
NÃO HÁ ALTERNATIVA AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
Ainda assim, muitas empresas estão con-
vencidas de que, quanto mais ambiental-
mente corretas se tornarem, mais aba-
lada ficará sua competitividade. A seu
ver, é algo que trará mais custos e não
produzirá nenhum benefício financeiro
imediato.

Em conversas com dirigentes empre-
sariais, sobretudo nos Estados Unidos e
na Europa, o rosário de queixas vai lo-
go sendo desfiado. Um receio é que tor-
nar as operações sustentáveis e criar
produtos "verdes" colocaria a empresa
em desvantagem em relação a rivais de
países em desenvolvimento que não en-
frentam pressão parecida. Outra queixa
é que fornecedores não garantem insu-
mos verdes nem transparência. Outra,
ainda, é que a manufatura sustentável
exigiria novos equipamentos e proces-
sos. Por fim, o cliente não estaria dispos-
to a pagar por produtos ecologicamen-
te corretos em tempos de crise. Por is-
so tudo, a maioria dos executivos trata
a necessidade de tornar o negócio sus-
tentável como responsabilidade social

empresarial, algo desvinculado de obje-
tivos comerciais.

Não surpreende que a luta para sal-
var o planeta tenha virado uma batalha
campal entre governos e empresas, en-
tre empresas e grupos de consumidores
e, às vezes, entre grupos de consumido-
res e governos. Parece até uma corrida
de três pernas, na qual as duas pernas
livres tentam avançar, mas a "terceira"
impede o progresso. Uma solução, suge-
rida por especialistas em políticas públi-
cas e ativistas ambientais, é aumentar e
endurecer a regulamentação, sob a tese
de que medidas voluntárias dificilmen-
te serão o bastante. Outro grupo sugere
orientar e organizar o público consumi-
dor para que este obrigue as empresas a
serem sustentáveis. Embora tanto legis-
lação quanto educação sejam necessá-
rias, o risco é que não consigam resolver
o problema de forma rápida e cabal.

Executivos agem como se tivessem de
escolher entre os benefícios basicamen-
te sociais de criar produtos ou processos
sustentáveis e o custo financeiro dessa



» A busca da sustentabilidade não
precisa ser um ônus para a empre-
sa, como muitos executivos julgam

ser. Aliás, tornar a empresa ecologi-
camente correta pode reduzir cus-
tos e aumentar a receita. É por isso

que a sustentabilidade deve ser a
base da inovação.

» No futuro, somente quem fizer
da sustentabilidade uma meta vai

ter vantagem competitiva. Isso
significa repensar não só produtos,

tecnologias e processos, mas
também o modelo de negócios.

» O processo de busca da susten-

tabilidade tem cinco estágios, cada
qual com desafios próprios. Veja

como percorrer cada um deles para
sair da crise à frente das rivais.

decisão. Mas isso não é verdade. Há tempos esta-
mos estudando iniciativas de sustentabilidade de
30 empresas de grande porte. Nossa pesquisa mos-
tra que a sustentabilidade é um rico filão de inova-
ções organizacionais e tecnológicas capazes de ge-
rar tanto receita como lucro. Uma empresa ambien-
talmente correta tem custos menores, pois acaba
utilizando menos insumos. Além disso, o processo
gera receita adicional — graças a produtos melho-
res ou por permitir que a empresa crie novos ne-
gócios. Aliás, já que essas são as metas da inovação
empresarial, constatamos que, hoje, empresas inte-
ligentes estão tratando a sustentabilidade como a
nova fronteira da inovação.

A busca da sustentabilidade já começa a transfor-
mar o cenário competitivo, o que obrigará a empre-
sa a encarar de outra maneira produtos, tecnologias,
processos e modelos de negócios. A chave do pro-
gresso, sobretudo em tempos de crise, é a inovação.
Assim como certas empresas de internet sobrevive-
ram ao colapso de 2000 e vieram desafiar as líderes
do mercado, empresas sustentáveis prometem sub-
verter a ordem estabelecida ao fim da recessão. Ao
tratar a sustentabilidade como meta desde já, essas
pioneiras vão adquirir competências que rivais te-
rão dificuldade para equiparar. Essa vantagem com-
petitiva será de grande valia, pois a sustentabilidade
sempre fará parte do desenvolvimento.

Não será fácil. Nosso estudo revela que empresas
que já iniciaram esse percurso passam por cinco está-

gios distintos de mudança. Em ca-
da um enfrentam desafios distin-
tos e precisam cultivar novos re-
cursos para superá-los, como mos-
traremos nas próximas páginas.
Um mapa do caminho à frente vai
abreviar a jornada — o que pode
ser vital, já que o tempo corre.

