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Tenho visitado muitas empre-
sas para discutir os seus proje-
tos de sustentabilidade. Algu-
mas vezes no sentido mais am-
plo, em outras apenas aquelas
que consideram o assunto den-
trodeumcontextosocioambien-
tal.Emtemposdecrisefinancei-
ra, de falta de liquidez, de medo
em excesso, às vezes infundado
em relação ao futuro, o que te-
nho encontrado? O nobre leitor
certamente deve ter pensado:
redução dos investimentos so-
ciais; adiamento dos projetos
programados; reconsideração
de projetosambientais para não

inibirosinvestimentosnasativi-
dades produtivas geradoras de
caixa; redução de recursos para
os projetos ligados ao seu fator
humano.

E, para a grande maioria das
empresas, o leitor acertou na
mosca!Digograndemaioriapor-
que felizmente, para todos nós
queestamosinteressados–mes-
mo que indiretamente – na in-
fluência das organizações em-
presariais em nossas vidas sal-
vam-se boas e planejadas cabe-
çasealmas.Sim,háluznofimdo
túnel. E o que diferencia essas
poucasalmas?A respostaé sim-
ples. Planejamento.

Podeparecerclichê,masnun-
ca é demais dizer: em toda ativi-
dade,comoemtudona vida,pla-
nejar é preciso. Vimos nos últi-
mos anos, quem sabe décadas,
empresaseexecutivosalardean-

do sobre ações sociais e ambien-
tais. Lindos relatórios sociais.
Mas o que se viu na realidade é
que poucos fizeram de fato a li-
ção de casa. Qual seria? O tão
necessário e pouco considerado
Planejamento Estratégico de
Sustentabilidade.

E o que tem de tão especial
esse nome pomposo? Simples.
Ele permite que uma empresa
invista seus parcos recursos (e
geralmente eles são mesmo pa-
ra essa área) de maneira cons-
ciente, planejada, estruturada,
sabendoquanto,comoeondede-
ve investir. Canalizar cada cen-
tavodisponívelparaaquelespro-
jetos que interessam à empresa
e aos seus grupos de interesse
(stakeholders);nãodesperdiçar
tempo e dinheiro em projetos
sem fundamentos, que estão lá
na pauta do dia ou do ano, sem

que ao menos alguém os tenha
questionado.

Tudo deve sempre ser volta-
do para a estratégia de negócio
da empresa. Esta é a grande sa-
cada.Planejar e investirempro-
jetosde sustentabilidade que te-
nhamavercomonegóciodaem-
presa, estratégias e plano de fu-
turo. E como se consegue isso?
Com uma clara definição de co-
moaempresapretendecrescer,
aonde ela quer chegar, no envol-
vimento de todas as áreas-cha-
vedaorganização,quejuntasfa-
rãoainterfaceentre osnegócios
e suas influências positivas e ne-
gativas.Mapearqualaverdadei-
rainfluênciadaestratégianaca-
deia produtiva, de fornecimen-
to, no meio ambiente, no corpo
de funcionários e seus familia-
res,nacomunidadelocal,norela-
cionamento com os governos,

enfim, tudo deve estar intima-
mente relacionado. Criar uma
matrizdeprojetos,suasinter-re-
lações, as prioridades, seus res-
ponsáveis, os recursos necessá-
rios e seus retornos. Assim, fica
mais fácil decidir o que fazer em
temposdecrise.Ficamaisdifícil
a interrupção, por si só, sem jus-
tificativas de investimentos em
projetos de sustentabilidade.

ComumPlanejamentoEstra-
tégico de Sustentabilidade bem
feito, as decisões serão tomadas
com mais coerência, pois ele
mostra os caminhos pelos quais
aempresadeveseguirparaatin-
gir seus objetivos e dificilmente
serãoabortados,comohojeacon-
tece com projetos que nasceram
sabe Deus de onde e para o quê.
Para completar este cenário,
vemafiguradapeçaorçamentá-
ria.Confessoquetenhovistopou-

ca utilização dela quando o as-
sunto é sustentabilidade. Mas
não há por que se diferenciar o
Orçamento de Negócio, que a
maioria das empresas têm, do
Orçamento de Sustentabilida-
de. Lembrem que estratégia de
negócio e sustentabilidade de-
vem caminhar lado a lado. O or-
çamento anual da empresa deve
contemplarseusprojetosdesus-
tentabilidade.Seissoocorrer,di-
ficilmenteserãoalegadasrazões
financeiras para interrupção de
projetos.Oquesepodeindagaré
seesteorçamentodeveserrevis-
to,masaíéoutrahistória.Jáesta-
va previsto, planejado e acorda-
do. E o acordado não é caro. Pla-
nejar é preciso. ●

*Mauro Ambrósio é sócio-dire-
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