajudar?  
 
Elkington: Ele é o único político da atualidade que está entendendo este ponto de vista e 
está querendo criar estratégias para lidar com isso. Mas eu tenho um terrível pressentimento: 
o presidente Obama fala muito no ex-presidente Abraham Lincoln (nascido em 1809 e 
assassinado em 1865) e se você prestar bem atenção nas fotos de Lincoln depois da Guerra 
Civil, vai reparar que ele envelheceu demais naquele período. As pressões são grandes e não 
podemos depositar todas as esperanças num só homem. 
 
O GLOBO: Há economistas que estão alertando para o risco de ser preciso uma outra 
guerra mundial para acabar com esta crise. O que o senhor acha disso? 
 
Elkington: Não acredito em guerras. Até porque, as tecnologias que temos disponíveis hoje 
tomam muito perigoso um novo conflito mundial. Este será um século tão sangrento quanto o 
outro, mas a forma como os conflitos vão acontecer é que serão diferentes. Não acho que o 
problema esteja na indústria da guerra, mas na psique humana. Muitas vezes agimos como 
animais. 
 
O GLOBO: Que conselhos o senhor daria para um empresário médio que esteja 
fazendo agora seu primeiro relatório de sustentabilidade?  
 
Elkington: Primeiro, eu parabenizaria este empresário, porque este é o início de uma jornada 
interessante e, se for feito de maneira correta, o relatório pode ajudar as empresas de 
qualquer tamanho a serem bem sucedidas. O ponto fundamental é saber o que a empresa 
quer ao fazer este relatório. Porque muitas empresas têm uma expectativa de que o relatório 



vai trazer fama, como se estivessem em Hollywood. Aí quando percebem que não encontram 
grandes platéias, desistem. 
 
O Globo: Qual a postura para evitar isso? 
 
Elkington: As empressas devem fazer primeiro um relatório para seus funcionários. É preciso 
indetificar os públicos interessados, a melhor forma de se comunicar com eles. 
 
O Globo: A ISO26000 está sendo formatada e a expectativa é que no ano que vem 
ela seja divulgada. O senhor acredita que este momento seja um marco na esteira 
da responsabilidade social? 
 
Elkington: Embora eu tenha trabalhado com processos padronizados durante muitos anos da 
minha vida, eu odeio padrões. Quando entro num avião ou uso computador, gosto que 
existam normas e padrões para o uso dessas coisas, mas não acredito que elas impulsionem 
a evolução de diferentes setores porque muitos deles foram criados no modelo de padrão de 
qualidade. Eu posso construir um submarino de concreto de altíssima qualidade que afundaria 
no momento que eu o colocasse na água. A mesma coisa com as empresas e as cadeias de 
suprimentos: elas poderiam fazer coisa melhor, mas como um todo acabariam no mar. 
 
O GLOBO: Acha que seria melhor se ela fosse certificável em vez de só uma diretriz?  
 
Elkington: Acho que pode ser útil, mesmo como diretriz. Mas, fundamentalmente, a não ser 
que uma norma possa ser certificada, não vale de nada. 
 
O GLOBO: A responsabilidade com a cadeia de valor é um dos assuntos polêmicos na 
ISSO pois as grandes empresas não querem este envolvimento. Por quê? 
 
Elkington: Este é um dos problemas da globalização. As grandes empresas abriram suas 
cadeias para outras empresas que não têm a mínima idéia do que estão fazendo. E vira uma 
bagunça. Por isso eu entendo que as grandes empresas não queiram se responsabilizar. 
Nesse rolo, houve empresas como a Nike, a GAP que foram atingidas por fortes campanhas 
que abalaram muito sua imagem. Acho que a ISO é importante, mas estou mais interessado 
em acompanhar de perto atitudes de empresas como a Wal-Mart. Quando ela toma alguma 
atitude ecologicamente correta, está mandando um recado muito contundente para todos os 
seus 61 mil fornecedores. Por exemplo: as empresas de pesca sabem que, para venderem 
para a Wal-Mart, precisam fazer uma pesca sustentável. 
 
O GLOBO: Sabemos que muitas empresas têm uma atitude no país de origem e 
outra, bem diferente, quando se instalam num país emergente. Como ensinar as 
comunidades a reagirem? 
 
