
O poder dos consumidores
Segundo o consultor José Pascowitch, os indivíduos podem provocar uma "revolução"
na forma como as companhias tratam o meio ambiente. Basta ter consciência de sua força

D IRETOR-EXECUTIVO da Visão Sustentável,
José Pascowitch oferece consultoria a di-
versas grandes empresas que atuam no Bra-

sil e buscam reforçar a Sustentabilidade de seus
negócios. A crise econômica mundial não afetou
sua agenda de trabalho. Ao contrário. Como a
adoção de práticas sustentáveis está intrinsica-
mente ligada à gestão dos negócios e influencia a
eficiência das operações, proporcionando não
apenas ganhos ambientais e sociais, como tam-
bém maior competitividade, o momento atual é
uma oportunidade para as empresas que dese-
jam reforçar sua atuação sustentável. A seguir,
os principais trechos da entrevista.

CartaCapital: As empresas brasileiras já passa-
ram da fase de oba-oba na área ambiental e en-
tenderam a importância da Sustentabilidade ou
apenas fazem marketing?
José Pascowitch: Primeiro, tem de se ver que a
questão ambiental é regulada no Brasil. Há esfe-
ras nacionais, estaduais e municipais que tratam
de questões ambientais, como licenciamento ou
reservas legais. Nesse ponto, a gestão ambiental
das empresas, principalmente dos grandes gru-
pos, é bastante refinada com controles e proces-
sos que buscam mitigar impactos. Mas a questão
de Sustentabilidade é muito mais ampla e não per-
meia apenas a gestão ambiental, envolve toda a

organização e requer uma visão muito
maior do mundo em que está inserida.
A legislação pode permitir que um pe-
cuarista tenha rebanho em uma nova
fronteira agrícola na Amazônia, mas
isso é sustentável para ele e sua empre-
sa? Não vai criar problemas? Uma pro-
cessadora de frangos pode comprar
soja de um agricultor cuja produção
está se expandindo na Região Norte do
País, mas isso é sustentável para seus
negócios? As grandes empresas brasi-
leiras têm avançado muito nesse cami-
nho, mas ainda há muito a fazer. Por
exemplo, a Sustentabilidade tem in-
fluenciado bastante a condução dos
negócios de várias empresas no Brasil,
mas atrelar metas de Sustentabilidade
à parte da remuneração variável de

executivos ou dos demais colaboradores é um as-
sunto que ainda está distante de ser aplicado. É
um caminho natural, mas ainda levará tempo.

CC: A crise vai reduzir o ímpeto das empresas que
buscavam reforçar práticas sustentáveis?
JP: A Sustentabilidade está presente em todas as
práticas de uma empresa. Ao utilizar indicadores
que mensuram seu desempenho em diversas
áreas, como consumo de energia ou produção de
efluentes e resíduos, as empresas têm números
que podem não apenas mostrar para a sociedade
como elas estão mitigando impactos sobre o meio
ambiente, mas, principalmente, mostrar como
está sua gestão e onde é possível aprimorar práti-
cas. No momento de crise, reforçar práticas sus-
tentáveis é uma oportunidade de melhorar pro-
cessos, de criar ganhos. Disseminar conceitos de
Sustentabilidade ao longo da cadeia produtiva
pode propiciar ganhos de otimização em logísti-
ca, centros de distribuição, reduzindo custos para
a empresa e seus fornecedores.

CC: As empresas têm buscado disseminar con-
ceitos sustentáveis ao longo de seus fornecedores
e parceiros?
JP: Esse é um dos principais desafios e um dos
pontos que devem ser fortalecidos ao longo dos
próximos anos. Acredito que o grande motor que
levará a maior adoção de práticas sustentáveis são
as grandes empresas que trabalham com milhares
de fornecedores. A influência econômica desses
grandes grupos é que vai fazer a roda girar. Mas,
para que esses grandes grupos exijam de seus par-
ceiros e fornecedores" a visão de Sustentabilidade,
terão de mostrar que eles mesmos praticam o que
pedem. Feita a lição de casa, terão de trabalhar
com fornecedores e mostrar que é uma relação de
ganha-ganha. Na cadeia de suprimentos, há mui-
tos desafios que podem ser vencidos. Com a oti-
mização da logística de transporte de produtos,
pode haver menos emissão de gases que causam
efeito estufa, havendo menos consumo de com-
bustível, o que cria uma cadeia de valor.

CC: Há setores que têm de avançar mais do que
outros?
JP: Todos os setores e empresas têm muito a



avançar. O setor financeiro fez progressos, mas há
pontos que precisam ser vistos, como o uso sus-
tentável do crédito. Nos empréstimos à baixa ren-
da, a concessão de crédito é dada a pessoas que te-
rão grandes dificuldades de pagar. O negócio do
banco é emprestar recursos e ser remunerado por
isso, mas o uso sustentável desse crédito tem de
ser analisado. Outro ponto é que os grandes ban-
cos têm uma capilaridade e um impacto indireto
muito grandes sobre a sustentabilidade, por fi-
nanciarem projetos que impactam a vida de mi-
lhares de pessoas. Em muitas instituições finan-
ceiras, a análise socioambiental dos projetos pa-
rece ser a décima prioridade de quem avalia a
concessão de financiamento. Isso se os riscos so-
cioambientais são, de fato, analisados. Não adian-
ta financiar um projeto, mas avaliar impactos ne-
gativos do empreendimento sobre o meio am-
biente e as comunidades locais. Há bancos que
não são signatários dos Princípios do Equador
(conjunto de medidas socioambientais criado pela
International Finance Corporation - IFC - e pelo
Banco Mundial - Bird-, utilizado na avaliação e
concessão de crédito a grandes projetos). O setor
de etanol é outro que vem sofrendo com acusa-
ções de práticas não sustentáveis.

CC: As usinas de açúcar e etanol, que buscam
conquistar o mercado externo, poderão sofrer

por conta da adoção de barreiras não tarifárias?
JP: A União Européia discute as normas de im-
portação do etanol. Há muitas acusações, a maio-
ria não comprovada, de trabalho escravo e de que
o etanol está indo para a fronteira agrícola do Pan-
tanal e da Amazônia. O setor terá de conviver com
essas acusações e terá de se estruturar para criar
práticas sustentáveis que possam ser comprova-
das, ou seja, apresentando seus impactos, como
esses impactos estão sendo medidos e mitigados e
as suas metas para os próximos anos.

CC: Como fica o consumidor nessa questão da
sustentabilidade?
JP: Acho que nem o consumidor nem os formado-
res de opinião dos consumidores têm idéia do seu
poder. Se eles se organizarem e ameaçarem exigir
mudanças, poderão provocar mudanças importan-
tes ao longo da indústria. É um poder gigantesco
derivado do fato de que tudo na indústria gira para
convencer o consumidor de que ele precisa de algo.
Um exemplo: se o consumidor começar a questio-
nar de onde a processadora de frangos compra sua
ração, se essa ração de soja vem de uma fronteira
próxima da Amazônia, se isso traz impactos à re-
gião, as empresas terão de fornecer comprovação
de origem de aquisição da ração e terão de buscar
fornecedores que se adaptem às regras pedidas pe-
las exigências dos consumidores.
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