
LOU UMA FABRICA em Mucun, no sul da
Bahia, a fabricante de papel e celulose
Suzano iniciou uma série de medidas pa-
ra melhorar a vida de centenas de famílias
pobres das redondezas. A empresa ergueu
moradias, escolas e até um hospital. Sem
metas nem acompanhamento, porém, a
iniciativa se resumia a um conjunto de
ações pontuais com poucos resultados. Ao
longo de toda a década de 90, a Suzano
não seguiu propriamente uma estratégia
de sustentabilidade. "Fazíamos tudo e ao
mesmo tempo não fazíamos nada", diz
Luiz Cornacchioni, diretor de relações
institucionais da Suzano. O momento da
virada aconteceu quando a empresa ob-
teve, em 2004, a certificação de suas flo-
restas de eucalipto pelo Forest Steward-
ship Council (FSC), principal órgão mun-
dial na área de manejo florestal. A partir
daí, com a ajuda do FSC, incentivou ou-
tros pontos da cadeia a aderir à certifica-
ção — como as 27 gráficas que compram
seus produtos e 12,5% de seus fornecedo-
res de eucalipto (o objetivo é incluir todos
até 2012). O contato com o FSC também
ajudou a definir um foco para os progra-
mas com as comunidades. Todos passa-
ram a centrar na educação — do reforço
pedagógico em escolas fundamentais à
formação técnica nas fábricas. A guinada
coincide com a estreia da Suzano, em
2004, entre as empresas de destaque do
GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE.
Desde então esteve presente nos anos se-
guintes, numa marca de seis participações
em dez edições. "Agora escolhemos os
projetos que geram mais resultados para
a comunidade e que estão mais próximos
do negócio", diz Cornacchioni.
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A trajetória da Suzano simboliza as
mudanças pelas quais passaram todas as
empresas que incluíram a sustentabili-
dade em sua estratégia de negócios. Des-
de que a primeira edição do GUIA EXA-
ME DE SUSTENTABILIDADE foi publi-
cada, em 2000 (ainda com o nome de
GUIA EXAME DE BOA CIDADANIA
CORPORATIVA), as companhias brasi-
leiras atravessaram pelo menos três es-
tágios. Primeiro foi a era da filantropia,
com ênfase em investimentos sociais,
como doações e voluntariado. Logo a
conversa passou a envolver a ética e a
transparência no relacionamento com
as partes interessadas — os chamados
stakeholders, que incluem de acionistas
a consumidores. Mais recentemente,
questões ambientais, que sempre foram
marginais, afinal passaram a ser cada vez
mais conectadas à estratégia. Hoje, o que
se vê por toda parte são executivos e
empresários discutindo como transfor-
mar a sustentabilidade em oportunidade
de negócios. "Dez anos costuma ser um
período quase irrelevante no que se re-

fere à alteração de tendências sociais e
econômicas", afirma Ricardo Young,
presidente do Instituto Ethos. "Mas a
última década foi um período de transi-
ção quase revolucionária para a respon-
sabilidade socioambiental."

Uma releitura das dez edições do guia
dá uma medida dessa mudança profunda
a que Young se refere. Quando o anuário
foi publicado pela primeira vez, a discus-
são sobre o tema apenas começava a ga-
nhar eco em todo o mundo. Um dos mar-
cos foi a publicação de um artigo, em
1998, em que o sociólogo inglês John
Elkington lançava a idéia do triple bottom
Une, com a tese de que todo negócio deve
observar seus impactos sociais, ambien-
tais e econômicos (e não apenas os finan-
ceiros) — o conceito só começaria a re-
percutir dentro das empresas depois de
alguns anos. Iniciativas como o Pacto
Global e as Metas do Milênio, lançadas
pela ONU em 1999 e 2000, respectiva-
mente também contribuíram para o en-
gajamento de governos e empresas com
relação à sustentabilidade dali para a
frente. No Brasil, esse movimento se re-
fletiu em articulações que criaram enti-
dades como o próprio Instituto Ethos, em
1998, com 11 empresas fundadoras. Desde
então, o instituto expandiu sua rede para
as atuais 1300 companhias associadas.

