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POR R O B E R T A S A L L E S

Erros recorrentes,
como a

prática do
bom-mocismo

e da filantropia,
foram

apontados no
estudo "O valor

sustentável
- A gestão da

sustentabilidade nas
empresas", elaborado

pela DOM Strategy Partners.
Inédita, a pesquisa aponta

as 10 inconsistências
da sustentabilidade

corporativa
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Fugir      do trivial quando o
assunto é sustentabilidade é tão com-
plicado quanto, de fato, realizar ações
sustentáveis. Comum é cair na mes-
mice, colocar dentro do mesmo balaio
as ações de marketing e filantropia, e
esquecer do que realmente é impor-
tante para suportar o Triple Bottom
Line - palavrinhas que envolvem a
preocupação com o impacto que a
empresa causa nos pilares social, eco-
nômico e ambiental.

Enganar os stakeholders (públi-
co que se relaciona com a empresa)
com valores sem importância ou ma-
quiados já está com os dias contados.
O bom-mocismo já está percebido
como engodo. Não adianta se dizer
sustentável, ter título de empresa
verde e fazer campanha de que não
emprega crianças, nem deixa de pagar
impostos e não despeja dejetos quí-
micos em rios e lençóis, entre outros.
"Isso é obrigação e não ação sustentá-
vel", afirma Daniel Domeneghetti,
CEO da DOM Strategy Partners
e responsável pelo estudo "O valor
sustentável - A gestão da sustentabi-
lidade nas empresas", que a partir da
avaliação de 108 empresas, entre as
500 maiores do Brasil, destacou "As
dez inconsistências da sustentabili-
dade corporativa".

O conceito de sustentabilidade
atualmente está corrompido. Primeiro
está misturado ao de responsabilidade
social, o que faz com que práticas sem
importância deturpem os reais objeti-
vos. "Apagar todas as luzes ao sair do
escritório ou de casa é uma questão de
economia e educação, não de susten-
tabilidade", explica Domeneghetti.
Segundo, esse conceito esbarra no fato
de ter nascido da consciência crescente
de responsabilidade das empresas so-
bre as mudanças climáticas do plane-
ta, proveniente, na grande maioria, de

processos fabris e estratégias de explo-
ração e ações destruidoras.

"As empresas iniciaram uma bus-
ca por adequar e alinhar as melhores
práticas sustentáveis, o que consiste
em um dos principais desafios corpo-
rativos", acrescenta Domeneghetti.
Se esse movimento for calcado sob a
ótica do Triple Bottom Line, segundo
o executivo, a empresa pode identifi-
car novas oportunidades de inovação,
diferenciação, negócios e alternativas
para a melhoria de produtos, serviços,
processos e atividades que influenciem
de forma positiva seus resultados e,
consequentemente, os stakeholders.

Falhas recorrentes
Depois de levantar os diversos pon-

tos que atrapalham as ações de susten-
tabilidade, o estudo considerou os dez
pontos que contribuem para a derro-
cada das ações implementadas pelas

cupa com os dejetos que despeja no
entorno da empresa. "Plantar árvores
é uma ação de bom-mocismo, mas não
é algo efetivo, pois essa companhia so-
zinha não vai fazer milagres", explica.

O segundo ponto, a ausência de rea-
lismo, refere-se ao fato de que as causas
da sustentabilidade devem acompanhar
as dimensões, perspectivas e demandas
da cadeia de valor. "No entanto, as em-
presas usam de ações filantrópicas para
aparecer de forma bonita na frente de
todos", fala.

Ações com falha na ordem de prio-
ridade também prejudicam o bom
andamento da sustentabilidade. "A
terceira inconsistência está na incompa-
tibilidade nos temas sustentáveis. Eles
não possuem materialidade, que apon-
tam aspirações, desejos e ideais pouco
crédulos, ou relevância suficiente para a
empresa e para os stakeholders envolvi-
dos com o tema", afirma. Assim, os ré-

empresas. "As companhias não podem
ignorar o tripé social, econômico e am-
biental", afirma Domeneghetti.