ENCARAR
RESPEITO A
NORMAS COMO
OPORTUNIDADE
Os primeiros passos que a empre-
sa deve dar no longo caminho ru-
mo à sustentabilidade normal-
mente decorrem da legislação. É
complicado se adequar às nor-
mas: as leis ambientais variam de

acordo com o país, o estado ou a região e até a cida-
de (em 2007 San Francisco, nos EUA, baniu o uso de
sacolas de plástico nos supermercados; até hoje San
Diego não seguiu o exemplo). Além dos ditames da
lei, a empresa sente pressão para aderir a códigos de
adesão facultativa criados por entidades não gover-
namentais e grupos setoriais nas duas últimas dé-
cadas — tanto gerais, como o GHG Protocol, como
exclusivos de um setor, como os critérios do Forest
Stewardship Council e a Electronic Product Environ-
mental Assessment Tool. Essas normas são mais estri-
tas do que a legislação da maioria dos países, sobretu-
do no que tange ao comércio internacional.

É tentador se limitar a respeitar os padrões am-
bientais mínimos até quando der. É mais inteligente,
contudo, observar as normas mais rígidas — e antes
que seja obrigatório. As pioneiras ganham conside-
rável vantagem no que tange ao fomento da inova-
ção. As montadoras americanas, por exemplo, levam
de dois a três anos para criar um modelo novo. Se ti-
vessem adotado os padrões de eficiência energética
e emissão de poluentes de uma agência ambiental
do governo da Califórnia (o Air Resources Board)
quando estes foram propostos em 2002, GM, Ford e
Chrysler estariam hoje dois ou três ciclos de design
à frente das rivais — e aptas a abrir vantagem ainda
maior até 2016, quando as diretrizes passarão a ser
a base da legislação americana.

Uma empresa que busque se adequar a novas
normas ganha mais tempo para testar materiais,
tecnologias e processos. No começo da década de
1990, por exemplo, a Hewlett-Packard calculou que
a solda com chumbo um dia seria proibida, já que o
elemento é tóxico. O que fez, na década seguinte, foi
provar alternativas. Em 2006, tinha chegado a uma
solda com liga de estanho, prata e cobre e até criado
agentes químicos para solucionar problemas ocorri-
dos durante a soldagem, como oxidação e manchas.
Isso permitiu à HP se ajustar à diretriz da União
Européia sobre o uso de chumbo em produtos ele-
trônicos (a Restriction of Hazardous Substances
Directive) assim que a norma entrou em vigor, em
julho de 2006.

Diferentemente do que se costuma achar, seguir
o "padrão-ouro" em escala global traz economia.
Quando adota a norma menos rígida, a empresa
precisa administrar a compra de componentes, a
produção e a logística separadamente para cada
mercado, pois as normas variam de país para país.
Já empresas como Cisco e HP, que aplicam uma
mesma norma a todas as instalações de produção
ao redor do mundo, conseguem economias de es-
cala e podem otimizar as operações da cadeia de



suprimento. Obviamente, a norma comum deve ser
a mais rígida.

A empresa que sai à frente pode, ainda, converter
em aliada uma autoridade adversária. A HP, por
exemplo, ajudou a dar forma a muitas normas am-
bientais na Europa e, quando necessário, lança mão
dos pontos com isso angariados. Em 2001, a União
Européia avisou fabricantes de computadores que o
uso de crômio hexavalente — que aumenta o risco
de câncer em indivíduos expostos à substância —
como revestimento anticorrosivo seria proibido a
partir de janeiro de 2006. Assim como as concor-
rentes, a HP achava que o setor precisava de mais
tempo para buscar alternativas. Acabou conseguin-
do convencer as autoridades a adiar por um ano a
proibição para que pudesse concluir os testes com
revestimentos orgânicos e de crômio trivalente.
Além de poupar dinheiro com isso, a HP usou o
prazo para transferir a tecnologia para vários for-
necedores — fornecedores que competiram para
suprir os novos revestimentos, o que ajudou a HP
a derrubar custos.

