
"PASSIVOS CRIADOS
HOJE ASSOMBRARÃO

POR DÉCADAS"
O consultor inglês diz que os atuais investimentos em
atividades poluentes serão vistos como crimes no futuro.
Aqui, Elkington responde às perguntas de dez CEOs brasileiros

Quando John Elkington fundou
a consultoria SustainAbility, há

duas décadas, alertar sobre a degrada-
ção do meio ambiente era visto como
ativismo ou ecochatice. Pouquíssimas
empresas prestavam atenção ao assun-
to. Hoje a situação é inversa. A questão
socioambiental é pauta obrigatória
para qualquer organização que quer
garantir a longevidade de seu negócio.
Criador do conceito de Triple Bottom
Line e colunista de Época NEGÓCIOS,
Elkington acompanhou de perto essa
mudança. Ele estabelece os resultados
financeiros, sociais e ambientais como
guias de uma atividade econômica
verdadeiramente sustentável. "Os lí-
deres já aceitam que há um problema,
mas ainda são poucos os que agem
como se ele fosse real", diz Elkington.

1Quais são, na sua opinião, uma
razão para ser otimista e uma

para ser pessimista em relação aos
desafios que a humanidade enfrenta?
Fábio Barbosa | Grupo Santander Brasil
Escrevi meu primeiro relatório sobre
mudanças climáticas em 1978. Desde
então, tenho visto muitas mudanças
em termos de conscientização da po-
pulação. Mas, no trabalho que fazemos
com clientes dos setores público e pri-
vado, vemos uma enorme - e contínua
- diferença entre a disposição de acei-
tar que há um problema sistêmico e a
disposição da maioria dos líderes de
agir como se esse desafio fosse real. Por
exemplo: faz bem mais de uma década
que o presidente da British Petroleum,
John Browne, alertou sobre as mudan-
ças climáticas. Mesmo assim, grandes
companhias petrolíferas estão comemo-
rando a extração de petróleo das areias
de alcatrão do Canadá, uma atividade
intensiva em carbono. Os presidentes
das indústrias petrolíferas são um pou-
co como o motorista que dá seta para a



esquerda e acelera para a direita. Mas
estou muito otimista quanto às novas
gerações de inovadores, empreendedo-
res e investidores que estão surgindo.
Elas ajudarão a fazer mudanças trans-
formadoras, conforme o tamanho des-
ses desafios se torne cada vez mais claro.

2 O mundo tem passado por uma
grande discussão sobre susten-

tabilidade que engloba também a
responsabilidade das indústrias na
emissão de CO2 e poluição. Alguns
países já se adequaram às normas
e estabeleceram metas nesse sen-
tido. Qual é a maior dificuldade de
adequação que esses países estão
encontrando para executar suas
ações em relação à emissão de CO2?
Adilson Primo / Siemens do Brasil
A falta de compromisso - na verdade,
resistência ativa - dos Estados Unidos
nos últimos oito anos tem sido um gran-
de problema para aqueles que buscam
o progresso nessa área. O governo Oba-
ma está trabalhando para reparar esses
danos. Mas há muitos outros fatores
que vêm influenciando essa questão.
Foi crítico que o modelo de globalização
das últimas décadas tenha incentivado
a exportação de modelos econômicos e
de negócios que desestabilizam o clima
em todo o mundo. A China, por exemplo,
é descrita como uma cópia do que há de
pior no Ocidente. A falta de visão dos po-
líticos, presos a prazos eleitorais preca-
riamente curtos, e de presidentes de em-
presas que têm uma "expectativa de vida"
ainda menor, também perturba imensa-
mente a sua capacidade de pensar e agir
a longo prazo. Em termos de países, a dor
infligida por uma transição real para mo-
delos baseados em baixo teor de carbono
é muito grande para ser sofrida sem que
haja uma evidência mais clara de que a
agenda climática é inescapável e urgente.

3Como garantir a correta alo-
cação de responsabilidades e

participações entre os países de-
senvolvidos e os emergentes na

busca por resultados positivos
econômicos, sociais e ambientais?
Alex Dias / Google Brasil
Não é surpreendente que as nações
desenvolvidas tentem escapar da res-
ponsabilidade, mas elas foram as que,
de longe, mais contribuíram com os
níveis mundiais dos gases do efeito es-
tufa. Elas têm registrado os maiores ní-
veis de dívidas climáticas ao longo dos
anos. Portanto, precisamos de meca-
nismos para assegurar um maior grau
de equidade entre geografias, épocas e
gerações. Duvido que eles surgirão na
Conferência de Mudanças Climáticas
das Nações Unidas, em dezembro. Mas
um verdadeiro progresso dependerá de
que essas questões sejam combatidas
eficazmente. Esperamos ver avanços
reais nos próximos dois ou três anos.
Soa lento? Bem, como as implicações
financeiras são enormes, mesmo essa
aparente lentidão exigirá a aceleração
radical de uma mudança fundamental.
Com a distração provocada pela crise
econômica, isso parece ser ainda mais
improvável do que há poucos anos.

