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Empresas de comunicação encontram na área de 
responsabilidade socioambiental boas oportunidades 
POR HELDER HORIKAWA 

Embora o primeiro relatório de 
sustentabilidade tenha pouco mais 
de 20 anos, o termo ganha capas de 
jornais no mundo todo, é assunto em 
reuniões de empresas e está constan
temente na pauta de encontros de 
líderes mundiais. Entre as 500 maiores 
companhias do Brasil, segundo Paulo 

Itacarambi, vice-presidente executivo 
do Instituto Ethos de Empresas e 
Responsabilidade Social, 49% delas 
possuem o Comitê de Sustentabilida
de. "Essa questão se transformou no 
eixo central nos negócios. É assunto 
em pauta em qualquer empresa, 
que precisa promover mudanças e 

investimentos em gestão, processos 
e produtos para ganhar mercado. 
As oportunidades estão à disposi
ção das companhias. Aquelas que 
apresentam novos produtos e novas 
tecnologias, com adoção de postura 
em políticas sustentáveis, saem na 
frente", argumenta. 
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Para marcar boa posição no compe
titivo mundo corporativo, as empresas 
passaram a investir mais nos planos de 
comunicação para divulgar aos stakeholders 
suas atividades e ações sustentáveis. "A 
importância que a sustentabilidade está 
ganhando nas corporações é indiscutível. A 
meu ver, existe, sim, uma mudança no peso 
que isso tem na empresa. Há companhias 
que chegam até a reestruturar sua gestão 
diante dessa nova realidade", confirma 
Cláudia Random, sócia-diretora da RP1 
Comunicação Empresarial, de São Paulo. 
"Temos mostrado para nossos clientes que 
este é um assunto cada vez mais presente 
e que eles não podem ficar atrás. Apesar 
do fracasso da Conferência na Dinamarca, 
é preciso colocar a sustentabilidade como 
ponto chave em suas políticas adminis
trativas", completa Valdeci Verdelho, 
vice-presidente associado da agência de 
comunicação empresarial Andreoli MS&L, 
também da capital paulista. 

Longo caminho 
O mercado sustentável brasileiro, se

gundo uma pesquisa da consultoria alemã 
Roland Berger Strategy Consultants, feita 
em parceria com a Câmara de Comércio 
e Indústria Brasil-Alemanha, representa 
atualmente 0,8% do cenário internacio
nal. A expectativa, no entanto, é que 
cresça entre 5% e 7% até 2020, quando 
se espera que sejam movimentados algo 
em torno de US$ 4 trilhões no segmento 
de meio ambiente e sustentabilidade em 
todo o mundo. Nesse aspecto, o Brasil 
tem importância fundamental. 

O problema é que os investimentos 
de grande parte das empresas brasileiras 
não ultrapassam 1% do faturamento, 
como aponta a mesma consultoria ale
mã. É pouco, mas o valor e o número 
de companhias que apostam em ações 
de sustentabilidade para fomentar seus 
negócios crescem a cada ano, inclusive 
entre as pequenas e médias empresas. 
"Naturalmente as maiores companhias 
possuem uma estratégia de comunicação 
e marketing que favorece a divulgação 
de todas as suas ações e programas. De 
fato eles existem e produzem excelentes 
resultados, mas as médias e pequenas 
empresas também têm ótimos programas 
socioambientais, algumas vezes copiados 
ou adaptados, porém não possuem uma 

estrutura de divulgação", diz o consultor 
na área de Responsabilidade Social, 
Qualidade e Meio Ambiente, Vladimir 
Aparecido Esteves, da Improvement 
Consultoria, de Curitiba, no Paraná. 

Um estudo realizado, em 2008, por 
Dirk Michael Boehe, professor de Relações 
Internacionais do Instituto de Ensino e 
Pesquisa, constatou que as empresas 
exportadoras que se comprometem com 
sustentabilidade conseguem aumentar 
o desempenho de suas vendas para o 
exterior em até 15%. "O aumento das 
exportações é, sem dúvida, um indica
dor de que o mercado está mudando. 
Lá fora, critérios de sustentabilidade 
socioambiental são cada vez mais va
lorizados e isso acaba determinando 
quem serão os seus fornecedores", 
justifica Ricardo Barretto, gerente de 
Comunicação do Centro de Estudos em 
Sustentabilidade da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), em São Paulo. 

Para ele, ao enxergar essa oportunida
de e promover inovação, a empresa está 
ganhando terreno no mercado externo 
e se tornando apta a ter um papel de 
destaque num mercado interno mais 
exigente. "Não estamos falando, aqui, 
apenas de fortalecer a imagem de uma 
empresa, mas de seu amadurecimento 
enquanto player da economia. A susten
tabilidade é uma estratégia de presença 
no mercado, de sobrevivência num 
ambiente em que as matérias-primas 
ficarão cada vez mais escassas e caras, 
e ainda o respeito ao consumidor cada 
vez mais bem informado sobre os impac
tos das atividades econômicas no meio 
ambiente", esclarece Barretto. 