É natural que a empresa na vanguarda da com-
pliance detecte primeiro uma oportunidade de ne-
gócios. Em 2002, a HP descobriu que outra norma
européia, a Waste Electrical and Electronic Equip-
ment (WEEE), ia exigir que todo fabricante desse
uma contribuição proporcional a sua receita para a
reciclagem de produtos. Já prevendo que o esquema
do governo sairia caro, a HP se uniu a três fabrican-
tes de aparelhos eletrônicos — Sony, Braun e Elec-
trolux — e criou a European Recycling Platform, Em
2007, essa plataforma privada — que inclui mais de
mil empresas em 30 países — reciclou cerca de 20%
dos equipamentos cobertos pela diretriz WEEE. Em
parte por causa da escala das operações, a platafor-
ma tem um custo cerca de 55% inferior ao das rivais.
Graças à idéia, a HP não só economizou mais de US$
100 milhões de 2003 a 2007, mas também melhorou
a própria imagem junto a consumidores, a autorida-
des e à indústria de aparelhos eletrônicos.

2°- ESTÁGIO
TORNAR A CADEIA
DE VALOR SUSTENTÁVEL
Tendo aprendido a seguir o ritmo das normas, a em-
presa assume uma postura mais proativa na arena
ambiental. Para muitas, o passo seguinte é reduzir
o consumo de recursos não renováveis como car-
vão, petróleo e gás natural e de recursos renováveis
como água e madeira. A busca de maior eficiência

começa em instalações fa-
bris e escritórios e se alastra
pela cadeia de valor. Nesse
estágio, a empresa trabalha
com fornecedores e varejis-
tas para criar insumos e com-
ponentes que não agridam o
meio ambiente e para redu-
zir resíduos. Em geral, a meta
inicial é melhorar a imagem
da empresa — embora, no fi-
nal, a maioria acabe também
derrubando custos ou crian-
do novos negócios. É algo
particularmente útil quando
a economia vai mal e a em-
presa está desesperada para
melhorar os resultados.

Para criar operações sus-
tentáveis, a empresa analisa
todo elo da cadeia de valor.
Primeiro, faz alterações em áreas óbvias como a
cadeia de suprimento. Em seguida, volta a atenção a
pontos menos visados, como produtos descartados.

Cadeia de suprimento. A maioria das empresas
de grande porte recorre a incentivos para despertar
a consciência ambiental de seus fornecedores. Em
resposta à preocupação da sociedade com a des-
truição de florestas tropicais e nianguezais, multi-
nacionais como Cargill e Unilever investiram no
desenvolvimento de tecnologias e no trabalho com
produtores rurais para criar práticas sustentáveis
de cultivo de óleo de palma, soja, cacau e outras
commodities agrícolas. O resultado foram técnicas
para melhorar o rendimento da lavoura e a produ-
ção de sementes.

Certas empresas de países ricos também come-
çam a impor normas. Em outubro de 2008, por
exemplo, o então presidente do Walmart, Lee Scott,
despachou diretrizes a mais de mil fornecedores na
China: reduzir detritos e emissões; derrubar custos
de embalagem em 5% até 2013; e aumentar a efici-
ência energética de produtos vendidos em estabe-
lecimentos da rede em 25% no prazo de três anos.
Na mesma veia, a Unilever declarou que a partir
de 2015 só compraria óleo de palma e chá de fon-
tes sustentáveis. Já a rede de material de escritório
americana Staples quer que até 2010 todo produto
à base de papel vendido em suas lojas venha de
zonas de manejo florestal.

Várias ferramentas — esquemas de gestão de car-
bono, análises de pegadas de carbono e de energia,
avaliação do ciclo de vida — ajudam a empresa a



identificar fontes de detritos na cadeia de suprimen-
to. A avaliação do ciclo de vida é particularmente útil,
pois computa insumos e produtos ligados ao meio
ambiente em toda a cadeia de valor, do suprimen-
to de matéria-prima à utilização do produto a seu
descarte. Com isso, certas empresas já descobriram,
por exemplo, que fornecedores consomem até 80%
da energia, da água e de outros recursos usados na
cadeia de suprimento — e que devem ser, portanto,
prioridade na hora de criar operações sustentáveis.

Operações. Para tornar sustentável a cadeia de

suprimento, inovações operacionais que produzam
maior eficiência energética e reduzam a dependên-
cia de combustíveis fósseis são cruciais. Vejamos o
caso da FedEx, dona de uma frota de 700 aviões e
44 mil veículos motorizados que consome cerca de
16 milhões de litros de combustível por dia. Apesar
da crise, a empresa está trocando aeronaves antigas
por Boeings 757 (parte do programa Fuel Sense),
embora vá adiar novos pedidos para 2010. Isso re-
duzirá o consumo de combustível em 36% e aumen-
tará em 20% a capacidade da FedEx. Além disso, a

empresa vai adotar o Boeing 777,
o que derrubará em mais 18% o
consumo de combustível. A FedEx
criou urna série de 30 programas
de computador para otimizar o

PRINCIPAL DESAFIO
Garantir que conformidade
com normas vire oportuni-
dade para inovação.

