
Para o consultor americano Andrew Winston, as empresas que pretendem adotar políticas verdes
devem, em primeiro lugar, entender que ecoeficiência não é custo ANA LUIZA HERZOG

O
AMERICANO ANDREW WllSTSTON NÃO É UM ACA-
DÊMICO RENOMADO OU UM EMPRESÁRIO PODE-
ROSO. Mesmo assim, seus conselhos têm sido
ouvidos atentamente por empresas como HP,
Boeing e Ikea. Formado em economia pela Uni-

versidade Princeton, nos Estados Unidos, e mestre em gestão
ambiental por Yale, Winston é hoje um dos consultores "ver-
des" mais celebrados do planeta. O que o torna atraente aos
olhos das empresas que o contratam é o fato de que, com uma
linguagem simples, ele ensina às grandes corporações o que
elas devem fazer para se adequar à economia de baixo carbo-
no. Trata-se de um discurso que privilegia o pragmatismo em
detrimento da utopia. Em O Verde Que Vale Ouro, por exemplo,
livro lançado em 2006 com o professor da Universidade de
Yale Daniel C. Esty, Winston detalha como as companhias
podem se aproveitar dos desafios ambientais para se diferen-
ciar dos concorrentes. Neste ano, na esteira da crise econômi-
ca mundial, ele lançou Green Recovery ("A retomada verde",
ainda sem tradução para o português). A obra é nova, mas a
idéia central é praticamente a mesma do livro anterior: a con-
versão à causa verde traz lucro para as empresas — e isso po-
de ser particularmente oportuno num momento em que o
capital está escasso. De seu escritório, em Connecticut, Wins-
ton concedeu a seguinte entrevista a EXAME.

EXAME Em seu segundo livro, lançado
recentemente, o senhor fala muito sobre
a importância de as empresas abraça-
rem a ecoeficiência, conceito criado na
década de 8o. Hão é uma idéia um pouco
batida?
ANDREW WINSTON Você tem razão e
seria bom se eu não precisasse mais fa-
lar sobre isso. O que vejo, porém, é que
poucas empresas estão fazendo tudo
que podem em relação à ecoeficiência.
Existe uma espécie de senso comum de
que, ao se tornar "verde", uma compa-
nhia economiza dinheiro, mas a menta-
lidade ultrapassada de que a adoção de
práticas ambientalmente corretas custa
caro ainda não desapareceu por com-
pleto. Por isso, acho importante conti-
nuar batendo nessa tecla.

Mas o que há de novo nessa área?
Ainda há muito para ser feito, dezenas
de medidas de ecoeficiência que as em-
presas podem reputar como investimen-
to rápido e certo, e não como custo. Um
exemplo é a demanda por energia de-
corrente do uso de tecnologia da infor-



mação, que aumentou muito rapida-
mente nos últimos anos. Hoje, um data
center pode ser 15% mais eficiente do
que há três anos. Por isso, a competição
entre os fornecedores de TI para ajudar
as empresas a reduzir gastos com ener-
gia tem crescido tanto.

Tornar os produtos e os serviços de fato
mais "verdes" é mais difícil para as em-
presas do que adotar medidas de ecoe-
ficiência, como trocar lâmpadas incan-
descentes por fluorescentes ou fazer
reúso de água. Há uma maneira de fazer
com que essa mudança seja mais fácil?
Mexer na essência de produtos e servi-
ços exige um nível diferente de compro-
metimento. Por isso recomendo que as
empresas deem pequenos passos. Não
dá para simplesmente entrar numa em-
presa e dizer que ela precisa repensar
inteiramente seu negócio. O primeiro
passo é adotar a ecoeficiência para aban-
donar a idéia de que tornar a companhia
verde representa custo. Para isso, é pos-
sível começar fazendo uma reforma nos
prédios para diminuir em 60% os gastos
com iluminação, mexendo na frota, na
estrutura de TI. Só então deve-se propor
mudanças mais estruturais na área de
pesquisa e desenvolvimento. Há outras
duas razões para começar dessa manei-
ra. A primeira é que você ganha tempo
para que as pessoas adquiram conheci-
mento para trabalhar com o tema. É
importante lembrar, porém, que os fun-
cionários só vão pensar em produtos e
serviços verdes se tiverem liberdade e
tempo para isso. Não basta dizer que
isso tem de acontecer e não inserir como
meta nos processos ou nas políticas de
remuneração variável. A segunda razão
é que, ao adotar essas medidas, a empre-
sa ganhará mais dinheiro para investir
— porque algumas iniciativas verdes vão
demandar mesmo grandes aportes de
capital num primeiro momento.

Em seu livro há muitas menções ao Wal-
mart e à GE. Há outras empresas ame-
ricanas às quais devemos prestar mais
atenção?
Há dezenas de empresas de todos os ta-
manhos fazendo coisas interessantes,
mas eu faço mesmo muitas menções ao
Walmart. Nunca trabalhei pra eles, mas é
impossível não prestar atenção no que a
empresa está fazendo. Há também a IBM,

o problema está aí e que, quanto mais
rapidamente um marco regulatório for
definido, melhor. Somente assim as ino-
vações serão impulsionadas — porque
já existe um certo sentimento de que
estamos ficando para trás em relação à
China e à Alemanha. Ou seja, não diria
que 100% das empresas têm esse posi-
cionamento, mas muitas estão, sim, tra-
balhando para isso.

que está tentando implantar o que bati-
zaram de Planeta Mais Inteligente. A
idéia é usar a tecnologia para fazer com
que cidades, empresas e comunidades
funcionem de forma mais eficiente e com
menos desperdício. Há também compa-
nhias como a Toyota, que desenvolveu
produtos importantes, como o Prius, um
veículo híbrido. A propósito, esse exem-
plo diz muito sobre como as montadoras
japonesas estão mais preparadas que as
americanas para aderir à onda verde.

Nos últimos meses, empresas brasileiras
começaram a se movimentar para in-
fluenciar a posição que o governo levará
para a reunião climática de Copenha-
gue, em dezembro. Como tem sido o
posicionamento das empresas america-
nas em relação a esse tema?
Um movimento está acontecendo em
relação à Câmara Americana de Comér-
cio, que faz lobby para o livre comércio

ou para qualquer outra coisa que bene-
ficie as companhias. De setembro para
cá, empresas, como Nike, Apple e as
concessionárias de energia Exelon, Pa-
cific Gas & Electric e PNM, deixaram a
entidade porque são contra seu posicio-
namento retrógrado em relação às mu-
danças climáticas. Elas querem que
uma legislação seja aprovada, a Câmara
é contra. Há também a United States
Climate Action Partnership, que reúne
mais de duas dezenas de grandes em-
presas e prega a urgência da aprovação
de uma legislação. Há desde compa-
nhias como a GE e a Siemens, que que-
rem lucrar vendendo turbinas eólicas,
até outras que simplesmente sabem que

É mesmo verdade que o senhor ainda
esbarra em executivos que não acredi-
tam no aquecimento global?
Sim, um monte. Pelo menos metade das
pessoas com que lido nas empresas
acredita que a mudança climática é uma
invenção dos cientistas. Isso acontece
mesmo nas empresas supostamente
verdes. Não acho que seja assim em ou-
tros países, mas aqui muito dinheiro já
foi gasto para fazer com que as pessoas
acreditem que o aquecimento global é
um embuste. De qualquer maneira, isso
tem pouca importância agora. Acredi-
tando ou não, a realidade do mundo dos
negócios já é outra, e as empresas terão
de se adaptar a ela.
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