
Central de Cases ESPM | Sustentabilidade: uma proposta de abordagem 

 

1 

 

 

 

 

 

 

SUSTENTABILIDADE:  
 

Uma proposta de abordagem 

 

 
www.sustainabilityninja.com 

 

Preparado pelo Professor Marcus S. Piaskowy, da ESPM SP. 

 

 

Destinado exclusivamente ao estudo e discussão em classe, sendo proibida a 

sua utilização ou reprodução em qualquer forma. Direitos reservados ESPM. 

 

 

www.espm.br/centraldecases | 11 5085.4625 

 

 

Março |2009 

 



Central de Cases ESPM | Sustentabilidade: uma proposta de abordagem 

 

2 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO  
 

“Sustentabilidade é o equilíbrio entre o sucesso em longo prazo, o desenvolvimento econômico e 

social da comunidade e o meio ambiente. Empresas Sustentáveis acreditam que seu desempenho 

está intimamente ligado à construção de uma cultura de responsabilidade social e ambiental... é 

uma atitude, que permeia todas as ações da empresa...” – Accenture Consulting. 

Sustentabilidade é um assunto complexo, com muitas interpretações. 

 

Este case foi baseado na experiência de consultorias prestadas em três diferentes empresas.  Apesar 

de fictício, levanta dificuldades reais enfrentadas por empresas que, ainda que bem intencionadas, 

encontram como obstáculo, a cultura vigente na organização. 
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Erik chegou ao estacionamento de visitantes pontualmente, como sempre.  Faltavam quinze minutos 

para o encontro com o presidente da empresa e enquanto caminhava em direção ao prédio indicado 

pelo segurança, Erik relembrava mentalmente os objetivos da conversa.  Desde que assumiu o cargo 

de consultor sênior da XConsulting, há seis meses, esta seria a primeira vez que assumiria o papel 

de  líder de  projeto.  Estava animado com a perspectiva, especialmente porque o objeto desta 

consultoria estava na sua principal área de competência.  O cliente era importante, sem dúvida.   A 

XYZ S.A. era um dos maiores fabricantes e distribuidores nacionais de equipamentos eletrônicos.   

 

A iniciativa deste encontro teria partido do presidente do conselho administrativo da XYZ.   Em uma 

reunião do board, um dos conselheiros demonstrou preocupação com o atual programa de 

sustentabilidade da empresa. A XYZ alegava ser uma empresa sustentável em seu site e nos 

impressos institucionais. Entretanto, quando o conselheiro conversou com os diretores e os 

executivos da empresa, percebeu que  as informações  sobre  o assunto eram desencontradas. A 

companhia certamente mantinha uma série de programas, com as mais diversas finalidades. 

Contudo, os próprios executivos discordavam sobre a credibilidade e a coerência do programa de 

sutentabilidade. Tampouco havia um relatório ou documento formal que demonstrasse, de forma 

transparente, os resultados destas iniciativas.  

 

A XConsulting foi  contratada  para que o conselho  obtivesse uma visão imparcial  da  existência (ou 

não) de um programa de sustentabilidade. Erik, como especialista no assunto, teria a missão de 

apresentar um diagnóstico da situação. 

 

 

A EMPRESA XYZ 

A XYZ iniciou suas atividades em 1985, com o nome ABC Comércio Exterior. Era uma pequena 

empresa familiar de comércio exterior, voltada à exportação de produtos brasileiros 

manufaturados. Em 1991, as reformas econômicas do Plano Brasil Novo, mais conhecido como Plano 

Collor, instituíram o  programa de Política Industrial e de Comércio Exterior, o PICE. O programa 

promoveu a abertura do mercado e facilitou a importação de produtos.  

 

Em 1992, Sergio, fundador da empresa, iniciou a importação e distribuição de eletro-portáteis  – 

pequenos eletrodomésticos para uso residencial. Os produtos eram provenientes da Europa e 

Estados Unidos.  Apesar de terem um preço mais alto, os produtos tiveram uma boa aceitação no 

mercado.   

 

Como empresa importadora, a ABC se tornava também responsável pela qualidade e garantia dos 

produtos comercializados no Brasil. A necessidade de fornecer assistência técnica para uma 
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crescente rede de distribuição, fez com que a empresa deslocasse suas atividades para a Cidade 

Industrial de Curitiba.  Em uma nova área de 120.000m2, a empresa centralizou as atividades de 

importação, logística, assistência técnica e comercial.  A Razão Social foi mudada para XYZ Ltda.     