COMPETÊNCIAS
NECESSÁRIAS
» Capacidade de prever e
influenciar regulamentação.

» Capacidade de traba-
lhar com outras empresas,
incluindo rivais, para imple-
mentar soluções criativas.

OPORTUNIDADE
DE INOVAÇÃO
» Usar compliance para levar
empresa e parceiras a provar
tecnologias, materiais e pro-
cessos sustentáveis.

PRINCIPAL DESAFIO
Aumentar eficiência de
toda a cadeia de valor.

COMPETÊNCIAS
NECESSÁRIAS
» Domínio de técnicas como
gestão de carbono e avaliação
do ciclo de vida.

» Capacidade de reformular
operações para usar menos
energia e água, poluir menos
e gerar menos detritos.

» Capacidade de garantir
que fornecedores e varejistas
também se tornem ecologi-
camente corretos.

OPORTUNIDADES
DE INOVAÇÃO
» Desenvolver fontes
sustentáveis de matéria-prima
e componentes.

» Aumentar o uso de fontes
de energia limpa como solar
e eólica.

» Achar usos inovadores para
produtos descartados.

PRINCIPAL DESAFIO
Criar produtos e serviços
sustentáveis ou reformular
linha existente para não
agredir o meio ambiente.

COMPETÊNCIAS
NECESSÁRIAS
» Capacidade de entender
que produtos ou serviços
mais agridem o meio
ambiente.

» Capacidade de conquistar
apoio público real com produ-
tos sustentáveis (em contraste
com ecologia de fachada).

» Know-how gerencial para
aumentar escala do supri-
mento de matéria-prima verde
e da manufatura de produtos.

OPORTUNIDADES
DE INOVAÇÃO
» Usar técnicas como a da
biomimética no desenvolvi-
mento de produtos.

» Criar embalagens compac-
tas e ambientalmente corretas.

PRINCIPAL DESAFIO
Achar novas manei-
ras de gerar e obter valor,
mudando com isso a base da
competição.

COMPETÊNCIAS
NECESSÁRIAS
» Capacidade de entender
o que o consumidor quer e
achar maneiras distintas de
satisfazer essas necessidades.

» Capacidade de enten-
der como um parceiro pode
aumentar o valor do produto
ou serviço.

OPORTUNIDADES
DE INOVAÇÃO
» Criar novas tecnologias de
fornecimento para mudar con-
sideravelmente relações na
cadeia de valor.

» Criar modelos de moneti-
zação fundados em serviços,
não em produtos.

» Criar modelos de negócios
que combinem infraestruturas
digitais e físicas.



uso de aviões, rotas de voo, volume de combustível
extra transportado e outros. E instalou sistemas de
energia solar de 1,5 megawatt em centros de distri-
buição na Califórnia, EUA, e em Colônia, na Alema-
nha. Suas vans híbridas consomem 42% a menos de
combustível do que utilitários convencionais e 25%
da frota foi trocada por veículos menores, mais eco-
nômicos. Assim como outras pioneiras, a FedEx há
pouco converteu esse know-how energético em um
braço de consultoria independente. Sua expectativa
é que esse braço vire também um centro de lucro.

Trabalho em casa. Em parte pela questão ambien-
tal, certas empresas incentivam o pessoal a trabalhar
em casa. Isso reduz o tempo e os custos do desloca-
mento e o consumo de energia. Em 10% das empresas
de nossa amostra, de 21% a 50% dos funcionários

PRINCIPAL DESAFIO
Questionar, pela lente da susten-
tabilidade, lógica hoje reinante na
atividade empresarial.

COMPETÊNCIAS
NECESSÁRIAS
» Capacidade de entender como
recursos renováveis e não renová-
veis afetam ecossistemas de negó-
cios e setores.

>>Tarimba para sintetizar modelos
de negócios, tecnologias e regula-
mentação em distintos setores.

OPORTUNIDADES
DE INOVAÇÃO
» Criar plataformas de negócios
que permitam a clientes e fornece-
dores gerenciar energia de modo
radicalmente distinto.

» Criar produtos que não utili-
zem água em categorias onde seu
emprego é normal, como em pro-
dutos de limpeza.

