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Andy Savitz conta que seu otimismo em relação ao futuro varia de um dia para outro. No 
entanto, se há algo em que ele parece não perder a esperança é no papel das empresas em 
mudar o mundo. Autor do livro "A empresa sustentável", sucesso de vendas nos últimos três 
anos nos EUA, Europa e Japão, e que agora chega ao Brasil, Savitz acredita que estratégias de 
sustentabilidade são o caminho certo para o lucro. Depois de liderar o Departamento de 
Sustentabilidade de Negócios da PricewaterhouseCoopers, ele tem atuado como consultor de 
grandes companhias. Mas, em sua opinião, as pequenas companhias é que vão criar o que ele 
chama de "Sustentabilidade 2.0". "Tratam-se de empreendedores, companhias que decidiram 
ser criativos para resolver problemas sociais e ambientais ao mesmo tempo em que fazem 
lucros."  
 
Leia abaixo a entrevista concedida por Savitz falando de seu escritório, em Massachussets.  
 
Valor: O sr. trabalha com a relação entre sustentabilidade e empresas há muitos anos. Quais 
foram as mudanças que observou nessa relação nesse período? 
 
Andrew Savitz: A mudança principal foi o que podemos chamar de imperativo social: 
empresas veem a pressão crescer sobre elas de representantes da sociedade civil, ao mesmo 
tempo em que os problemas ambientais e sociais ficam piores. Ainda assim as empresas 
começaram a enxergar sustentabilidade como uma oportunidade financeira. Como uma chance 
real de desenvolver novos produtos e uma nova maneira de fazer negócios. Outra mudança é 
que isso tem sido visto como algo que deve ocorrer em toda a cadeia de suprimentos. O Wal-
Mart por exemplo está neste momento colocando uma série de condições para seus 
fornecedores. 
 
Valor: Será essa mudança na cadeia de suprimentos que vai levar a sustentabilidade às 
pequenas empresas? 
 
Savitz: Eu acho que sim, este é um dos impactos previstos pela mudança na cadeia de 
fornecedores. Mas há um fenômeno que podemos chamar de sustentabilidade 2.0 que ocorre 
principalmente nas pequenas empresas. Tratam-se de empreendedores, companhias que 
decidiram ser criativas para resolver problemas sociais e ambientais ao mesmo tempo em que 
fazem lucros. Estamos falando de novas tecnologias para energia, ou empresas que estão 
trabalhando em países extremamente pobres. 
 
Valor: Mas quando uma empresa decide se tornar sustentável, o que ela deve fazer? 
Contratar um consultor ou traçar por conta própria uma estratégia? 
 
Savitz: Bem, isso acontece de formas diferentes. Em algumas empresas ocorre o que eu 
chamo de "garimpar sustentabilidade" dentro da companhia. Ou seja procurar ideias dentro da 
companhia, dar espaço aos empregados. Outra maneira é trabalhar com os consumidores. 
Algumas questões são óbvias. Se você trabalha no setor elétrico, é preciso lidar com as 
mudanças climáticas. Se está no setor farmacêutico, tem que se preocupar com pandemias. 
Se trabalha com alimentação, obesidade. Mas há, sim, casos em que é necessário contratar 
um consultor para ajudar a traçar uma estratégia correta. Há muitas companhias que olham 
casos de sucesso sem entendê-los muito bem. Este é o momento em que elas começam a ter 
problemas. É preciso pensar na sustentabilidade estrategicamente. 
 
Valor: Quando fala em pensar estrategicamente, quer dizer que a sustentabilidade se torna o 
centro do negócio?  
 
Savitz: Sim, as empresas são transformadas por isso. Um exemplo, uma companhia com a 
qual trabalhei gostaria de ter uma ação em prol do meio ambiente, mas eu sugeri a eles que 
focassem no lado humano, social da sustentabilidade, pois eles trabalhavam com pessoas. Isso 



era mais consistente com sua marca. Esse é o tipo de coisa que surge em uma estratégia de 
sustentabilidade: torna a empresa mais próxima do cerne do seu negócio. 
 