Existem diversos fatores que impul-
sionaram as grandes empresas a tratar da
sustentabilidade como algo prioritário,
como a crescente pressão de investido-
res, ONGs e consumidores pelo compor-
tamento mais responsável das empresas.
Mas nada aumentou o senso de urgência
tanto quanto o alarme das mudanças cli-



máticas, que disparou com a publicação,
em outubro de 2006, de um relatório ela-
borado pelo economista inglês Nicholas
Stern, por encomenda do governo britâ-
nico. A análise do ex-economista-chefe
do Banco Mundial, com mais de 700 pá-
ginas, demonstrava que o acúmulo de gás
carbônico é a principal causa do aqueci-
mento terrestre e traçava uma correlação
direta entre as mudanças climáticas e a
economia global. O texto apontava tam-
bém que, se as emissões de CO2 conti-
nuassem a crescer no ritmo das últimas
décadas, o planeta correria sérios riscos
de sofrer tragédias ambientais de propor-
ções bíblicas: secas, inundações, furacões
e epidemias. No pior cenário traçado por
Stern, até 2050 as perdas econômicas do
aquecimento global poderiam custar até
20% do PIB mundial - ou 10 trilhões de
dólares, num cálculo que leva em consi-
deração os dados de 2009.

Nem todas as empresas esperaram
as previsões apocalípticas do relatório
Stern para rever sua estratégia. É o caso
da Natura, que esteve presente como
destaque em todas as edições deste guia
(exceto em 2006). A empresa adotou o
uso de refis, por exemplo, ainda na dé-
cada de 80. Hoje, cerca de 30% dos qua-
se 800 produtos da Natura têm refil.
Essas embalagens consomem, em mé-
dia, 30% menos matéria-prima que as
regulares e responderam por mais de
20% do total de itens vendidos pela em-
presa no ano passado. Recentemente, a
companhia vem fazendo um esforço
para se tornar "carbono neutro". Em vez
de apenas compensar suas emissões
com o plantio de árvores, a Natura co-
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locou em funcionamento um projeto
piloto de logística reversa nas cidades
de Recife e São Paulo em março de 2007.
Na prática, está convencendo suas con-
sultoras a executar uma tarefa compli-
cada: coletar as milhares de embalagens
da marca descartadas diariamente e
encaminhá-las para cooperativas de re-
ciclagem. Em 2008, o programa coletou
cerca de 118 toneladas de resíduos. Com
isso, no futuro, a idéia é que seja possível
descontar, no cálculo das reduções de
emissões da empresa, as toneladas de
embalagens recicladas.

A incorporação de processos verdes
na Natura demonstra uma mudança de
postura fundamental — medidas susten-
táveis cada vez mais deixam de ser vistas
como custo e passam a ser encaradas
como oportunidade. E um raciocínio
descrito em detalhes pelo americano
Michael Porter, um dos maiores especia-
listas em estratégia empresarial da atu-
alidade, num artigo publicado pelaHar-
vard Business Review em dezembro de
2006. Segundo ele, o conceito de susten-





tabilidade deve ser visto como uma
oportunidade de negócio e ser levado ao
centro da estratégia das companhias.
Empresas como a japonesa Toyota fo-
ram uma das primeiras a ocupar esse
novo espaço. O modelo Prius, lançado
em 1997, com motor que funciona com
um sistema híbrido de eletricidade e ga-
solina, conseguiu não apenas diminuir a
emissão de gases tóxicos como também
garantir à montadora uma enorme van-
tagem competitiva. Outras empresas
anunciaram estratégias semelhantes nos
anos seguintes, como a americana GE e
a alemã Siemens. A subsidiária brasilei-
ra da Philips também anunciou que pre-

tende dobrar, até 2012, para 30% a par-
ticipação nas vendas de seus produtos
chamados verdes — com características
como baixo consumo de energia, peso
reduzido e sem componentes tóxicos em
sua estrutura. Atualmente, 25% das ven-
das da Philips no país já vêm de produtos
verdes. "Estamos próximos de atingir a
meta", afirma Daurio Speranzini Jr., vi-
ce-presidente de cuidados com a saúde
e sustentabilidade da Philips para a
América Latina.