»Inventar tecnologias que per-
mitam a indústrias usar energia
gerada como subproduto.

trabalhavam em casa regularmente. Dos 320 mil fun-
cionários da IBM, 25% não vão à empresa, o que gera
uma economia de US$ 700 milhões ao ano só em
instalações físicas. A AT&T calcula que gasta US$ 550
milhões a menos por ano com política semelhante.
A produtividade sobe de 10% a 20% e a satisfação
no trabalho também cresce quando a pessoa traba-
lha em casa até três dias por semana. Na americana
McKesson, do setor de saúde, o grupo que se disse
mais satisfeito com o trabalho em 2007 era formado
por mil enfermeiras que davam expediente em casa.

Descarte. A preocupação em reduzir detritos
invariavelmente leva a atenção da empresa para a
devolução de produtos. Nos EUA, isso reduz a renta-
bilidade de empresas em 4% ao ano, em média. Em
vez de descartar totalmente um produto devolvido,
a empresa tenta, nesse estágio, recuperar parte do
valor perdido com sua reutilização. Essa mudança
de postura pode não só transformar um centro de
custos em negócio rentável, mas também indicar
que a empresa está mais preocupada em evitar da-
nos ao meio ambiente e reduzir o lixo do que com
a canibalização das vendas.

A Cisco, por exemplo, sempre encarou o equipa-
mento usado que recebia de volta como sucata e re-
ciclava essa parafernália a um custo aproximado de
US$ 8 milhões ao ano. Quatro anos atrás, decidiu que
tentaria achar um uso para esses equipamentos, so-
bretudo porque 80% deles ainda funcionavam. Uma
equipe de recuperação de valor na empresa identifi-
cou clientes internos — incluindo o departamento
de atendimento ao cliente, responsável por serviços
de garantia e assistência técnica, e os laboratórios
que cuidam do suporte técnico, de treinamento e de
demonstrações de produtos. Em 2005, a Cisco trans-
formou o grupo de reciclagem em unidade de negó-
cios, definiu metas claras para a divisão e a equipou
até com uma espécie de demonstração de resultados.
O resultado? O reaproveitamento de equipamentos
subiu de 5% em 2004 para 45% em 2008, enquanto
os custos de reciclagem da empresa caíram 40%. A di-
visão virou um centro de lucro e em 2008 contribuiu
com US$ 100 milhões para o resultado da Cisco.

Quando cria uma cadeia de valor ambientalmen-
te correta, a empresa consegue os ganhos monetá-
rios que a eficiência energética e a redução de detri-
tos podem trazer. Além disso, aprende a criar meca-
nismos que atrelem iniciativas de sustentabilidade
a resultados comerciais, como no exemplo da Cisco.
Isso faz a questão ambiental fincar raízes nas divi-
sões da empresa, permitindo que seus executivos
enfrentem o desafio seguinte.



REGRAS
BEM SIMPLES
Na busca da sustentabilidade, empresas inteligentes

seguem as regras abaixo.

NÃO COMECE PELO

PRESENTE. Se o ponto de parti-

da for a abordagem corrente, a vi-

são do futuro provavelmente será

uma extrapolação otimista. O me-

lhor é começar do futuro. Quando

chegar a um consenso sobre a for-

ma que o futuro assumirá, a dire-

ção da empresa pode trazer esse

futuro para o presente. Aqui, de-

ve-se perguntar: quais as etapas

a vencer antes de chegarmos ao

futuro desejado? Que medidas po-

demos tomar hoje para atingir es-

sa meta? Como saber se estamos

avançando nessa direção?

ANTES DE INVESTIR,

APRENDA. O interesse da cú-

pula na sustentabiiidade às vezes

leva a empresa a investir em pro-

jetos antes de saber como execu-

tá-los. Uma empresa astuta co-

meça de pouco, aprende depressa

e aumenta rapidamente a escala

do projeto. Cada etapa é dividi-

da em três fases: experimentos e

testes, relatórios e aprendizado e

redimensionamento. Embora haja

benchmarking, a meta aqui é criar

as próximas práticas, e não só re-

produzir melhores práticas,

VÁ AJUSTANDO AS

TÁTICAS, MAS NUNCA

ESQUEÇA DA META. Um exe-

cutivo inteligente sabe que terá

de fazer muitos ajustes táticos ao

longo do caminho. Um percurso

com cinco estágios distintos, e du-

ração de uma década ou mais, não

pode ser concluído sem correção

de rumo e mudanças considerá-

veis. Embora a empresa não deva

esquecer a meta maior, flexibilida-

de tática é crucial,

CRIE RECURSOS DE

COLABORAÇÃO. Hoje em dia,

é muito difícil produzir uma ino-

vação — seja para a conformida-

de com normas, seja para criação

de uma nova linha de produtos —

sem parceria com outras empre-

sas, com ONGs ou com o poder

público. O sucesso não raro de-

pende da capacidade do executivo

de criar novos mecanismos para

o desenvolvimento e a distribui-

ção de produtos e a partilha de

receitas.

