
Entrevista Clarissa Lins

Com o intuito de entender como a crise impactou as ações
e investimentos das empresas líderes em responsabilida-

de socioambiental, a Fundação Brasileira para o Desenvol-
vimento Sustentável (FBDS) produziu o estudo Impactos da
crise econômico-financeira global na agenda de sustentabilidade
corporativa.

Mais da metade (54%) dos executivos entrevistados afir-
mou que ter o conceito atrelado ao plano de negócios ajudou
as corporações a enfrentarem os efeitos da crise. De acordo com
o estudo, as estruturas de governança não foram afetadas, as-
sim como os principais projetos em sustentabilidade e os orça-
mentos em P&D.

A diferença de percepção entre executivos e gestores quanto
ao estágio de integração da sustentabilidade aos negócios cha-
ma a atenção. De acordo com 63% dos executivos entrevistados,
as empresas encontram-se majoritariamente nos estágios mais
avançados da gestão da sustentabilidade. Já a maioria dos gesto-
res da área (75%) não conseguiu identificar um sistema integrado
ou mencionou que tal sistema esteja em fase de implantação

Além desse desafio, outros seis foram citados: a disseminação
permanente do conceito de sustentabilidade, a mudança neces-
sária de cultura organizacional, o engajamento da cadeia de va-
lor, o papel do governo no desenvolvimento de políticas públi-
cas, o desenvolvimento de novas tecnologias e a incorporação
da sustentabilidade no dia a dia dos negócios.

Confira a seguir, a entrevista com Clarissa Lins, diretora-
executiva da FBDS e uma das autoras do estudo.

Idéia Socioambiental - Os executivos e gestores de sustentabilidade
das empresas já tinham a consciência da importância do tema em
momentos difíceis ou a crise financeira representou um divisor de
águas na responsabilidade social corporativa?
Clarissa Lins - Esses gestores e executivos são de empresas mais
avançadas na agenda, mas alguns realmente se deram conta da
importância do tema nesta crise, que foi fundamental para mos-
trar o valor de uma atitude mais transparente, do engajamento
com os públicos. Uma atitude, portanto, mais comprometida
com a sustentabilidade.

IS -As empresas de energia apresentam resultados positivos em rela-
ção a manutenção de investimento em sustentabilidade em meio a
crise. Você acredita que os outros setores tendem a acompanhar esse
movimento de forma natural ou apenas quando também tiverem
uma regulação mais rígida?
CL- O que pudemos perceber foi que não apenas as empresas
do setor de energia mantiveram seus investimentos. Aquelas
que mantiveram e até aumentaram foram companhias que já
estavam com algum projeto considerado estratégico em anda-
mento — focado em energia renovável ou em algum produto
mais verde — e perceberam que isso poderia representar uma
vantagem competitiva. Acredito que a regulamentação, sem
sombra de dúvida, tem um papel importante, mas as compa-
nhias começam a perceber vantagens competitivas a partir da
diferenciação de um produto.

IS - O fato de os executivos terem uma percepção mais otimista
quanto ao estágio de maturidade da gestão para a sustentabilidade,
ao contrário dos gestores, demonstra uma falta de comunicação
entre as áreas da empresa? Como esse quadro pode mudar?
CL- Essa foi uma grande surpresa no estudo e temos diversas ex-
plicações possíveis. Uma é o fato de o executivo ser mais otimista
porque, quando enxerga uma movimentação e vê, por exemplo,
a empresa preocupada em atender aos requisitos de índices de
sustentabilidade e relatórios, acredita que esses produtos finais
foram gerados a partir de um processo integrado. Quando se
pergunta para o gestor, que está com a mão na massa, ele diz
que não está conseguindo fazer isso a partir de um processo
integrado. Então acredito realmente na existência de uma dife-
rença de percepção que deve ser trabalhada pois sinaliza algo
muito importante — que os gestores de sustentabilidade estão
precisando de mais apoio para avançarem com ferramentas
gerenciais. Para mudar esse quadro, acredito na necessidade de
uma maior integração dos executivos com os gestores da área.
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