




Combustível 
para a 
megatendência 
O capital de risco 
investido em tecnologias 
limpas em 2008 chegou 
a um total anualizado 
de quase US$ 9 bilhões 
e volta a dar sinais de 
crescimento depois da 
retração em 2009. O 
investimento do setor 
privado no mercado 
de tecnologia limpa é 
estimado em mais de 
US$ 200 bilhões ao 
ano — com crescimento 
acelerado não só nos 
EUA e Europa, mas 
também na China, 
na índia e no mundo 
em desenvolvimento. 
Governos do G20 
reservaram cerca de 
US$ 400 bilhões de 
um total de US$ 2,6 
trilhões em pacotes de 
estímulo para programas 
de sustentabilidade e 
tecnologia limpa. 

Mas há, sim, um guia. Ao estudar forças que mol
daram o cenário competitivo nas últimas décadas, v i 
mos que "megatendências" no mundo dos negócios 
têm características e trajetórias em comum. A sus
tentabilidade é uma nova megatendência e, portanto, 
seu curso é até certo ponto previsível. Entender como 
certas empresas triunfaram em megatendências an
teriores poderia ajudar o executivo a criar estratégias 
e sistemas para sair em vantagem nesta última. 

O conceito de megatendência não é novo. O em
presário e escritor John Naisbitt popularizou o termo 
no best-seller homônimo de 1982. A l i , abordou trans
formações sociais e econômicas incipientes como a 
globalização, a ascensão da sociedade da informação 
e a transição da organização hierárquica para redes. 

Nosso foco são megatendências de negócios, que 
levam a mudanças fundamentais e perenes no mo
do como empresas competem. Tais transformações 
decorrem de inovações tecnológicas ou de novas for
mas de operar, e muitos fatores podem deflagrar ou 
ampliar o processo de mudança. Uma megatendên
cia de negócios pode ser causada ou acelerada por cri
ses financeiras, mudanças em realidades sociais que 
definem o mercado ou ameaça de conflito em torno 
de recursos. A geopolítica da Guerra Fria, por exem
plo, levou a inovações que provocaram tanto a corri
da espacial como a rápida evolução no campo da mi-
croeletrônica — o que no final deflagrou a megaten
dência da tecnologia da informação. A eletrificação, 
o surgimento da produção em massa e a globalização 
também foram megatendências, assim como o mo
vimento da qualidade nas décadas de 1970 e 1980.0 
traço comum entre todas é ter imposto a dirigentes 
empresariais um imperativo estratégico inevitável. 

Por que a sustentabilidade seria outra megaten
dência? Nos últimos dez anos, a questão ambiental 
interferiu cada vez mais na capacidade da empresa de 
gerar valor para clientes, acionistas e outros stakehol-
ders. Uma força de trabalho e cadeias de suprimento 

globalizadas criaram pressões ambientais e cobran
ças correlatas sobre a empresa. A ascensão de novas 
potências mundiais, sobretudo China e índia, inten
sificou a disputa por recursos naturais (sobretudo pe
tróleo) e agregou uma dimensão geopolítica à susten
tabilidade. "Externalidades" como emissão de dióxi
do de carbono e uso da água assumem caráter mate
rial — ou seja, o investidor as considera centrais para 
o desempenho da organização e stakeholders espe
ram da empresa informações sobre elas. 

Essas forças são ampliadas pela crescente preocu
pação da sociedade e do poder público com a mudan
ça climática, a poluição industrial, a segurança alimen
tar e o esgotamento de recursos naturais, entre outros 
temas. Em muitos países, o consumidor busca produ
tos e serviços sustentáveis ou espera que a empresa au
mente a sustentabilidade de opções tradicionais. O po
der público interfere com níveis inéditos de regulamen
tação. Nos Estados Unidos, por exemplo, a SEC (a co
missão de valores mobiliários) há pouco decretou que 
o risco climático é material para o investidor; já a EPA (a 
agência de proteção ambiental) ordenou que gases do 
efeito estufa sejam regulados como poluentes. 

