


O grande desafio das nações e das organizações, no século 21, é
conciliar o justo crescimento, desejado por todos, com os limites
da sustentabilidade necessária à sobrevivência do planeta.
Trata-se de um paradoxo que exige mudanças significativas
no modo de vida. Por isso, nem todos estão dispostos a sair da
zona de conforto para fazer a sua parte, quando, na realidade, a
responsabilidade pelas escolhas atuais recairá sobre todos nós - a
geração atual. O Brasil, país territorial, rico em recursos naturais,
dono da maior reserva de água doce do planeta, da maior parte
da floresta amazônica e com uma diversidade populacional única,
tornou-se um dos principais players no acordo entre as nações
que se movimentam para controlar a emissão de C02.

A proposta levada pelo governo federal para a Conferência das
Nações sobre Mudanças Climáticas, em Copenhague, em dezembro
de 2009, inclui o compromisso de reduzir as emissões de qases
do efeito estufa entre 36% e 39%, até 2020. A condição imposta
foi o comprometimento dos países desenvolvidos de assumir
metas de redução e também de apoio financeiro às nações pobres
e emergentes. O Banco Mundial estima que o Brasil vai precisar
de US$ 15 bilhões a US$ 20 bilhões por ano para cumprir os
compromissos de redução dos gases.

A tarefa não é fácil. Segundo inventário do próprio governo, as
emissões subiram 62% entre 1990 e 2005, um índice que coloca
o País como quinto maior poluidor do planeta, lembrando que
esta posição é mais garantida pelo desmatamento do que por um
intenso crescimento econômico. Mas o Brasil, pelo menos, está
em busca de soluções para estabelecer seu desenvolvimento em
bases sustentáveis e conta com uma parceria valiosa, a do setor
produtivo. Afinal, as empresas, habituadas a trabalhar com metas
e visão de futuro, já perceberam que o modelo da sustentabilidade
chegou para ficar como estratégia de gestão.

"É uma questão de sobrevivência", pontua Fernando Almeida,
presidente executivo do Conselho Empresarial Brasileiro para
o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS). E não apenas para o
mundo corporativo."Há a necessidade de um envolvimento maior
das empresas, mas também do goveno e da sociedade civil".

Almeida diferencia as iniciativas de organizações que ainda
entendem sustentabilidade como sinônimo de responsabilidade
social ou de projetos na área de conservação ambiental.
"Sustentabilidade é encarar as três dimensões, socioeconômica
e ambiental, de forma coerente, contínua, simultânea,
obtendo resultados a partir delas. Isso ainda é raro", comenta,
acrescentando que encontrou essa realidade em algumas grandes
empresas, como Philips, Basf, Itaú, Natura e Coca-Cola. Porém, no
caso das médias e pequenas, Almeida flagrou um quadro crítico,
apoiado em tentativas."Muitas vezes, não há sequer acesso à
informação. Vejo aí falta de estímulo governamental, para facilitar
de alguma forma", opina.

Na visão de Fernando Almeida, a principal inovação que se espera
na área de sustentabilidade é a de comportamento, ao lado da
tecnocientífica."Uma coisa é você contratar, isoladamente, uma
grande universidade e dar um salto tecnológico. Outra é, daqui a
cinco anos, numa situação hipotética, ter automóveis no mercado
que produzam poluição zero, a preços compatíveis com os que
ainda utilizam combustível à base de carbono", diz ele, destacando
que o setor produtivo e governo terão feito sua parte. "É óbvio
que, se o consumidor optar pelo tipo de transporte que não causa
poluição, estará buscando sua própria sobrevivência", completa,
fechando o tripé dos players do desenvolvimento sustentável. "E o
setor produtivo é o que tem maior responsabilidade de encaminhar
essa questão", conclui.



No âmbito empresarial, são vários os exemplos que apontam numa direção positiva. Senão em toda parte, ao menos entre as quatro Premiadas
do PNQ 2009, uma amostragem do que há de melhor entre as organizações em atividade no Brasil. Todas elas adotaram o Modelo de
Excelência da Gestão® (MEG), cujos fundamentos e critérios conduzem a ações nessa direção.