Comunicação é estratégia 
Na esteira da p r e o c u p a ç ã o das 

grandes corporações em divulgar suas 
ações de sustentabilidade, as agências 
de comunicação funcionam como óti
mas ferramentas para a propagação 
de ideias e conceitos de seus clientes. 
Na RP1, 15% das 35 empresas de seu 
portfólio já usufruem dos serviços para 
a divulgação de planos e projetos na 
área. "Se uma empresa usar apenas um 
canal ou uma ferramenta para divulgar 
as suas ações de sustentabilidade, estará 
fadada ao fracasso. Ser sustentável não 
é mais uma escolha e a sociedade — de 
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consumidores, investidores e colabora
dores a players, fornecedores e outros 
— precisa reconhecer a sustentabilidade 
da empresa. 

Assim como ela divulga os atributos 
de sua marca, seu posicionamento de 
mercado, também precisa divulgar as 
ações de sustentabilidade. De uma maneira 
muito cuidadosa, é claro. Significa que não 
pode ser reconhecida como bandeira da 
empresa, mas sim como crença traduzida 
na prática de ações. "Diversas pesqui
sas demonstram que o consumidor do 
mundo todo, com mais ênfase no Brasil, 
tem o desejo de consumir produtos e/ 
ou serviços de empresas sustentáveis", 
afirma Cláudia Random. 

No portfólio da Andreoli MS&L, mais 
da metade dos 40 clientes desenvolve 
projetos sustentáveis — boa parte 
divulgados em ações que incluem, por 
exemplo, eventos direcionados para 
jornalistas. E pelo menos 20% deles 
apresentam seus relatórios anualmente. 
"Divulgar as ações de sustentabilidade é 
uma demanda forte, crescente. Por isso 
queremos triplicar nossas ações com no
vos programas e produtos às empresas, 
principalmente àquelas mais vulneráveis", 
afirma Valdeci Verdelho. 

Na agência paulistana GP Comu
nicação, 40% dos 25 clientes estão 
relacionados à sustentabilidade. "A 
divulgação dessas ações é fundamental 
para as empresas; e não se trata de fazer 
marketing, mas de tornar públicas as 
ações vitais para o posicionamento delas 
no mercado. É um caminho sem volta, 
e as empresas apenas estão começando 
a trilhar. Ainda há muito por fazer, e 

também comunicar", explica a diretora-
presidente Giovanna Picillo. 

Ferramentas para divulgar 
Para levar as ações sustentáveis ao 

conhecimento público, as empresas re
correm a uma extensa gama de recursos 
de comunicação. Na RP1, por exemplo, a 
General Motors publica o Balanço Social 
Anual, que fala com diversos públicos. Já 

Com a adoção de boas práticas 
sustentáveis, as companhias 
também atestam aos seus 
parceiros comerciais que 
possuem boas práticas de 
governança corporativa, 
de gestão ambiental e de 
relacionamento com seus 
consumidores e funcionários. 
"Se a empresa conta com 
credibilidade e passa a ser 
valorizada porque divulga 
suas ações e programas que 
ajudam na sustentabilidade do 
planeta, trata-se de uma jogada 
onde todos acabam ganhando. 
A empresa se fortalece com 
maior volume de vendas, 
o consumidor acredita que 
recebe os melhores produtos 
(e os recebe de fato), o meio 

ambiente ganha por não ser 
devastado inescrupulosamente 
e, por fim, governo e sociedade 
se beneficiam dos impostos e 
empregos que são gerados", 
analisa o consultor Vladimir 
Esteves. 

Diante desse cenário, as 
empresas não pensam 
duas vezes em apostar, de 
forma mais intensa, em 
novos projetos. "Investimos 
globalmente cerca de 
1,3 bilhão em pesquisa e 
desenvolvimento, o que 
também contempla o estudo 
em tecnologias sustentáveis. 
Com foco nas oportunidades 
regionais, temos planos de 
investir 200 milhões no Brasil, 
no período 2007-2011, para 

modernizar nossos processos 
de produção nos segmentos 
de produtos para agricultura e 
dispersões", declara Gislaine 
Rossetti, vice-presidente do 
Comitê de Sustentabilidade e 
diretora de Comunicação da 
Basf para a América do Sul. 
A Alumínios Alcoa também 
investe em ações de 
comunicação para divulgar seus 
projetos de sustentabilidade 
espalhados pelo Brasil. Em 
parceria com a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) e o Fundo 
Brasileiro para a Biodiversidade 
(Funbio), por exemplo, a 
empresa criou o Projeto Juruti 
Sustentável. "Nosso sistema 
de gestão integrado, o Alcoa 
Business System, reúne 