Alimentando ainda mais essa megatendência, mi
lhares de empresas estão fazendo a aposta estratégica 
na inovação em eficiência energética, energia reno
vável, produtividade de recursos e controle da polui
ção (veja "Combustível para a megatendência"). Isso 
significa que o dirigente empresarial já não pode dei
xar de encarar a sustentabilidade como fator central 
para a competitividade da empresa a longo prazo. 

Lições do passado: qualidade e Tl 
Uma megatendência exige que a empresa se adapte 
e inove. Ou isso, ou é varrida do mapa. O que, então, 
é possível aprender com megatendências anteriores? 
Peguemos o movimento da qualidade total. A revolu
ção da qualidade promoveu uma inovação no arsenal 
de ferramentas e métodos usado por empresas para 



J 
A grande ideia: a história da 
atividade empresarial é mar
cada por períodos de relati
va estabilidade pontuados por 
mudanças radicais no cenário 
competitivo — mudanças que 
trazem ameaças inevitáveis 
e abrem oportunidades revo
lucionárias. Assim como a 
eletrificação e a produção em 
massa, a sustentabilidade é 

uma megatendência que 
irá afetar profundamente a 
competitividade e até a 
sobrevivência de empresas. 

O argumento: entender como 
dirigentes empresariais se 
portaram em outras mega
tendências — sobretudo a da 
qualidade total e a da 
Tl — ajudará a empresa a 

traçar estratégias adequadas 

para sair em vantagem 

desta vez. 

Uma abordagem melhor: o 
caminho a seguir é claro. É 
preciso criar uma visão que 
evolua de forma sistemática 
por quatro estágios de gera
ção de valor, começando com 
táticas de defesa para, mais 

tarde, passar para estratégias 
de ataque. 

Em seguida, estabeleça e 
integre recursos de execução 
em cinco grandes áreas: lide
rança, avaliação, desenvolvi
mento de estratégia, integra
ção da gestão e relatórios e 
comunicação. 

gerenciar grande parte do que fazem. A qualidade co
mo elemento central da estratégia, e não só fenamen-
ta tática, destruiu barreiras anteriores de custo versus 

adequação ao uso, o que significou que o padrão subiu 
drasticamente para toda empresa. A revolução da tec
nologia da informação envolveu avanços tecnológicos 
tangíveis que alteraram radicalmente certos recursos 
empresariais e redefiniram o modo como a empresa 
conduz muitas de suas atividades. Tecnologias digitais 
penetraram fundo na empresa nas décadas de 1980 e 
1990, numa tendência que se acelerou com o advento 
do microcomputador e da internet, quando a TI inva
diu o dia a dia de trabalhadores e consumidores. 

Na megatendência da TI e na da qualidade total 
(e em outras que estudamos), as líderes de mercado 
passaram por quatro grandes estágios de geração de 
valor: no primeiro, buscaram reduzir custos, riscos e 
desperdício e provar o valor do conceito. No segundo, 
reformularam produtos, processos ou atividades pa
ra otimizar o desempenho (deixaram de fazer velhas 
coisas de um jeito novo e passaram a fazer coisas no
vas de um novo jeito). No terceiro, fizeram a receita 
crescer ao integrar abordagens inovadoras às estraté
gias centrais. E, no quarto, diferenciaram a proposta 
de valor com novos modelos de negócios que usavam 
essas inovações para acentuar a cultura corporativa, 
a liderança da marca e outros intangíveis, sempre 
com vistas a obter vantagem competitiva duradoura. 

O caso da qualidade. A crise econômica de fins 
dos anos 1970, junto com o choque do petróleo de 
1979, provocou uma guinada nas prioridades do con
sumidor, que passou a exigir eficiência. Muitos seto
res se transformaram, talvez nenhum tão radical
mente quanto o automotivo. A semente da mudança 
fora plantada antes. Na esteira da T- Guerra Mundial , 
a infraestrutura industrial do Japão foi reerguida 
com um modelo de fabricação de alto volume e baixo 
custo que produzia em massa bens de durabilidade 
e qualidade questionáveis. O rótulo "Made in Japan" 

não era um trunfo da marca. Em meados da década 
de 1970, contudo, o governo e empresários japoneses 
tinham abraçado as ideias de Edwards Deming e ou
tros, que viam na qualidade um valor fundamental. 
Essa abordagem incremental à melhoria sistemática, 
centrada em processos, combinava com a visão de 
executivos japoneses de como promover mudanças 
para competir a contento no mercado mundial . Lí
deres como Toyota e Honda adotaram métodos do 
Total Quality Management (TQM), mudando radi
calmente sua proposta de valor. Os métodos da qua
lidade total questionavam ideias defendidas havia 
décadas, incluindo a de que alta qualidade e preço 
acessível eram mutuamente excludentes. 