USE PRESENÇA MUNDIAL

PARA EXPERIMENTAR. Uma

vantagem da empresa multinacio-

nal é poder experimentar no pró-

prio país e no exterior, Hoje, o go-

verno de muitas nações em desen-

volvimento está preocupado com

questões ambientais e incentiva

empresas a lançar produtos e pro-

cessos sustentáveis, sobretudo

para a população na base da pirâ-

mide. Para a multinacional, é mais

fácií inovar em mercados emer-

gentes. É que ali há menos siste-

mas estabelecidos — e modos de

pensar tradicionais — a superar.

3º ESTÁGIO
CRIAR PRODUTOS
E SERVIÇOS
SUSTENTÁVEIS
Neste estágio, a empresa começa a des-
pertar para o fato de que parcela con-
siderável do público consumidor prefe-
re produtos ou serviços ecologicamente
corretos e que, se for a primeira a refor-
mular a linha atual ou a criar coisas no-
vas, será possível superar as adversárias.
Para identificar prioridades de inova-
ção em produtos, a empresa terá de usar
competências e recursos adquiridos em
estágios anteriores de sua evolução.

Muitas vezes, é com surpresa que a em-
presa descobre quais produtos agridem o
meio ambiente. Foi o caso da Procter &
Gamble. Quando fez uma avaliação do
ciclo de vida para calcular a energia con-
sumida no uso de seus produtos, a em-
presa descobriu que o sabão em pó pode
fazer um lar americano devorar energia.
É que 3% da eletricidade usada pela ca-
sa no ano é para aquecer a água da la-
vagem de roupas. Se a máquina usasse
água fria, calculou a P&G, os lares ame-
ricanos consumiriam 80 bilhões a menos
de kilowatts-hora de eletricidade e emi-
tiriam 34 milhões de toneladas de dió-
xido de carbono a menos. Para a empresa,
virou prioridade criar sabão para água
fria. Em 2005, a P&G lançou nos EUA
o Tide Coldwater e, na Europa, o Ariel
Cool Clean. A idéia pegou mais na Europa
do que nos EUA. Em 2008, 21% dos lares
britânicos lavavam roupa com água fria,
ante 2% em 2002; na Holanda, o número
subiu de 5% para 52% dos lares. E agora,
em meio à recessão, a P&G continuou a
promover a linha de sabão para água fria,
enfatizando o gasto menor com energia
e a embalagem compacta. Se a água fria
for adotada no mundo todo, a P&G vai
poder lucrar com a tendência.

A Clorox foi outra que se surpreendeu.
No caso, descobriu que nos EUA produtos
de limpeza são o segundo maior motivo
de preocupação ambiental — depois de
automóveis. A pesquisa de mercado mos-
trou ainda que saúde e sustentabilidade
são critérios importantes para 15% dos
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consumidores na hora de decidir o que comprar e que
de 25% a 35% levam em conta benefícios ambientais.

Em 2008, a Clorox lançou uma linha de produtos
de limpeza com ingredientes naturais — a primeira
das grandes a investir nessa área. Levou três anos
e gastou mais de US$ 20 milhões para criar a linha
Green Works. Por duas vezes adiou a estreia, pa-
ra garantir que os cinco produtos iniciais tivessem
desempenho igual ou melhor do que alternativas
convencionais em testes cegos.

Antes de lançar a Green Works, a Clorox teve de
enfrentar vários problemas de marketing. Decidiu
cobrar entre 15% e 25% a mais do que produtos
normais de limpeza, reflexo do custo maior da ma-
téria-prima. A linha Green Works ainda custa menos
do que similares, cujo preço em geral é 25% a 50%
superior ao de produtos sintéticos. Depois de muita
discussão, a equipe de marketing decidiu estampar
o logo da Clorox nas embalagens para indicar que
a eficácia da Green Works é igual à de produtos
de limpeza convencionais da Clorox. E convenceu
o Sierra Club — um grupo ambiental importante
nos EUA — a endossar a nova linha. Embora tenha
causado controvérsia entre ativistas, a parceria for-
taleceu a imagem da Clorox. E, em 2008, a empresa
pagou quase US$ 500 mil ao Sierra Club dentro do
esquema de partilha da receita da linha natural. Por
último, a Clorox fez acordos especiais com redes co-
mo Walmart e Safeway para garantir que o consumi-
dor achasse facilmente os produtos nas gôndolas.