Valor: Há outros exemplos de empresas que começaram por um caminho e terminaram em 
outro? 
 
Savitz: Eu trabalhei com uma cadeia de restaurantes e eles começaram a buscar uma 
estratégia de sustentabilidade apenas para mostrar para seus clientes o quanto 
ambientalmente corretos eles eram. Mas os dados mostraram que os cliente não davam a 
mínima. Eles se preocupavam na verdade com a qualidade da comida e com o bem-estar dos 
empregados. Então comecei a ajudá-los com a estratégia e a primeira coisa que fizemos foi 
usar fornecedores locais com produtos de melhor qualidade. A segunda coisa foi desenvolver 
um programa ambiental, mas não para os clientes, e sim para os empregados. Eles se 
importavam muito mais com essa questão, porque eram jovens, e queriam que a companhia 
tivesse uma performance melhor no meio ambiente. A satisfação dos empregados subiu, a dos 
clientes também. E os lucros subiram também. 
 
Valor: O sr. acha que os consumidores realmente têm o poder de mudar as companhias? 
 
Savitz: Eu acredito que sim, mas isso não está acontecendo neste momento. Um CEO me 
disse uma vez: "Nós vamos mudar quando nossos clientes nos pedirem para mudar". Isso é o 
que está acontecendo na cadeia de suprimentos, no ambiente de negociação entre empresas. 
Mas, em relação ao consumidor médio, isso ainda está muito no começo, os dados de pessoas 
que olham para os benefícios sociais e ambientais de um produto são poucos. Por outro lado, 
todo dia há notícias da pressão enorme pela abertura de informações na indústria de 
cosméticos ou de alimentação. Um exemplo extraordinário é o de um aparelho que lhe permite 
saber quanto cada eletrodoméstico de sua casa está gastando. Esse aparelho vai dizer às 
pessoas como economizar dinheiro. Isso vai acabar com os custos escondidos, como por 
exemplo da TV de tela plana, cujos fabricantes não informam que gasta muito mais energia. 
Isso vai mudar a maneira como as empresas vão lidar com a abertura de informação. 
 
Valor: Abertura de informação pelas empresas parece ser parte de qualquer estratégia de 
sustentabilidade. Isso está realmente mudando o perfil de investimentos? 
 
Savitz: Sim, de duas formas. A primeira, porque algumas questões estão tendo impacto 
financeiro direto sobre as companhias. O exemplo mais é claro é o das mudanças climáticas. 
Se você está no setor automotivo, ou no setor elétrico, seus investidores precisam saber como 
o negócio será afetado. O mesmo ocorre no setor agrícola, onde é preciso saber como a 
questão da água está sendo tratada. Pode-se dizer que estas são questões de 
sustentabilidade, mas na verdade são um tipo de problema com um impacto financeiro como 
qualquer outro. A outra forma como a abertura de informação está tendo influência é que no 
mercado, hoje, há, em um estimativa conservadora, US$ 4 trilhões que seguem índices de 
sustentabilidade. Isso em grande parte pelos fundos de pensão, do governo, sindicatos e 
instituições religiosas, que começam a investir em companhias com retorno positivo em 
termos ambientais e sociais. Isso é uma grande mudança, porque investimentos socialmente 
responsáveis tratavam apenas de excluir companhia com aspectos negativos, como aquelas 
ligadas a governo corruptos ou a indústria do tabaco.  
 
Valor: E qual sua opinião sobre a qualidade dos relatórios de sustentabilidade atualmente? 
 
Savitz: Há relatórios muito bons com muita informação e equilibrados. Com isso quero dizer 
que as empresas mostram não apenas as coisas boas. Elas estão ficando cada vez mais 
transparentes sobre suas falhas. E há relatórios horríveis, cheios de fotos bonitas e sem 
informação. Chamamos isso de "Relatórios de Passarinhos e Coelhinhos". São um total 
greenwashing, são apenas relações públicas. Mas para as companhias que estão assumindo as 
diretivas globais, os relatórios estão se tornando cada vez melhores.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25, 26 e 27 set. 2009, Negócios Sustentáveis, p. 
F3. 