O foco na qualidade — no início adotado como 
meio de reduzir defeitos — trouxe uma vantagem 
maior para empresas que seguiram uma visão holís-
tica e promoveram mudanças em todas as operações. 
O famoso Toyota Way aplicou métodos de qualidade 
total a todo estágio da geração de valor, do conceito 
ao cliente — e, no final, a intangíveis como marca, re
putação e cultura da empresa. O estrago causado na 
reputação da Toyota devido aos recentes recalls res
salta a importância que a qualidade segue tendo na 
proposta de valor central da empresa. O problema ho
je vivido pela japonesa também realça a necessidade 
de alinhamento de elementos fundamentais da estra
tégia de uma empresa. No caso, a dissonância entre a 
estratégia de qualidade a longo prazo e uma estratégia 
mais recente de crescimento da receita abalou seria
mente o modelo de geração de valor da Toyota. 

Rey Moore, ex-diretor de qualidade da Motorola, 
descreve um processo evolutivo similar na empre
sa. Assim como a maioria, a Motorola começou por 
adotar métodos de qualidade total para melhorar a 
detecção de falhas e erros e, com isso, reduzir custos, 
desperdícios e riscos. Quando a utilidade dos métodos 
ficou provada, a empresa resolveu reformular proces
sos de produção e atividades de desenvolvimento de 

Nos últimos dez 
anos, a questão 
ambiental interferiu 
cada vez mais na 
capacidade da 
empresa de gerar 
valor para clientes. 
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produtos para reduzir de forma proativa o risco de 
falhas em produtos, deficiências funcionais e outras 
ineficiências — em vez de simplesmente detectá-las. 
Com o impacto potencial da qualidade sobre a empre
sa crescendo, a Motorola adotou métodos Six Sigma e 
um instrumental padronizado que incluía diagramas 
de Pareto e modelos de análise de causa básica para 
disseminar por toda a empresa o princípio da qualida
de. A certa altura, a qualidade virou um atributo ca
racterístico da marca e da cultura Motorola e fonte de 
vantagem competitiva. Essa trajetória se repetiu em 
empresas de todos os setores da economia à medida 
que a onda da qualidade total trazia às líderes maior 
crescimento e rentabilidade — e garantia um nítido 
prêmio de qualidade para seus investidores. 

O caso da Tl . Com a recessão de 1982, muitas em
presas passaram a sentir forte pressão para aumentar 
a produtividade, sobretudo com o emprego de novi
dades que surgiam na tecnologia da informação para 
derrubar custos. No começo, o retorno dessas inicia
tivas foi desigual. Assim como no caso da qualidade 
total, os céticos viam na TI um buraco negro no qual 
empresas despejavam dinheiro com pouco retorno. 
Mas certos executivos viram que o uso estratégico 
da TI poderia promover o crescimento e trazer uma 
vantagem decisiva. Um clássico exemplo é o da Ame
rican Airlines, que conseguiu para si mais de 4 0 % de 
todas as transações na aviação comercial americana 
graças ao inovador sistema de reservas Sabre. 

Um caso menos conhecido é o da American Hos
pital Supply (AHS), que adotou um sistema revolucio
nário de compras online para que hospitais pudessem 
solicitar suprimentos médicos eletronicamente, redu
zindo custos, tempo e erros para a empresa e a clien
tela. Na década que se seguiu, o sistema Analytic Sys
tems Automatic Purchasing (ou Asap) transformou o 
modo como a AHS entregava valor a seus clientes. 