A AES Eletropaulo, uma das quatro Premiadas, busca atrelar sua operação à questão socioambiental - até porque lida com
distribuição de energia, um ponto nevrálgico nos tempos atuais. Visando reduzir o impacto de suas atividades, a empresa destinou,
em 2008, cerca de R$ 65,3 milhões a ações e projetos que geram benefícios ao meio ambiente. Um dos impactos decorrentes da
operação da companhia é a emissão de C02 pela sua frota de 1,2 mil veículos. Em 2008, a emissão somou o equivalente a 8.619,64
toneladas. Em 2009, a empresa trocou toda a sua frota, priorizando o uso de álcool para reduzir os níveis tóxicos de fumaça e treina os
motoristas para melhor conduzirem os veículos.

Primeira montadora de veículos a ganhar o PNQ, a Volvo do
Brasil - Caminhões já conseguiu reduzir 15% das emissões de
C02 por unidade produzida na fábrica de Curitiba (em 2007,
por exemplo, foram mais de 40 mil unidades). Além disso, a
fábrica aproveita a energia produzida na linha de montagem e na
produção de motores em outras atividades da planta. Buscando se
antecipar à legislação brasileira, que estabelece a obrigatoriedade
de adição de 5% de biodiesel no tanque de combustível, já a
partir de 2010, a Volvo realizou, em 2007, testes nos seus veículos
com essa mistura. Com o desenvolvimento sustentável como
modelo de negócios, o Grupo almeja apresentar uma taxa de
crescimento de, pelo menos, 10% ao ano e margem operacional
mínima nas atividades industriais de 7%, o que comprova a
possibilidade de conciliar sustentabilidade e crescimento.

O incentivo à cultura está entre as
iniciativas socioambientais da Volvo
do Brasil - Caminhões.

Dois indicadores de nível mundial fornecem pistas para a posição das
organizações brasileiras dentro do panorama da sustentabilidade.
Atualmente, 313 empresas que atuam no País são signatárias do Pacto
Global, criado pela ONU a fim de mobilizar a comunidade empresarial
internacional para a adoção, em suas práticas de negócios, de valores
fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos
humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção
refletidos em dez princípios. Com relação ao GlobalReporting Inítiative
(GRI), o Brasil é o terceiro no ranking das nações que mais empregam
esse padrão de relatório de sustentabilidade, atrás de Espanha e
Estados Unidos e à frente de países como Reino Unido, Japão e
Alemanha. Em 2008,64 organizações brasileiras usaram o GRI para
demonstrar suas ações na área.



Brasal:
identificando
impactos e
trabalhando em
conjunto com a
comunidade.

A outra Premiada no PNQ 2009 na área de energia, a CPFL Piratininga, mantém um Sistema de
Gestão Ambiental (SGA) que cuida para que os impactos ambientais sejam tratados em todas
as fases, incluindo planejamento, projeto, implantação e operação dos processos e instalações.
As ações no campo da sustentabilidade ajudaram a empresa a obter bons resultados financeiras.
Em 2008, a distribuidora forneceu 13.322 GWh de energia elétrica em sua área de concessão, o
que propiciou uma receita bruta recorde de R$ 2,9 bilhões. O resultado financeiro apontou um
lucro líquido de R$ 222 milhões e Ebtida de R$ 404 milhões. Para expansão e manutenção de seu
sistema elétrico, a CPFL Piratininga destinou, em 2008, R$ 123 milhões em investimentos. Ou seja,
sustentabilidade também faz parte do negócio e traz lucro.

A inclusão de partes integrantes do ecossistema das organizações na causa socioambiental é outro
traço marcante entre as organizações de ponta no Brasil. A Brasal Refrigerantes, também Premiada
no PNQ 2009, realiza ações socioambientais focadas no atendimento das necessidades internas e
de comunidades circunvizinhas. Uma das ferramentas utilizadas para levantamento dos impactos
socioambientais é o Relatório de Impacto de Vizinhança (RIVI), uma forma inovadora de identificar
os impactos dos processos, produtos e instalações da Brasal nas comunidades próximas. Realizado
em parceria com o curso de Engenharia Ambiental da Universidade Católica de Brasília, consiste em
uma pesquisa de campo com a população, num raio de 2,5 quilômetros da organização.