Com a chegada da Green Works, o mercado de
produtos de limpeza naturais nos EUA crescera 100%
ao fim de 2008, movimentando US$ 200 milhões. A
Clorox ficou com 40% disso. Embora tenham recua-
do no quarto trimestre de 2008 devido à recessão, as
vendas da nova linha se recuperaram no primeiro
trimestre de 2009. Aproveitando esse vento de popa,
a Clorox criou mais artigos de limpeza sustentáveis:
em janeiro de 2009, lançou toalhinhas de limpeza
biodegradáveis e, em junho, um sabão líquido natural
para roupas, área na qual enfrentará a rival P&G.

Para criar artigos sustentáveis, é preciso saber o
que o consumidor deseja e examinar muito bem
o ciclo de vida do produto. É preciso combinar o
know-how em marketing com a capacidade de re-
dimensionar o suprimento de matéria-prima e a
distribuição. Ao entrar em mercados fora de sua
área de especialização, a empresa precisa se aliar a
ONGs. Empresas astutas como P&G e Clorox, que se-
guiram investindo em produtos ecologicamente cor-
retos apesar da crise, não pensam só nos benefícios
a sua imagem — buscam aprimorar competências
que permitam que dominem o mercado amanhã.

4°- ESTÁGIO
CRIAR NOVOS
MODELOS DE NEGÓCIOS
A maioria dos executivos acha que para criar um
modelo de negócios sustentável basta repensar a
proposta de valor ao cliente e descobrir como ofe-
recer outra coisa. Só que um modelo de sucesso traz
novas maneiras de gerar receita e de prestar servi-
ços ao lado de outras empresas. Em 2008, a FedEx
chegou a um novo modelo ao integrar a rede de
birôs de impressão Kinko's, que comprara em 2004,
a operações de remessa de documentos. Em vez
de despachar um documento de Seattle para Nova
York, digamos, a FedEx agora oferece ao cliente a
possibilidade de transferir eletronicamente o mate-
rial a uma filial em Nova York. Lá, a papelada é im-
pressa e encadernada — e entregue em qualquer lu-
gar da cidade na manhã seguinte. O cliente fica com
mais tempo para preparar o material, tem acesso a
impressão de maior qualidade e pode escolher en-
tre os diversos formatos de documentos oferecidos
pela FedEx. O material circula a maior parte do
tempo eletronicamente e só faz a perna final do tra-
jeto no veículo de entrega. Os custos da FedEx caem
e o serviço se torna extremamente "verde".

Para chegar a um novo modelo de negócios, cer-
tas empresas simplesmente se perguntaram, em
momentos distintos, qual deveria ser seu negócio.
Foi o que fez a Waste Management, líder do setor
de coleta de lixo nos EUA e dona de um faturamen-
to de US$ 14 bilhões. Dois anos atrás, a empresa
calculou que haveria cerca de US$ 9 bilhões em
material reutilizável no lixo que depositava todo
ano em aterros sanitários. Na mesma época, sua
clientela também começou a achar que estava jo-
gando dinheiro fora. A Waste Management criou
uma divisão, a Green Squad, para gerar valor do lixo.
Esse braço fez uma parceria com a Sony nos EUA,
por exemplo, para recuperar o lixo eletrônico que
normalmente iria parar em aterros. Em vez de se
limitar a coletar e transportar lixo, a Waste Manage-
ment está mostrando aos clientes não só como tirar
valor do lixo, mas também como reduzi-lo.

Novas tecnologias dão a projetos embrionários o
poder de desafiar velhas verdades. A americana Ca-
lera, uma start-up da Califórnia, criou uma tecnolo-
gia para extrair dióxido de carbono de emissões in-
dustriais e, graças a uma reação com a água do mar,
produzir cimento. É uma imitação do processo usado
por corais para formar recifes e conchas a partir do
cálcio e do magnésio da água salgada. Se emplacar, a
tecnologia da Calera resolveria dois problemas: daria



um fim a emissões de indústrias e de outras ativida-
des poluentes e minimizaria a poluição gerada na
produção de cimento. A primeira fábrica de cimen-
to da empresa está na baía de Monterey, nos EUA,
perto da usina elétrica de Moss Landing, que emi-
te por ano 3,5 milhões de toneladas de dióxido de
carbono. A grande dúvida é se o cimento da Calera,
quando produzido em grande escala, será resistente
o bastante para enfrentar o cimento convencional, o
Portland. O modelo de negócios que pretende usar
é radical: entregar o cimento de graça aos clientes e
cobrar para captar as emissões de empresas poluido-
ras. É difícil prever o futuro da Calera, mas sua tecno-
logia poderia, sim, causar reviravolta numa indústria
estabelecida e criar um mundo mais limpo.