Tendo conseguido aumentar a eficiência e redu
zir o risco de estoques, o passo seguinte foi lançar 
inovações em serviços para poder entregar qualquer 
produto solicitado por um hospital via computador a 
qualquer momento, fosse qual fosse o fabricante. No 
processo, a AHS montou um vasto banco de dados de 
produtos e preços, o que lhe deu clara vantagem sobre 
rivais menos ágeis. Por último, a AHS usou a TI para 
aprimorar o modelo de negócios. A empresa, que até 
ali fora uma fonte completa de suprimentos médicos 
para a clientela hospitalar, começou a cuidar da gestão 
de estoques e de processos de compras dos clientes. 
Essa inovação movida a TI estabeleceu a marca AHS 
como a líder do setor (com vantagem competitiva 



baseada a princípio no preço e depois em serviços) e 
contribuiu para que seu lucro subisse de US$ 42 mi
lhões em 1974 para US$ 237 milhões em 1984. 

As megatendências da TI e da qualidade total mos
tram que empresas que quiserem ganhar vantagem 
na sustentabilidade terão de resolver dois problemas 
simultaneamente: formular uma visão para a geração 
de valor e executá-la. Em outras palavras, terão de re
pensar o que fazem para aproveitar essa nova fonte 
de valor; e terão de transformar seu modo de operar, 
ampliando a capacidade de execução com novas es
truturas, métodos, papéis executivos e processos de 
gestão adaptados às exigências da sustentabilidade. 

Acerte na visão 
Em megatendências anteriores, as vencedoras bate
ram as rivais ao promover uma evolução gradual na 
estratégia. O mesmo deve fazer a empresa que quiser 
liderar (ou mesmo competir) na nova onda da susten
tabilidade. A ideia de que a sustentabilidade deve ser 
dominada com uma abordagem em vários estágios já 
é aparente. Ao lado de Andrew Winston, um de nós 
(Esty) descreveu essa estratégia no livro 0 Verde que 

Vale Ouro, de 2006. De lá para cá o modelo já foi am
pliado, sobretudo por Ram Nidumolu, C.K. Prahalad e 
M.R. Rangaswami no artigo "Por que a sustentabilida
de é hoje o maior motor da inovação" (HBR Setembro 
2009). Como nas megatendências da TI e da qualidade 
total, empresas pioneiras na sustentabilidade em ge
ral buscam demíbar riscos e custos para só depois tra
çar estratégias que aumentem a geração de valor, in
cluindo a certa altura intangíveis como marca e cultu
ra. Analisemos os quatro estágios da geração de valor. 

ESTÁGIO 1: Fazer velhas coisas de um jeito no

vo. Empresas buscam superar as concorrentes na 
conformidade com normas e na gestão de custos e ris
cos de caráter ambiental. No processo, acumulam pro
vas concretas do valor da ecoeficiência. Uma iniciati
va dessas foi o programa Prevenção à Poluição se Paga 
(3P) da 3M, criado 30 anos atrás. Em 2005, o 3P tinha 
reduzido poluentes emitidos pela 3M em mais de 1 mi
lhão de toneladas e poupado à empresa mais de US$ 1 
bilhão. Além disso, lançou as bases para outro progra
ma, o Environmental Targets 2005-2010. Agora quase 
concluído, este último reduzirá gastos ligados ao uso 
de energia, emissões e resíduos em mais 20%. 

ESTÁGIO 2: Fazer coisas novas de um novo 

jeito. Empresas promovem uma ampla reformula
ção de produtos, processos e sistemas inteiros para 
otimizar a eficiência de recursos naturais e a gestão 
de risco em toda a cadeia de valor. 0 compromisso 

da DuPont com "zero de resíduos", por exemplo, 
levou a uma maior priorização da ecoeficiência nas 
operações da empresa. A decisão de sair de áreas de 
grande impacto ambiental, como carpetes e náilon, 
foi baseada na análise de que os riscos para a empre
sa e para o meio ambiente superariam a contribuição 
potencial para o lucro futuro. 