Segundo o Ministério das Minas e Energia, atualmente, mais de 45% de toda a energia
utilizada em território nacional provém de fontes renováveis, enquanto a média de
participação dessas fontes na matriz energética dos países desenvolvidos é de cerca de
12%. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o
álcool é, hoje, o combustível mais usado no Brasil para carros de passeio, com 20,8% do
mercado, e o uso de biodiesel cresceu 42,7% no primeiro semestre de 2009.0 etanol,
vale lembrar, é não poluente desde o cultivo da cana-de-açúcar, já que retira carbono da
atmosfera. Até a aviação comercial deve entrar na rota do etanol, já que está prevista a
utilização do bioquerosene daqui a quatro ou cinco anos, com base em pesquisas feitas no
Brasil. E há outras boas notícias, como o menor desmatamento registrado na Amazônia,
maior floresta tropical do mundo, em 21 anos - queda de 45% em relação ao período
2007-2008, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

A crise econômica que se abateu sobre os mercados em
2008 - cujos reflexos ainda são sentidos - poderia servir de
desculpa para posterga r ações em prol da sustentabilidade.
Afinal, é preciso fazer girar a cadeia produtiva, num mundo
com aumento de população e consumo. Mas a agenda do
século 21 contempla outros temas igualmente importantes
e desafiadores, como o aquecimento global, a escassez de
água e alimentos e a distribuição de renda. Todos, na verdade,
oportunidades de inovação, que exigem soluções criativas de
governos e organizações, além de contribuições individuais
importantíssimas para estabelecer uma plataforma de
desenvolvimento genuinamente sustentável, com o uso
inteligente dos recursos naturais, que proporcione bem-estar às
pessoas e, ao mesmo tempo, preserve a vida no planeta.

Uma das mais recentes medidas do governo brasileiro foi
reduzir a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), até o fim de março de 2010, para carros flex fuel,
movidos tanto a álcool quanto a gasolina. Antes, já havia
desonerado a linha branca, intensificando o desconto para
aparelhos que consomem menos energia, até o fim de 2009.
Fernando Almeida considera as medidas louváveis, mas vê
contradição no fato de haver, por exemplo, redução do IPI para
o chuveiro elétrico, "o aparelho que mais consome energia", e
não para equipamentos de aquecimento solar.

"A troca de matriz energética é gradual", argumenta José
Manuel Cabral Dias, chefe de Comunicação e Negócio da
Embrapa Energia (braço da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária). "Se, hoje, estamos usando fontes tradicionais
e não ecologicamente saudáveis, é porque são as que estão
disponíveis", reforça. "Os investimentos em biocombustíveis, por
exemplo, não são de hoje. Começaram a ser feitos na década de
70" explica. Para ele, é inevitável que, mesmo com a diminuição
do consumo percopito de energia, via tecnologias inovadoras,
o consumo total irá aumentar, em razão do desenvolvimento
econômico - no governo, a previsão é de que o PIB cresça 5%
no ano que vem. Mas é preciso diminuir os prejuízos. Entre 1991
e 2007, o consumo de energia no País aumentou 60% e houve
perda de eficiência energética de 5%.

"A inovação não ocorre de uma hora para outra. Ela tem etapas
a serem cumpridas, até que se chegue à aplicação prática",
argumenta Dias, citando o exemplo do biodiesel."Em 2006,
surgiu a idéia de adicionar 2% de biodiesel ao diesel a partir de
2012. Depois, esse patamar mudou para 5%, mas a expectativa
ainda era de que a mistura só fosse valer em 2012. Mas, em
razão do sucesso nas pesquisas, envolvendo plantio, colheita
e distribuição, entre outros fatores, isso já será possível a partir
de 1° de janeiro de 2010. Essa é uma mudança grande, porque
estamos falando de bilhões de litros de combustível", comenta.