5º ESTAGIO

CRIAR PLATAFORMAS DE
"PRÓXIMAS PRÁTICAS"
Próximas práticas mudam paradigmas vigentes. Pa-
ra criar inovações que levem a empresa às práticas
seguintes, o executivo precisa questionar premissas
implícitas em práticas atuais. Foi justamente isso
que fez surgir a economia industrial e de serviços de
hoje. Alguém, um dia, perguntou se seria possível
criar uma carruagem que andasse sem a ajuda de
cavalos, se seria possível voar como um pássaro, se
daria para mergulhar como uma baleia. Ao questio-
nar o status quo, indivíduos e empresas o transfor-
maram. Precisamos fazer o mesmo tipo de pergun-
ta em relação a recursos escassos: é possível criar
um sabão que dispense água? É possível criar um
arroz que possa ser cultivado sem o uso de água?
Uma embalagem biodegradável pode ajudar a se-
mear árvores e outras plantas no planeta?

A sustentabilidade pode levar a plataformas in-
teressantes de próximas práticas. Uma delas está
surgindo no cruzamento da internet com a gestão
energética. Chamada de smart grid, ou rede inteli-
gente, usa a tecnologia digital para administrar a
geração, a transmissão e a distribuição de energia
de todo tipo de fonte, juntamente com a deman-
da. Essa rede inteligente vai derrubar custos e pro-
mover um uso mais eficiente da energia. Embora a
idéia tenha surgido há anos, o pesado investimento
que hoje atrai em breve fará dela uma realidade. A
rede permitirá a empresas otimizarem o consumo
de energia de computadores, aparelhos de rede, ma-
quinários, telefones e equipamentos de construção
por meio de contadores, sensores e aplicativos. Per-
mitirá, ainda, o desenvolvimento de plataformas

transsetoriais para administrar necessidades ener-
géticas de municípios, empresas, edifícios e lares.
Empresas de tecnologia como Cisco, HP, Dell e IBM
— e concessionárias como as americanas Duke Ener-
gy, SoCal Edison e Florida Power & Light—já estão
investindo na criação dessas plataformas.

Duas grandes iniciativas ajudam a empresa a se tor-
nar sustentável. Uma: quando a alta equipe gestora
resolve fechar o foco no problema, a mudança vem
rapidamente. Em 2005, por exemplo, o presidente da
General Electric, Jeffrey Immelt, declarou que a em-
presa passaria a dar atenção a questões ambientais.
De lá para cá, toda divisão da GE tentou avançar na
questão da sustentabilidade, o que ajudou o conglo-
merado a assumir a dianteira em vários setores. Dois:
recrutar e reter o tipo certo de pessoa é importante.
Estudos recentes sugerem que 75% daqueles que en-
grossam a força de trabalho nos EUA consideram a
responsabilidade social e o compromisso com o meio
ambiente critérios importantes na hora de decidir
onde trabalhar. E, quando concorda com a postura
da empresa nesses quesitos, a pessoa sente satisfação
no trabalho. Logo, a organização que tentar se tornar
sustentável talvez tenha mais facilidade para contra-
tar e reter talentos.

Liderança e talentos são cruciais para a criação
de uma economia com menos carbono. O atual sis-
tema econômico coloca enorme pressão sobre o pla-
neta, mas só contempla as necessidades de um quar-
to daqueles que o habitam. Na próxima década, no
entanto, o mundo vai absorver o dobro disso em no-
vos consumidores e produtores. Abordagens tradicio-
nais à atividade empresarial irão ruir — e a empresa
terá de buscar soluções inovadoras. Isso só ocorrerá
quando a liderança entender uma verdade simples:
sustentabilidade = inovação.

Ram Nidumolu (ram@innovastrat.com) é fundador
e presidente da InnovaStrat, consultoria americana
que ajuda empresas a conceber e implementar es-
tratégias de sustentabilidade e novos modelos de ne-
gócios. C.K. Prahalad (ckp@bus.umich.edu) é titular
da cátedra Paul and Ruth McCracken Distinguished
University Professor of Strategy na Ross School of Bu-
siness (University of Michigan) e membro do conse-
lho do World Resources Institute. M.R. Rangaswami
(mr@sandhill.com) é fundador do Corporate Eco Fó-
rum, organização mundial de altos executivos, e co-
fundador do Sand Hill Group, consultoria americana
de gestão estratégica e investimentos.
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