4 Na Tetra Pak, temos o objetivo
climático de reduzir em 10%

nossas emissões de CO2 até 2010,
versus 2005, em termos absolutos.
Da mesma forma, diversas empresas
globais, como IBM, Johnson & John-
son, Nike e GE, têm seus compro-
missos no combate ao aquecimento
global. Como o senhor vê o papel das
grandes corporações no que se con-
quistou até agora com o Protocolo de
Kyoto, e que impacto essas iniciativas
devem ter na nova política mundial
de combate ao aquecimento global
que será discutida em Copenhague?
Paulo Nigro / Tetra Pak do Brasil
As empresas que você menciona estão
entre um grupo relativamente pequeno
de pioneiros que estão levando à frente
tecnologias e modelos de negócios me-
nos intensivos em carbono - e devemos
agradecer a elas por isso. Companhias
como a GE também têm aderido a ini-

ciativas maiores, como a Parceria de
Ação Climática da União Européia,
que faz lobby para que os governos
tomem medidas urgentes quanto ao
clima. Mas um fato incômodo é que
quase todas essas empresas continu-
am a ter capital investido - e, portanto,
enormes interesses - em operações
que, em poucas décadas, serão vistas
quase como criminosas em termos de
seu impacto climático, em uma época
em que a ciência do clima está ficando
cada vez mais clara. Da mesma forma
que empresas ainda são responsabili-
zadas pelas conseqüências da escravi-
dão ou do Holocausto, há um conjunto
crescente de passivos que assombra-
rão por décadas nossas companhias.

5 Uma grave crise eclodiu em
2008, atingindo em cheio as for-

mas tradicionais de financiamento
das empresas. A cidadania corpora-
tiva e as perspectivas de uma gestão
voltada para o Triple Bottom Line, no
lugar do simples Bottom Line, com
seus vetores relacionados às questões
sociais e ambientais, sofreram fortes
impactos. O que deve ser feito para
que a idéia de sustentabilidade não se
reduza à condição de mera retórica?
José Sérgio Gabrielli de Azevedo / Petrobras
Talvez seja um paradoxo, mas acho
bem-vindo esse aspecto da crise, no
sentido de que a cidadania e a respon-
sabilidade social corporativa estavam
um pouco exageradas - e precisavam
de um ajuste. Isso está acontecendo.
Uma empresa com a qual trabalhamos
acaba de reduzir essa área de seu escri-
tório na Europa de 15 para dois funcio-
nários. Com o tempo, isso será bom. As
pressões não vão desaparecer. Muitas
certamente vão se intensificar. Aí en-
tão essas agendas vão penetrar bem
mais fundo nas empresas ao longo do
tempo. Mas, no decorrer dos próximos
anos, espero ver um número crescente
de empresas fazendo cortes nessa área.
Na verdade, essa é uma tendência que
tenho previsto nos últimos três anos.



6 Muitas vezes a questão da sus-
tentabilidade dos negócios é

vista apenas do ponto de vista am-
biental. Como as empresas podem
trazer de fato a sustentabilidade para
as três dimensões: social, ambiental
e econômica, diante de uma cultu-
ra centrada no valor econômico?
José Ermírío de Moraes Neto / Instituto
Votorantim
A idéia do Triple Bottom Line, que lan-
çamos em 1994, foi para abrir as mentes
de negócios para uma agenda da "ecoe-
ficiência". Nossos mercados estão foca-
dos em valor financeiro. Não pensam
nem mesmo em um valor econômico
mais amplo. O quase colapso de algu-
mas economias desenvolvidas mostra o
quão pouco compreendemos o impacto
geral de nossas prioridades e comporta-
mentos. Penso, no entanto, que vemos
surgir uma jovem geração de líderes e
executivos para os quais esses desafios
mais vastos não são estranhos. Mui-
tos deles abraçam pelo menos alguns,
como parte de sua missão. Dá para no-
tar uma evidência disso nas questões
colocadas aqui pelos CEOs brasileiros.