ESTÁGIO 3: Transformar o core business. Com 
a visão se ampliando ainda mais, inovações em sus
tentabilidade viram fonte de novas receitas e cres
cimento. Um vasto programa da Dow (o Metas de 
Sustentabilidade 2015) para promover a inovação 
em suas diversas linhas de negócio já gerou produtos 
inovadores ou saltos tecnológicos em áreas como te
lhas solares e baterias híbridas. O core business, que 
sempre girou em torno de commodities químicas, 
migrou para materiais avançados e oportunidades 
de alta tecnologia na energia. 

ESTÁGIO 4: Criar novo modelo de n e g ó c i o s e 

buscar d i f e r e n c i a ç ã o . No nível mais elevado, em
presas exploram a megatendência como fonte de di
ferenciação do modelo de negócios, da marca, do en
volvimento do pessoal e de outros intangíveis, basi
camente reposicionando a empresa e redefinindo 
sua estratégia para a vantagem competitiva. A inicia
tiva "ecomagination" da GE, que deve gerar US$ 25 bi
lhões em receita em 2010, permitiu que o presidente, 
Jeffrey Immelt, não só reposicionasse a empresa co
mo provedora de soluções energéticas e ambientais, 
mas também agregasse uma aura verde à marca GE. 

Acerte na execução 
Para ganhar vantagem numa megatendência, não 
basta ter visão — pesa também a execução em cinco 
áreas críticas: liderança, métodos, estratégia, gestão 
e comunicação. Em cada uma, a empresa deve migrar 
de abordagens táticas, aleatórias e isoladas para abor
dagens estratégicas, sistemáticas e integradas. 

L i d e r a n ç a . Logo que surgiu, o papel do diretor 
de informação era mal definido e muito estrito. Um 
conjunto limitado de problemas era visto como ade
quado para soluções de TI. Hoje, esse diretor exerce 
funções indiscutivelmente estratégicas com implica
ção para todo departamento e unidade de negócios. 
Iniciativas estratégicas de sustentabilidade precisam 
de liderança similar na cúpula. Embora muitas em
presas hoje tenham um diretor de sustentabilidade, 
o papel varia muito de empresa para empresa. O pre
sidente deve assumir o compromisso de institucio
nalizar esse novo cargo executivo e alocar recursos e 
responsabilidades necessários. 

Conselho para 
as pioneiras 
Não durma sobre 
os louros da 
sustentabilidade. 
Como vimos em outras 
megatendências do 
mundo empresarial, sair 
à frente não é garantia 
de vantagem competitiva 
duradoura. Para seguir 
na liderança, é preciso 
continuar inovando. 
Logo, mesmo para 
quem administra bem 
uma megatendência e 
emerge no topo de um 
mercado transformado, 
o prêmio não dura 
indefinidamente. A 
americana Wang, por 
exemplo, apresentou 
o computador de 
escritório ao mundo, 
mas não conseguiu 
ficar à frente quando 
o mainframe deu lugar 
ao microcomputador. 
E, embora a American 
Hospital Supply tenha 
ganhado considerável 
vantagem no mercado 
ao ser uma das pioneiras 
na gestão avançada de 
informações no setor de 
saúde, a concorrência 
acabou lhe alcançando e 
imitando suas inovações. 
Ainda assim, a liderança 
da empresa na onda da 
Tl permitiu que desse 
um retorno superior ao 
investidor durante uma 
década, o que não foi 
nada mal. 
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Em estudos acadêmicos 
recentes, há novos 
dados ligando o forte 
desempenho ambiental 
ou de sustentabilidade 
com retornos financeiros 
superiores. A análise 
feita por Julie Fox Gorte 
de uma investigação 
de 20og da Mercer 
(na qual foram 
examinadas dezenas de 
estudos) revelou que 
empresas com melhor 
desempenho social e 
ambiental tendem a 
ter um custo de capital 
menor, associado a um 
risco menor. Crescem, 
portanto, os indícios de 
que uma melhor gestão 
do risco ambiental ajuda 
a empresa a reduzir a 
volatilidade do retorno 
ao investidor e do lucro. 
A nosso ver, esse reforço 
potencial no valor ao 
acionista vinculado 
à execução triunfal 
de uma estratégia de 
sustentabilidade — o que 
chamamos de prêmio 
da sustentabilidade 
— é mais um sinal 
da força dessa nova 
megatendência. 