A primeira inconsistência é o pro-
blema do core business. "A sustenta-
bilidade deve estar inserida nas prá-
ticas, nos processos, nos produtos e
nos serviços, bem como as causas, as
bandeiras, os programas e os projetos
devem estar diretamente ligados ao
negócio", explica Domeneghetti.

Como exemplo, ele cita a ação de
uma fabricante de papel e celulose que
divulga suas ações de reflorestamento
para a Mata Atlântica e não se preo-

sultados não acompanham ou atingem
seus objetivos.

Como quarta inconsistência, o estu-
do aponta o viés unidimensional. Trata-
se do fato de a empresa não entender
de maneira integrada os três pilares do
Triple Bottom Line ou usá-los de for-
ma desequilibrada. "Como exemplo,
podemos citar iniciativas de cunho so-
cioambiental que não se sustentam fi-
nanceiramente ou projetos sociais com
foco econômico, mas que destroem o
meio ambiente", explica o executivo.

Além disso, a quinta incoerência
fala da "baixa percepção de impacto



sistêmico no entorno". Segundo o estu-
do, o erro das companhias está em não
compreender o impacto bilateral e sis-
têmico das iniciativas de sustentabili-
dade, seja partindo da empresa para sua
cadeia de stakeholders ou dos diversos
stakeholders para a organização.

Um dos piores erros, entretanto,
está na inconsistência na governança,
que acontece quando a sustentabili-
dade é tratada dentro da companhia
sem que haja um responsável por ela,
bem como orçamento definido para
o seu desenvolvimento ou práticas
para a gestão correta das ações. Tam-
bém ocorre quando não há gestão do
conhecimento.

Mensurar o que não existe é a sé-
tima inconsistência. O erro acontece
quando os investimentos e recursos
destinados à sustentabilidade têm
caráter pontual, desalinhado do orça-
mento corporativo e sem métricas de
avaliação. "A real geração de valor para
a empresa e para o acionista, ou mes-

mo de desempenho de suas iniciativas
e projetos, por meio de controladores e
sistemas, não são percebidos", comen-
ta Domeneghetti.

A comunicação oportunista ou ine-
ficiente, oitava inconsistência, pode
levar ao não-engajamento do público
interno e dos demais stakeholders.
Além disso, pode tornar-se somen-
te oportunista, deixando de lado a
credibilidade da empresa por suas
iniciativas.

Como nona incoerência, é apon-
tada a visão e os valores dispersos, e
desalinhados. "Basta que eles estejam
dispersos e não ordenados. O alinha-
mento a uma ambição maior de sus-
tentabilidade é essencial e deve vir de
cima, do alto escalão", afirma.

O último ponto, miopia de inser-
ção nos negócios, não deixa a empresa
enxergar a sustentabilidade dentro de
produtos, serviços, canais, processos
produtivos, gestão, suporte, relaciona-
mento, apoio etc.

Confusões sanadas,
empresa sustentável

Quando a Petrobras sofre um aci-
dente que prejudica o oceano em mi-
lhares de quilômetros e destrói parte
de um ecossistema, imediatamente
toma ações para remediar. "Há uma
diferença entre incidente e acidente. A
empresa, nesse caso, não tem culpa",
comenta Domeneghetti.

Companhias como Accor, Basf,
Natura e O Boticário também já pas-
saram por percalços gerados por fa-
lhas. "O erro da Natura diante dos
stakeholders foi não estruturar suas
ações de sustentabilidade e querer
realizar diversas ao mesmo tempo",
aponta. Agora a empresa direciona
bem suas iniciativas.

E os acionistas estão de olho. "Cada
vez mais percebem o que realmente é
efetivo nas práticas de ações sustentá-
veis, com transparência e veracidade.
Até porque o consumidor está mais
presente nas redes sociais e busca essa
transparência, sabendo discernir o que
é marketing e o que é realmente é sus-
tentabilidade", finaliza.
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