
m março deste ano, Frederico Cintra,
de 34 anos, especialista de produtos da
área jurídica do HSBC, passou 15 dias no
Centro Climático do banco, no litoral do

Paraná. Localizado em plena mata atlântica, o
centro ajuda funcionários da instituição finan-
ceira a entender o aquecimento global com tra-
balhos de campo. Os profissionais aprendem
como a sustentabilidade afeta os negócios do
banco e onde estão as oportunidades de me-
lhoria. "Voltei ao trabalho em São Paulo com
outra visão", diz Frederico. Desde então, ele ela-
borou um projeto de conscientização para os
colegas de sua unidade, para reduzir o uso de
papel e copos de plástico. "Além do respeito ao
meio ambiente, o envolvimento dos funcioná-
rios trará redução de custos para o banco." Dis-
seminar a consciência ambiental é a condição
do HSBC para quem passa este tempo no Cen-
tro Climático, que em 2009 deverá ter mais de
400 funcionários latino-americanos seleciona-
dos pela instituição. Além do Brasil, há unida-
des na China, na índia, nos Estados Unidos e na
Inglaterra, que treinam 2 400 pessoas por ano.

O tema sustentabilidade faz cada vez mais
parte do mundo corporativo e vai afetar a carrei-
ra de todos os profissionais. O projeto do HSBC
mostra que as empresas não só estão preocu-
padas com o assunto, como querem engajar os
funcionários no debate, fazendo-os entender
a importância dele para, no futuro, transfor-
má-lo em competência a ser exigida. "Depois
de entender a grandiosidade do projeto, vem o
aprendizado pessoal. Daí, passo a ser respon-

sável por disseminar isso no trabalho, em ca-
sa, na roda de amigos", diz Frederico. "O profis-
sional do futuro é o profissional sustentável",
diz Claudia Malschitzky, diretora do Institu-
to HSBC Solidariedade. "Clientes, comunida-
des e parceiros esperam esta atitude."

Incluir a sustentabilidade nas práticas de ne-
gócios é, basicamente, buscar resultados sem
comprometer a perenidade da empresa nem
prejudicar a sociedade ou o meio ambiente. No
jargão da responsabilidade social corporativa,
usa-se o termo PPP (people, planet, profit, em in-
glês, ou seja, pessoas, planeta e lucro). Até hoje,
a grande maioria das empresas trata o assun-
to como uma obrigação: a organização cumpre
uma determinada norma ambiental ou faz al-
gum investimento social porque a lei exige ou
por ação de marketing, entendendo que a ima-
gem de sustentável vai agradar aos acionistas e
consumidores. "Essa é uma visão limitada do
assunto e revela a postura reativa das empre-
sas", diz Luiz Eduardo Loureiro, diretor da con-
sultoria Monteiro e Associados, de São Paulo.
Pensando assim, diversas empresas formaram
áreas de sustentabilidade e recrutaram profis-
sionais com expertise na área. Poucas empresas,
no entanto, foram bem-sucedidas ao incorpo-
rar o conceito de sustentabilidade à cultura de
negócios. Mas há exemplos de bons resultados,
como é o caso da Natura e do Banco Real, que
faz parte do Grupo Santander.

O que vai ocorrer a partir de agora, prevê o
consultor Luiz Eduardo, é que mais empresas
passarão a incorporar o conceito em sua O



missão e irão aplicá-lo no planejamento es-
tratégico. Essa mudança faz com que a sus-
tentabilidade passe a ser vista como um va-
lor para o negócio—e as empresas vão passar
a exigir que os profissionais o pratiquem. É
por isso que sustentabilidade tem a ver com
carreira. "Isso não é discurso, já está aconte-
cendo", diz Luiz Eduardo. "Todos terão que ter
este conceito muito claro na cabeça. O profis-
sional deve olhar para a sustentabilidade in-
dependentemente de sua função."