Esse novo líder será essencial para conduzir a 
empresa pelos distintos estágios da sustentabilidade. 
Assim como o diretor de informação, um diretor de 
sustentabilidade ajuda o presidente e a equipe execu
tiva a visualizar metas e a profissionalizar o processo 
de alinhar a visão à estratégia da empresa. Isso signifi
ca redefinir expectativas de desempenho, especificar 
responsabilidades, monitorar resultados e premiar o 
sucesso. À medida que vão surgindo melhores práti
cas em cada unidade, cabe a esse diretor garantir que 
sejam amplamente disseminadas e que a empresa 
conte com a capacidade para executá-las. 

Embora muitas empresas estejam habituadas a 
trabalhar com parceiros e fornecedores na criação de 
visões e metas, cabe ao diretor de sustentabilidade 
ampliar e aprofundar tais laços, pois cada vez mais a 
empresa terá de responder por toda a cadeia de valor 
e pelo ciclo de vida inteiro do produto. A liderança da 
sustentabilidade deve incentivar a busca de metas co
muns com um amplo leque de stakeholders: clientes, 
grupos de interesse e até rivais e adversários. A Coca-
Cola vem trabalhando intensamente com engarrafa-
doras para reduzir o peso de embalagens, derruban
do a emissão de gases do efeito estufa e poupando no 
processo milhões e milhões de dólares. Além disso, 
em cooperação com engarrafadoras e ONGs como o 
World Wildlife Fund, a empresa assumiu o compro
misso de "neutralidade" no uso da água — iniciativa 
que irá reduzir seu risco estratégico e impacto am
biental ao repor recursos hídricos na proporção da 
extração da água pela empresa. Em resposta a apelos 
do Greenpeace, a Coca-Cola anunciou em dezembro 
de 2009 que todas as novas máquinas de venda auto
mática e refrigeradores do grupo deixariam de usar o 
gás HFC até 2015, o que reduziria em 99% a emissão 
de gases do efeito estufa pelos equipamentos. 

Métodos para calcular valor. Munida de uma 
visão de sustentabilidade, a equipe executiva deve 
buscar recursos especializados para pesar opções e 
quantificar benefícios e riscos. Assim como as mega
tendências da qualidade total e da TI fizeram surgir 
novas habilidades e perspectivas, a megatendência 
da sustentabilidade vai exigir que empresas atualizem 
ferramentas administrativas tradicionais — análise de 
planos de negócios, detecção de tendências, planeja
mento de cenários, modelagem de risco e até conta
bilidade de custos — para contemplar os requisitos 
especializados da sustentabilidade ambiental. 

A maioria dos métodos atuais usados por empre
sas para monitorar ou projetar o impacto da susten
tabilidade produz dados incoerentes, incompletos 

e inexatos. Cientes de que não há como controlar o 
que não pode ser medido, muitas empresas estão de
senvolvendo meios melhores de avaliar custos e be
nefícios ligados à sustentabilidade empresarial e de 
comparar seu desempenho. A Fujitsu, por exemplo, 
utiliza um painel de avaliação do desempenho — seu 

"índice de custo verde" — para determinar o custo, a 
produtividade e o impacto ambiental potencial de 
iniciativas de ecoeficiência em toda a empresa. 

Outras empresas estão redirecionando ferramen
tas e métodos padronizados para levar o enfoque da 
sustentabilidade a todo aspecto do negócio. É o ca
so da 3M. Velha líder em qualidade, a empresa hoje 
aplica metodologias enxutas do Six Sigma destinadas 
originalmente a melhorar a eficiência operacional e 
a qualidade de produtos à busca de reduções diretas 
no consumo de energia, na produção de resíduos e 
na emissão de gases do efeito estufa. Para atingir me
tas quinquenais de sustentabilidade agressivas, seu 
grupo de liderança em Six Sigma já capacitou 55 mil 
funcionários no uso desses métodos. À medida que 
métodos e ferramentas ligados à sustentabilidade 
amadurecerem, esperamos que surjam programas 
de capacitação e certificação nos moldes dos encon
trados na TI (onde há funções certificadas) ou na qua
lidade total (faixas preta e verde). 