Sociedade do conhecimento e do baixo carbono

O Brasil tem o enorme desafio de fazer com que o seu potencial se realize e a inovação pode ser a
ponte para chegar lá mais rapidamente. Para o presidente da FNQ, Luiz Ernesto Gemignani, além de
ser estratégica na gestão das organizações, a inovação também é a resposta para muitos problemas da
humanidade. "Não conseguiremos construir uma sociedade sustentável sem muita inovação. É a nossa
capacidade de inovar, de identificar novas fontes de energia não tão agressivas ao meio ambiente, por
exemplo, que trará soluções para a questão do aquecimento global", diz.

Gerir a inovação de forma sistêmica, ou seja, conseguir enxergar, integrar e equilibrar as diferentes
variáveis que levam uma empresa a inovar é um grande desafio ao qual devem se lançar os empresários
deste século. Assim pensa Pedro Passos, vice-presidente do Conselho Curador da FNQ e co-presidente
do Conselho de Administração da Natura Cosméticos. Ele acredita que o poder público tem um papel
importantíssimo de mostrar a direção e criar iniciativas que aproximem o conhecimento produzido
na academia ao mundo das empresas. "O governo deve ser o grande articulador, mas os empresários
precisam investir mais e correr riscos, pois a inovação tem um índice de mortalidade muito grande,
em tentativas que não vão adiante", afirma. O empresário também relaciona o pensamento inovador à
busca de soluções para as grandes demandas do planeta, que acenam oportunidades e necessidades
tanto para a iniciativa privada quanto para as nações. "O grande desafio é fazer com que governos e
organizações compreendam que já vivemos em uma sociedade do conhecimento, de baixo carbono, que
precisa ser desmaterializada em prol de mais educação, cultura, saúde, arte e qualidade de vida. Isso é
pensar o futuro de forma inovadora", conclui.



Ética Empresarial: essencial para construir um mundo
mais justo e sustentável.

Comitê de Ética busca disseminar princípios
A FNQ criou o Comitê Temático de Ética Empresarial a partir do
entendimento de que este tema é um dos pilares da excelência
em gestão. O objetivo da iniciativa é contribuir para uma
sociedade mais justa, disseminando e compartilhando conceitos,
princípios e melhores práticas nas empresas. A primeira reunião
ocorreu em 1° de julho de 2009 e, desde então, os membros
das 23 organizações que compõem o comitê reúnem-se
mensalmente. Eventualmente, profissionais com conhecimentos
específicos são convidados a participar, a fim de enriquecer ainda
mais as discussões.

O comitê está desenvolvendo pesquisas traçadas sobre duas
abordagens: uma qualitativa e outra quantitativa. "Por meio
da combinação destas duas metodologias, voltadas para
públicos diferentes, ambas desenvolvidas por especialistas em
pesquisas, teremos um diagnóstico a respeito da percepção dos
empresários que atuam no Brasil sobre a Ética Empresarial",
comenta Izilda Capeletto, coordenadora do comitê. O
diagnóstico será divulgado em 2010.

A FNQ também está trabalhando no desenvolvimento de uma
série de outros produtos para 2010, todos voltados ao tema da

Ética Empresarial, entre eles o Seminário Internacional. Como
é tradição, serão convidados palestrantes internacionais para
apresentações seguidas de debates. "Estamos produzindo,
ainda, uma publicação que servirá como um guia para gestores
e profissionais que atuam nas áreas de ética e compliance nas
organizações", adianta Izilda.

Na opinião de Sérgio Gomes Castejon, gerente de Qualidade e
Processos da Nextel, o comitê - do qual é integrante - representa
um marco."São as melhores práticas do mundo, perfeitamente
aplicáveis no ambiente empresarial brasileiro, trazendo novos
horizontes, que propiciarão à nossa sociedade um avanço
sustentável", diz ele, ressaltando a interação com profissionais de
altíssimo nível, ligados a empresas de primeira grandeza.

Izilda Capeletto entende que a ética vem ganhando
importância nas empresas brasileiras nos últimos anos.
"Cada vez mais, elas incorporam códigos de conduta em sua
estratégia de negócios. Mas temos muito a fazer", ressalta.
Ela diz que é de suma importância medir o progresso
alcançado, no que se refere a construir um mundo com maior
inclusão social e mais sustentável.
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