UMA NOVA COMPETÊNCIA
Mas não se trata apenas de defesa do meio

ambiente ou de promover ações sociais. Depois
da crise financeira iniciada no ano passado, fi-
cou mais claro para as organizações que a sus-
tentabilidade também engloba aspectos eco-
nômicos e culturais. Mais importante, depois
que muitas empresas quebraram por causa de
uma visão imediatista de resultados, o merca-
do entendeu que a sustentabilidade tem a ver
com a garantia da continuidade. Em vez de fo-
car apenas no lucro, o headhunter Luiz Carlos
Cabrera, da PMC Consultores e da Amrop Hever
Group, diz que o profissional sustentável deve
se concentrar nos quatro componentes do con-
ceito da sustentabilidade: resultado economi-
camente viável, ser socialmente responsável,
ser culturalmente aceito e atuar de forma eco-
logicamente correta. Segundo Cabrera, o pro-
fissional que não adotar essa atitude vai desa-
parecer. "A sustentabilidade passa pelas deci-
sões de compras, investimentos de recursos,
análise de fornecedores, relevância dos proje-
tos, pensamento do consumidor, vantagens e
benefícios sociais e ecológicos das ações", diz
Camila Cheibub Figueiredo, sócia da Neurônio
Ativação da Cidadania, de São Paulo, que asses-
sora empresas na implantação de programas de
sustentabilidade. Em suma, cada decisão coti-
diana de um profissional pode—e deve—levar
em conta uma análise sustentável.

BENEFÍCIOS PARA TODOS
Um exemplo desse pensamento sustentá-

vel é o projeto que Juliana Seidel, de 31 anos,
e Edy Merendino, de 29, respectivamente, es-
pecialista sênior e engenheiro de desenvolvi-
mento ambiental, apresentaram à direção da

fabricante de embalagens Tetra Pak, empre-
sa onde trabalham. Em parceria com a equi-
pe de TI, a dupla concebeu o site Rota da Reci-
clagem (www.rotadareciclagem.com.br). O en-
dereço usa a tecnologia do Google Maps para
apontar a localização e o contato de cooperati-
vas, pontos de entrega de materiais recicláveis
e comércios ligados à cadeia de reciclagem de
embalagens da Tetra Pak pós-consumo em to-
do o país. Desde que entrou no ar, em março
de 2008, o site já teve 153 000 visitas e 209 000
consultas. O número de cooperativas e recicla-
doras cadastradas pela Tetra Pak cresceu mais
de 85%, de pouco menos de 1000 para 1850 no-
mes em um ano e meio. "O projeto traz benefí-
cios para o meio ambiente, para o mercado de
reciclagem, para os'consumidores e para a so-
ciedade", diz o engenheiro Edy. "Há uma visão
de longo prazo para todas essas ações."

Adotar essa atitude não é fácil e exige que
o profissional defenda mais vigorosamen-
te os valores em que acredita. Isso quer di-
zer que o funcionário deve aprender a dizer

"não" quando sentir que a sustentabilidade de
um negócio ou de um relacionamento está
ameaçada. É uma questão de ética. Pode ser
duro, mas se você conseguir, será um profis-
sional mais respeitado. O ex-presidente da
Medtronic, empresa americana de tecnologia
médica, e atual professor de liderança na es-
cola de negócios de Harvard, Bill George, au-
tor do best-seller Liderança Autêntica (Editora
Gente), escreve no livro que "a integridade de-
ve nortear as ações diárias dos empregados e
é central na condução dos negócios".

A boa notícia é que a área de sustentabili-
dade pode proporcionar oportunidades inte-
ressantes de carreira. Ainda há poucos profis-
sionais preparados para lidar com o assunto.

"As pessoas que se interessam pelo tema bus-
cam trabalhar no pequeno grupo de compa-
nhias que se destacam por adotar essa práti-
ca, quando, na verdade, elas deveriam fazer o
contrário", diz o consultor Luiz Eduardo. "As
oportunidades estão na imensa maioria de
empresas que não adotam o conceito consis-
tentemente." Veja o caso de Juliana e Edy na
Tetra Pak. O segredo para identificar as opor-
tunidades é virar a chave da cabeça e mudar o
modelo mental. O mundo espera isso de você.
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