Desenvolvimento da estratégia . Quando tiver 
uma sólida base de dados analíticos, a empresa pode
rá traçar estratégias distintivas de sustentabilidade. 
Muitos aspectos da formulação da estratégia conti
nuarão a ser de caráter interno, mas crescerá o uso de 
abordagens abertas que envolvam gente de fora. 

Talvez mais do que qualquer outra empresa, o 
Walmart adotou a abordagem. Em 2006 seu então 
presidente, Lee Scott, lançou o programa Sustenta
bilidade 360 com a meta explícita de utilizar 100% 
de energia renovável, zerar a produção de resíduos, 
reduzir emissões de gases do efeito estufa e vender 

"produtos que preservem nossos recursos e o meio 
ambiente". Para tanto, o Walmart criou uma dezena 
de Redes de Valor Sustentável formadas por gente da 
empresa, especialistas de ONGs, acadêmicos, funcio
nários do governo e representantes de fornecedores 

— todos trabalhando sob a direção de um capitão da 
rede do Walmart. Cada equipe se concentra numa 
questão estratégica visada pela pauta de sustentabili
dade da empresa, como instalações, embalagens e lo
gística, e tenta conceber novas formas de operar que 
respaldem as metas de sustentabilidade da varejista. 
Já começa a haver retorno: uma Rede de Valor Sus
tentável encarregada da logística da frota concebeu 
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uma estratégia de transporte que aumentou a eficiên
cia em 38%, poupando ao Walmart mais de US$ 200 
milhões ao ano e derrubando emissões de gases do 
efeito estufa em 200 mil toneladas por ano. 

Integração da gestão. Para obter todo o benefí
cio da estratégia movida pela megatendência, é pre
ciso integrar as metas de sustentabilidade à gestão 
diária. A liderança pode vir da matriz, mas a respon
sabilidade pela execução é de quem está em campo. 
Empresas como a Dow integraram metas de susten
tabilidade a modelos de remuneração, a avaliações e 
a outros processos de gestão, incluindo a exigência 
de que todo gerente de unidade de negócios recém-
promovido discuta os planos de sustentabilidade da 
unidade com a alta diretoria no prazo de 90 dias. 

Gerenciar a estratégia de sustentabilidade tam
bém exige sistemas de apoio. Muitas empresas inves
tiram em tecnologia para registrar e comunicar even
tos ambientais como vazamentos e eliminação de 
resíduos, mas outras foram muito além. Wayne Balta, 
diretor de assuntos ambientais da IBM, descreve o 
sistema de gestão ambiental da empresa como a base 
para a implantação de políticas, gestão de práticas, 
definição de metas, tomada de decisões e coleta de 
dados. A IBM usa a tecnologia para incorporar estra
tégias ambientais em toda área, incluindo P&D, ope
rações e eliminação de produtos ao fim da vida útil. 

Relatór ios e c o m u n i c a ç ã o . Com o escrutínio 
público, a regulamentação pelo Estado e expectati
vas de clientes se intensificando, a empresa terá de 
adquirir a capacidade de divulgar dados de susten
tabilidade. Nos EUA, por exemplo, terá de soltar i n 
formações sobre sua resposta a normas ambientais 
(como a regulamentação de relatórios de emissões 
de gases do efeito estufa proposta pela EPA) e sobre 
o impacto financeiro da megatendência da sustenta
bilidade para trabalhadores, acionistas e outros inte
ressados. Criar indicadores que permitam à empresa 
medir benefícios e entender custos é crucial para a 
adaptação e o aperfeiçoamento da estratégia, bem 
como a comunicação dos resultados. E, cada vez 
mais, o mercado financeiro exigirá evidências de 
que o investimento em sustentabilidade dá retorno. 

Há muuito espaço para melhorar a comunicação 
sobre a sustentabilidade, sobretudo em empresas for
temente comprometidas em liderar na arena. Nossa 
firma já avaliou dezenas de empresas em 35 dimen
sões da gestão da sustentabilidade. Quando a avalia
ção se baseou apenas em informações de caráter pú
blico e relatórios externos, os resultados quase sem
pre foram piores — em geral, de modo significativo 

— do que em avaliações que incluíram consultas às 
empresas e toda a informação que estas possuíam. 