Elkington: É muito difícil, mas há pessoas que se especializam nessa tarefa, são os 
empreendedores sociais. Na Gâmbia, país da África do Norte, por exemplo, mulheres estão 
sendo ensinadas a usar fogão com energia solar em vez de cortar árvore para fazer lenha. 
Jeroo Billimoria, na índia, criou a Child Savings International, ONG que trabalha com crianças 
de rua em risco de 80 cidades e criou uma forma de os pequenos ligarem para ela quando 
estiverem em perigo. Mas o pensamento dela foi mais longe: essas crianças sempre 
permanecerão nas ruas? Como quebrar o ciclo da pobreza? Foi criado então um programa 
com conteúdo para ensinar as crianças a ganhar e economizar dinheiro. Começaram na índia 
e já estão em 12 ou 15 países. Isso pode não funcionar e, é horrível de dizer, um número 
enorme de pessoas continuará na pobreza. O que a gente pode fazer é diminuir este número 
cada vez mais. 
 
O GLOBO: O senhor ainda acredita no movimento de responsabilidade social 
corporativo? 
 
Elkington: Sim, mas... Os movimentos de cidadania e de responsabilidade social são um 
pouco diferentes. São importantes, mas em épocas difíceis como nessa em que estamos 



vivendo nós vamos ver muitas empresas reduzindo seus orçamentos nas áreas de cidadania e 
de responsabilidade social. Se não estivéssemos vivendo essa crise, muitas teriam começado 
a fazer programas. Por isso eu acho que os governos vão se tornar muito mais importantes 
no estabelecimento dessas normas básicas. Uma coisa que a nossa empresa (a Volans) tem 
feito há 15 anos é encorajar a concorrência entre as empresas para ver quem pode se tornar 
mais transparente. Não se deve forçá-las a isso. É como lidarmos com crianças pequenas: se 
as forçamos, elas não fazem nada. 
 
O GLOBO: Estou achando que o senhor está pessimista... 
 
Elkington: De forma alguma! Eu sou otimista. A questão é que minha matéria preferida na 
escola sempre foi a História. E a História não se repete, mas, por vezes, ela rima, vê-se os 
mesmos padrões se repetindo. E, quando vejo o presidente Obama sendo forçado a investir 
nas companhias dinossáuricas de Detroit, eu fico O GLOBO: Um estudo da Oxfam mostra que     
seriam necessários US$ 50 bilhões para minorar os efeitos causados pelas mudanças 
climáticas e o governo americano gastou US$ como espécie humana. 
 
O GLOBO: Como o Brasil está neste setor de responsabilidade social? 
 
Elkington: Se compararmos com a índia e a China há mais empresas aqui que se preocupam 
com responsabilidade social, mas o número ainda é pequeno em termos globais. 
 
O GLOBO: Há cinco anos, desde que a Razão Social foi criada, especialistas me 
dizem que as empresas sustentáveis, numa crise financeira, se sairiam muito bem. E 
não foi o que aconteceu. O que houve? 
 
Elkington: É uma pergunta complicada. Há empresas que fizeram tudo certo mas isso não 
significa que sejam boas. Se eu fosse instado a pensar numa empresa sustentável, não 
pensaria em Body&Shop ou Patagônia, eu pensaria na 3M. Porque nos anos 70 esta empresa 
começou a trilhar o caminho da sustentabilidade e fez isso com foco na inovação: deu a seus 
funcionários 10 a 15% do tempo para eles criarem coisas. Se as empresas quiserem 
sobreviver, o caminho da inovação é o mais indicado. Mas, por enquanto, não temos muita 
certeza de nada. Antes de criar a lâmpada incandescente, Edison fez outras dez mil que não 
funcionaram. O fracasso faz parte da criação. 
O GLOBO: Qual sua maior preocupação hoje? 
 
Elkington: Eu me preocupo é com os jovens, porque a minha geração teve que enfrentar a 
Guerra Fria e outros problemas. Mas os jovens de hoje vão ter que enfrentar as mudanças 
climáticas. Como prepará-los para isso? 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 6 abr. 2009, Razão Social, p. 4-6. 
 
 