7 Se mudança climática é tema
prioritário da agenda de in-

fluentes ONGs internacionais, como
explicar que localmente elas se unam
contra importantes projetos que
reduzem os fatores da mudança do
clima, como os de energia hidráu-
lica? Não há um contrassenso na
resistência muito menor oferecida
a projetos como térmicas, grandes
contribuintes do efeito estufa? No
lugar da oposição a projetos que
combatem a mudança climática, a
participação dessas ONGs no dese-
nho e na implantação de tais proje-
tos não seria um fator positivo para
a sustentabilidade dos mesmos?
Marcelo Bahia Odebrecht | Odebrecht
Sim, claro, embora em alguns países,
como os Estados Unidos, usinas termo-
elétricas sejam vistas como uma amea-
ça muito maior à estabilidade climática.

Estamos vendo campanhas de ONGs
muito criativas que, com modelos de
fundos de investimentos como o KKR,
estão reduzindo a criação de capacida-
de termoelétrica - sobretudo a movida
a carvão. Em termos de hidroelétri-
cas, um fato incômodo é que projetos
nessa área têm sido mal concebidos e
geridos em muitas partes do mundo.
Evidências posteriores sugerem que
os resultados se tornam muito menos
atraentes, uma vez que custos mais am-
plos são levados em conta. No entanto,
apoio a hidroeletricidade, contanto que
seja bem concebida, instalada e gerida.

8 Quais as opções da cadeia au-
tomotiva para efetivamente

atingir uma produção realmen-
te sustentável? Em quanto tempo
você acredita que isso acontecerá?
Marcos de Oliveira / Ford do Brasil
Materiais mais leves, veículos meno-
res, menos combustíveis de carbono
e sistemas de gestão de tráfego mais
eficientes serão peças-chave da equa-
ção. Mas é muito improvável que a
verdadeira sustentabilidade, para uma
população mundial de 9 a 10 bilhões
de pessoas, seja alcançada com uma
crescente dependência dos automóveis
privados, mesmo se a maioria deles
for movida a biocombustíveis ou ele-
tricidade. No lugar disso, ao longo do
tempo as nossas áreas urbanas vão ter
de se tornar mais concentradas e mais
bem servidas por transportes públicos.

9 O senhor concorda que já co-
nhecemos meios e ferramen-

tas para reduzir a nossa pegada
sobre o planeta, mas que falta ain-
da uma ação coordenada e coleti-
va de todos os governos no mundo
para pôr essas medidas em prática?
Héctor Núnez / Wal-Mart Brasil
O papel do governo é, sem dúvida, cru-
cial para fazer com que comunidades,
indústrias e cadeias de valor reduzam
suas pegadas e, na maior parte dos
casos, os governos têm abdicado des-

se papel, exceto em períodos de crise.
Para que a Conferência de Mudanças
Climáticas das Nações Unidas e ini-
ciativas globais parecidas que bus-
cam promover uma mudança para a
criação de valor com baixa emissão
de carbono signifiquem alguma coi-
sa, os governos precisam arrumar as
próprias casas e ser mais eficientes,
eficazes e orientados na direção corre-
ta. Indústrias e empresas conscientes
terão de interagir de forma mais eficaz
com o governo para garantir o pro-
gresso. No final das contas, a qualida-
de do governo depende do nosso voto.

A indústria da constru-
ção civil, principalmente

em economias emergentes, con-
templa enorme gama de fornece-
dores e mão de obra nem sempre
com a qualificação devida. O que
deve ocorrer para que práticas sus-
tentáveis possam ser mais e mais
empregadas, sem que haja que-
bra de toda a cadeia produtiva?
Walter Torre | WTorre
A transição para uma vida urbana,
com mais de 50% das pessoas viven-
do em cidades, marca uma nova era.
Muitas áreas urbanas se expandem
a um ritmo assustador, com pouco ou
nenhum controle sobre segurança,
saúde ou normas ambientais - exa-
tamente como na Europa no início da
Revolução Industrial. A indústria da
construção civil pode contribuir mui-
to, mas não pode fazer isso sozinha.
Precisa do apoio, da ajuda de outras
empresas e de instituições financei-
ras. A falta de habilidades específicas
e de educação dos trabalhadores do
setor continua a ser um impedimento
crucial. Mas talvez a coisa mais impor-
tante que líderes da indústria possam
fazer, no curto prazo, é explorar estra-
tégias com as quais o setor como um
todo possa melhorar seus padrões.
Muitas vezes, a melhor opção é com-
binar questões ambientais, de saúde e
de segurança, em vez de separá-las.
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