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Empresas que apostaram na sustentabilidade como estratégia de negócio estão colhendo os 
frutos da decisão frente ao maior teste que a economia mundial já enfrentou: a crise financeira 
iniciada em 2008. De acordo com pesquisa realizada pela Fundação Brasileira de 
Desenvolvimento Sustentável (FBDS) em parceria com a Coppead/UFRJ, a adoção de práticas 
sustentáveis reduziu o impacto da crise em companhias que as incorporaram ao seu dia-a-dia. 
 
Intitulado "Os impactos da crise global na agenda de sustentabilidade corporativa: um estudo 
de empresas brasileiras líderes em sustentabilidade", o estudo foi feito com base em 
entrevistas com gestores e executivos de 25 empresas consideradas líderes em 
sustentabilidade. Entre as companhias que responderam estão Ampla, Bradesco, Celulose 
Irani, Eletrobrás, Itaú/Unibanco, Light, Natura, Usiminas e Wal-Mart. 
 
Para 54% dos entrevistados, a agenda da sustentabilidade ajudou as empresas a enfrentarem 
os efeitos da crise. E o principal motivo citado (37%) foram as práticas de engajamento de 
stakeholders, interna e externamente, seja pelo fato de eles ficarem bem informados sobre 
decisões, ou pela credibilidade gerada pela postura de diálogo. 
 
Segundo o diretor de Relações Institucionais da Ampla, André Moragas, representante da 
empresa na pesquisa, ser transparente com os stakeholders e toda a sociedade é essencial 
para que os negócios sejam sustentáveis a longo prazo: 
 
É importante declarar os objetivos da empresa de forma aberta. Pensar no lucro, por exemplo, 
não é mais pecado, faz parte de uma gestão sustentável. Nossos acionistas não tomam sustos, 
pois eles são informados de tudo que acontece na companhia. Isso ajuda em período de crise, 
porque aumenta a credibilidade da empresa. A sustentabilidade não é um apêndice que pode 
ser cortado. 
 
Moragas afirma que, na Ampla, não houve cortes ou adiamentos de projetos voltados para a 
sustentabilidade, pois a empresa preferiu focar a economia nas operações técnicas. E a 
companhia não foi exceção dentro do universo abordado pela pesquisa, pois 44% dos gestores 
afirmaram que não houve variação na realização dos projetos previstos para 2009. No entanto, 
apesar de se tratar de empresas líderes em sustentabilidade, 25% fizeram redução dos 
projetos previstos e 19% adiaram desembolsos. Por outro lado, 6% resolveram ampliar os 
orçamentos dos projetos. 
 
Para enfrentar os efeitos da crise, a maior parte das empresas optou por conter custos e 
adequar seu fluxo de caixa. Segundo os gestores, as revisões afetaram os projetos voltados 
para a sustentabilidade já vigentes na mesma proporção. Em um cenário de restrição ao 
crédito, 30% das empresas preferiram priorizar a economia de custos e 26% fizeram 
alterações no fluxo de caixa. 
 
Uma das empresas que optou por montar um plano de economia sem cancelar projetos na 
área foi a Celulose Irani. Segundo o diretor administrativo da companhia, Odivan Cargnin, 
houve alterações nas previsões de execução e orçamento dos projetos, mas todos eles foram 
mantidos: 
 
Foi necessário priorizar o lado econômico, sem deixar os outros de fora. Mas agora tudo já 
está voltando ao normal. O fato de comercializarmos um produto com menos impacto 
ambiental nos ajudou bastante e tivemos mais facilidade de acesso ao crédito. A transparência 
dá mais credibilidade no mercado. 
 
Mas Cargnin acredita que ainda não existam gestões completamente integradas à 
sustentabilidade. E, de acordo com a pesquisa da FBDS, nada menos do que 75% dos gestores 
também não identificaram modelos integrados em suas empresas. Segundo a coordenadora do 
estudo na FBDS, Clarissa Lins, ainda há um longo caminho a percorrer para consolidar gestões 



integradas, pois há dificuldade de disseminar o conceito dentro e fora das empresas. Ela diz 
que, em um pós-crise, esse é um dos desafios citados pelos entrevistados: 
 
Às vezes a empresa está engajada, mas o fornecedor não. Está crescendo a preocupação com 
a cadeia de valor, assim como a demanda por incentivos públicos à sustentabilidade. Mas, por 
outro lado, eles enxergam as práticas sustentáveis como possibilidade de diferenciação após a 
crise, tanto que algumas companhias ampliaram investimentos num período de contenção. As 
empresas perceberam que a sustentabilidade traz proteção e confiança. 
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