 

Apesar dos sustos causados pelos sucessivos pacotes econômicos, a empresa cresceu e, contando 

com uma sólida reputação junto à rede de distribuição, se tornou uma importante empresa do 

segmento eletrônico.  Em 2001, optou pela fabricação de produtos com marca própria, voltados ao 

segmento de eletro-portáteis com preços mais acessíveis à classe popular. Em 2002, fabricava e 

distribuía produtos como liquidificadores, batedeiras, torradeiras, ventiladores e aspiradores de pó. 

 

Em 2003 a empresa percebeu uma forte demanda por equipamentos de uso profissional para 

restaurantes, hotéis e cozinhas industriais. Iniciou a fabricação destes produtos em 2004 por meio 

de um acordo comercial com uma empresa italiana. Graças ao design e qualidade de manufatura, os 

produtos tiveram ótima aceitação do mercado.  Em 2005, o faturamento dos produtos da linha 

profissional já representava três vezes o volume dos produtos da linha doméstica.    

 

Em 2007, a empresa iniciou a exportação dos seus produtos. Fizeram algumas exportações para a 

América Latina, mas a estratégia era a de nomear representantes e exportar para países de moeda 

forte como União Européia. Não houve êxito. Os produtos não eram adequados ao mercado europeu 

porque não atendiam a uma série de normas ambientais. Os 27 países da União Européia proíbem a 

importação de produtos eletrônicos que contenham chumbo na composição dos componentes. Esta 

substância causa danos à saúde e ao meio ambiente no final do ciclo-de-vida do produto. Para se 

adequarem às normas, teriam que investir em novas máquinas de solda. Como o Brasil ainda não faz 

estas exigências, optaram deixar como está. 

 

Sérgio liderou o crescimento da empresa por quase 25 anos. Era conhecido no meio empresarial pelo 

seu pragmatismo e austeridade. Neto de imigrantes austríacos tinha hábitos quase espartanos 

dentro e fora da empresa. Apesar da boa lucratividade da empresa, Sérgio trocou de carro apenas 

três vezes em 19 anos. Era extremamente centralizador, detalhista e esperava o mesmo 

comportamento dos seus diretores, gerentes e funcionários. 

 

Em 2007, Sergio se afastou da presidência por motivos de saúde. A empresa, que já contava com  

686  colaboradores, passou a  ser administrada pelo antigo Diretor Industrial e por um conselho 

administrativo e financeiro. 

 

O novo presidente tinha como característica o imediatismo das suas decisões e qualquer 

investimento que não apresentasse resultado no curto prazo era postergado. Entretanto, acreditava 

no poder da propaganda. Termos genéricos como Qualidade, Sustentabilidade e Valores eram 

usados de forma indiscriminada pelo departamento de Marketing da empresa.  

 



Central de Cases ESPM | Sustentabilidade: uma proposta de abordagem 

 

5 

 

 

O PROBLEMA 

Erik conversou longamente com o atual presidente da XYZ e no dia seguinte entrevistou os diretores 

e gestores da empresa. 

 

Após alguns dias de trabalho, Erik levantou as seguintes informações: 

 

• Estudos de mercado encomendados a institutos de pesquisa, comprovavam que a marca gozava 

de uma sólida reputação no mercado.  

 

• Nos últimos cinco anos a XYZ apresentou um resultado financeiro acima da média da indústria. 

Em 2008, o lucro líquido ultrapassou R$ 62 milhões de reais. Apesar de trabalhar com preços 

competitivos, o resultado provinha de eficiências ao longo da cadeia produtiva e de logística.   

 

• Os dados provenientes do departamento de RH demonstravam que a empresa pagava salários 

compatíveis com o mercado e mantinha uma política de bonificação de acordo com os 

resultados anuais da empresa. Por conta dos poucos benefícios sociais oferecidos aos 

funcionários, o índice de rotatividade triplicou nos últimos quatro anos. Os funcionários 

reivindicam, há vários anos, a implantação de um plano de aposentadoria. Apesar de várias 

promessas, o projeto ainda não havia sido implantado. 

 

• O funcionário não tinha acesso às informações sobre o desempenho da empresa no decorrer do 

ano.   

 

• A XYZ ajudava um orfanato com 52 crianças, situado no mesmo município. Todos os meses, o 

orfanato recebia uma doação no valor de R$4.000,00 que era descontado do imposto de renda 

da empresa. 

 

•  A empresa atendia as normas de gestão ambiental exigidas pela prefeitura local. Além do mais, 

havia um ótimo relacionamento entre a empresa e os fiscais do meio-ambiente. Eventuais 

problemas relacionados à emissão de poluentes eram rapidamente resolvidos. 

 
• A empresa lançou uma campanha para o plantio de árvores. Uma vez por ano, no dia do 

aniversário da empresa, cada funcionário recebia uma muda de árvore para plantar onde bem 

entendesse.  A campanha teve ampla divulgação nos folhetos institucionais da empresa. 

 

 