Tão importante quanto desenvolver
estratégias sustentáveis tem sido encon-
trar maneiras de padronizá-las. "Como
se trata de um assunto em constante evo-

lução, é importante tanto para as empre-
sas como para as partes envolvidas ter
uma referência de avaliação da estraté-
gia de sustentabilidade das companhias",
afirma Roberta Simonetti, coordenado-
ra do Centro de Estudos em Sustentabi-
lidade da Fundação Getulio Vargas. Ne-
nhuma outra ferramenta cumpriu esse
papel de maneira tão eficiente como a
criada pela Global Reporting Initiative
(GRI), organização com sede na Holan-
da que congrega mais de 800 empresas
em todo o mundo e desenvolve padrões
para a elaboração de relatórios de sus-
tentabilidade. Trata-se hoje do único
formato mundialmente aceito para a
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publicação de balanços na área. Fundada
em 1997, a GRI lançou suas primeiras
diretrizes para relatórios quatro anos
mais tarde. "Nos primeiros relatórios as
empresas falavam quase só sobre suas
fundações e trabalhos sociais. Hoje, a
tendência é que elas comecem a tocar
em temas relacionados ao impacto de
seu negócio", afirma Glaucia Térreo, co-
ordenadora das atividades da GRI no
Brasil. Em 2008,78 empresas brasileiras
publicaram relatórios baseados na GRI.
No mundo já são 3 500.

Para a Serasa, a adoção das diretrizes
da GRI é considerada um marco na es-
truturação de sua área de responsabili-
dade social corporativa. Há dez anos, as
primeiras iniciativas da empresa na área
se concentravam, sobretudo, em ações
de voluntariado e de inclusão de defi-
cientes físicos na empresa. Em 2005, ao
aderir às diretrizes da GRI, a Serasa co-
meçou a refletir sobre sua visão e suas

políticas para sustentabilidade. Após
debates com funcionários e outras par-
tes interessadas, o foco de atuação foi
redefinido. Na relação com o público
externo, as ações passaram a ser mais
próximas da área de atuação da empre-
sa. Assim, a Serasa começou a concen-
trar seu voluntariado na educação finan-
ceira, com um programa de aulas sobre
o assunto em escolas públicas, por exem-
plo. "Ao darmos foco à responsabilidade
social, aproximamos as ações de nosso
negócio e daquilo que sabemos fazer
melhor", afirma Tomás Carmona, geren-
te de sustentabilidade da Serasa.

Segundo especialistas, deve se tornar
cada vez mais freqüente que empresas
envolvam seus stakeholders na elabora-
ção da estratégia de sustentabilidade. A
Natura, por exemplo, realiza dois encon-
tros anuais com stakeholders, desde
2007, para falar do assunto e do relatório
anual. No ano passado, aumentou a fre-
qüência das discussões ao criar um por-
tal que permite a contribuição do públi-
co pela internet, de forma semelhante ao
que é feito na enciclopédia virtual Wiki-
pédia. Nos chamados wikishops, a empre-
sa faz debates com grupos de partes in-
teressadas previamente cadastradas. Em
dezembro deste ano, a Natura planeja
iniciar uma grande discussão nesses mol-
des, aberta a todo o público, para falar do
seu próximo relatório de sustentabilida-
de — a idéia é identificar assuntos que os
stakeholders gostariam que a empresa
abordasse em seu relatório anual.

Em alguns países mais avançados
nessa questão, a transparência começa a
virar lei. Na Dinamarca, a partir de 2010,
as 1100 maiores empresas do país terão
de incluir em seus relatórios financeiros
as ações de responsabilidade corporativa.
Caso não tenham nenhuma, devem dei-
xar isso claro. Na Suécia, desde o ano
passado, todas as empresas estatais são
obrigadas a publicar relatórios usando a
metodologia da GRI. "De forma forçada
ou mais espontânea, a sustentabilidade
cada vez mais integra o negócio das em-
presas", afirma Rosa Maria Fischer, pro-
fessora da USP e membro do conselho
consultivo do GUIA EXAME DE SUS-
TENTABILIDADE. "O ideal seria que
daqui a dez anos não precisássemos mais
desse tipo de diretriz, mas isso depende-
rá da nova geração de executivos que
estará à frente das empresas." •
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