as dimensões econômica, 
social e ambiental para que 
obtenhamos resultados 
excelentes em sustentabilidade. 
Desde 2003 a Alcoa tem sua 
Visão de Sustentabilidade 
concretizada por meio das 
Metas 2020. "Essas metas têm 
sido nosso norte na busca pela 
sustentabilidade", argumenta 
Nemércio Nogueira, diretor 
de Assuntos Institucionais da 
Alcoa América Latina e Caribe. 
Na CPFL Energia, até 1997, 
apesar de uma significativa 
atuação social, a empresa 
só realizava iniciativas de 
cunho predominantemente 
assistencialista e filantrópico. 
"Com o objetivo de expandir 
essa ação e de nos tornarmos 
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a Veracel, além de registrar seus planos 
e ações no Relatório de Sustentabilidade, 
adotou recentemente a validação desse 
documento. Essa iniciativa, desenvol
vida especialmente pela RP1, ainda 
é utilizada de maneira muito tímida 
pelo mercado. "É um exercício muito 
rico, uma vez que abrange grupos de 
stakeholders mais expressivos para a 
empresa, numa discussão sobre as ações 
já desenvolvidas, que são avaliadas e 
criticadas. Esse grupo, em conjunto com 
a empresa, também traça ações para o 
ano seguinte. Tudo isso é suportado 
pela divulgação proativa da assessoria", 
explica Cláudia Random. 

De acordo com Giovanna Picillo, várias 
ações e ferramentas são implementadas 
de forma integrada. "A divulgação, 
por meio da assessoria de imprensa, é 
reforçada pela comunicação dirigida, 
com o envio de newsletters eletrônicas 
ou impressas, com notícias pontuais, e 
principalmente pelos relatórios de sus
tentabilidade anuais, que se tornaram 
um dos principais meios para comunicar 
o conjunto da atuação sustentável das 
empresas. Por outro lado, a internet, 
os veículos em tempo real e as redes 
sociais tornaram-se fundamentais nesse 

processo. As informações são públicas, 
circulam muito rapidamente, influenciam 
as comunidades e formam a imagem 
das empresas", declara. 

"O que ocorre é que, de ano para 
ano, foram se aprimorando e definin
do melhor os conceitos referentes à 
sustentabilidade. Hoje há metrifica-
dores, análises específicas, padrões 
de conduta que não existiam há dez 

anos. Os programas foram se tornando 
mais completos, eficazes e abrangentes. 
Ações que só tratavam de meio ambien
te, por exemplo, e eram consideradas 
programas de sustentabilidade, hoje 
contam com um suporte muito mais 
elaborado e uma abrangência muito 
maior", lembra Flávio Valsani, diretor-
executivo da LVBA Comunicação, de 
São Paulo. 

não apenas uma empresa 
com responsabilidade social, 
mas realmente responsável, 
percorremos um longo 
caminho. Nosso primeiro 
passo foi obter certificações 
de nossos processos e assumir 
compromissos, como o 
Pacto Global, adotar modelos 
rigorosos de prestação de 
contas aos acionistas e à 
sociedade no que se refere 
às práticas e aos processos 
de sustentabilidade e 
responsabilidade corporativa -
como a GRI (Global Reporting 
Initiative), o modelo Ibase e 
os indicadores Ethos-Abradee 

e, o mais importante 
de tudo, trazer o tema da 
sustentabilidade para o nosso 

planejamento estratégico e para 
a agenda de criação de valor", 
recorda Augusto Rodrigues, 
diretor de Comunicação 
Empresarial e Relações 
Institucionais da CPFL. 
"Fomos escolhidos pela 
Bovespa como uma das 
empresas piloto para a 
elaboração do seu Índice 
de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE-Bovespa). 
Por seu conjunto de práticas, 
o que inclui a comunicação, a 
sociedade reconhece a CPFL 
Energia como uma empresa 
responsável e engajada no 
desenvolvimento de negócios 
éticos e economia de baixo 
carbono", argumenta 
Rodrigues. "O importante é 

saber que tudo que o se investe 
agora, será fundamental para 
o posicionamento (senão a 
sobrevivência) no médio e 
longo prazos", completa. 
Com 52 anos de Brasil, a 
Tetra Pak possui o DNA de 
sustentabilidade desde o início 
de suas atividades, como diz a 
diretora de Comunicação, Elisa 
Prado. Entre alguns de seus 
projetos mais conhecidos estão 
o desenvolvimento de novas 
tecnologias de reciclagem. Em 
parceria com a Klabin, Alcoa e 
TSLAmbiental, por exemplo, 
ela desenvolveu a tecnologia 
de reciclagem de plasma, 
que permite a separação 
do plástico e do alumínio 
contidos na embalagem, 

após a retirada do papel. 
Também, em 2009, investiu 
R$ 10 milhões em educação 
ambiental. "Muitas vezes, o 
retorno do investimento não é 
econômico. Acreditamos que 
a sustentabilidade de uma 
companhia, daqui para frente, 
só será possível se ela satisfizer 
as três seguintes dimensões: 
econômica, social e ambiental. 
Este é o já muito falado Triple 
Botton-line. É aí que entra a 
visão de longo prazo. Porque 
os resultados financeiros, 
via de regra, são cobrados 
anualmente, enquanto 
que, para as outras duas 
dimensões, leva-se décadas 
para se enxergar os primeiros 
impactos", revela. 
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Fonte: Negócios da Comunicação, São Paulo, ano 7, n. 37, p. 30-35, 2010.