Descobrimos um punhado de empresas pioneiras 
na adoção de amplos relatórios de sustentabilidade — 
relatórios que, prevemos, virarão a norma. Os relató
rios de sustentabilidade da Timberland, por exemplo, 
incluem vários indicadores sobre poluição e uso de 
recursos naturais. A empresa também foi pioneira na 
divulgação de informações do impacto ambiental de 
cada produto para os clientes — em rótulos semelhan
tes aos de informações nutricionais em alimentos. 

Crie um sistema de desempenho 
Ao unir a visão de geração de valor na sustentabilida
de ("o que fazer") com novos recursos de execução 
("como fazê-lo"), a empresa desenvolve o que chama
mos de sistema de desempenho em sustentabilidade. 
Dependendo de sua sofisticação nos dois planos, e do 
desejo de usar a sustentabilidade como arma compe
titiva, vai cair em uma de quatro categorias: 

Perdedoras. Com a megatendência da sustenta
bilidade se acelerando, empresas que tiverem adotado 
iniciativas tímidas de corte de custos, riscos e desper
dício e cuja visão e estratégias tiverem caráter vago ou 
desconexo acharão cada vez mais difícil proteger sua 
posição. Talvez seja cedo para vermos exemplos cla
ros de empresas que perderam a posição competitiva 
devido à incapacidade de traçar e executar estratégias 
de sustentabilidade, mas vítimas de outras megaten
dências como a qualidade total e a TI abundam. O de
clínio da GM está nitidamente ligado à incapacidade 
de entender, lá atrás, como a questão da qualidade iria 
transformar o setor automotivo. Na mesma veia, a Ko
dak perdeu rapidamente a posição dominante na fo
tografia por não ter enxergado, ou ter ignorado, sinais 
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de que a tecnologia digital substituiria o filme. 
Defensoras. Certas empresas teriam muitas ra

zões para optar por uma estratégia "lenta" de susten
tabilidade: peculiaridades do setor ou de processos de 
negócios, exposição ambiental ou outras considera
ções competitivas. Já outras vão se contentar em fazer 
investimentos em metas do estágio inicial: gestão de 
custos, riscos e desperdício. Essa postura defensiva po
de funcionar — desde que o vão entre a posição de mer
cado da empresa lenta e a das principais concorrentes 
não cresça muito e que a empresa tenha recursos de 
execução compatíveis com a complexidade de seu ne
gócio. A companhia dinamarquesa de transportes ma
rítimos Maersk focou a campanha de sustentabilidade 
em eficiência, corte de custos de combustível e redução 
de emissões de dióxido de carbono — tudo por meio 
da navegação de baixa velocidade e de outras iniciati
vas. Enquanto outras empresas do setor não adotarem 
uma estratégia de sustentabilidade mais radical, talvez 
fundada em embarcações com projeto mais eficiente, a 
Maersk deveria ser capaz de manter sua posição. Aliás, 
muitas empresas podem descobrir que, em seu caso, o 
melhor é jogar na defesa e não tentar fazer da sustenta
bilidade o ponto de diferenciação no mercado. 

Sonhadoras. Quando a visão e a ambição se des
colam demais da capacidade de execução, a empresa 
enfrenta outro tipo de questão. As que quiserem sair à 
frente nos estágios finais da diferenciação em susten
tabilidade sem ter traçado uma estratégia clara e do
minado os fundamentos da execução podem enfren
tar o mesmo tipo de problema que assolou quem quis 
ser pioneiro nas megatendências da qualidade total e 
da TI. A visão da Bolsa de Valores de Londres de um 
sistema de liquidação sem papel foi uma tacada ousa
da e que, na opinião de seus executivos, deixaria a or
ganização à frente das pares. Otimista, a cúpula proje
tou o custo em £ 6 milhões e mergulhou de cabeça no 
projeto. Em 1993, quando a bolsa por fim reconheceu 
que carecia de recursos técnicos e de gestão para exe
cutar o arrojado projeto de TI, a conta já ultrapassara 
os £ 400 milhões — e seguia aumentando. 

A sonhadora que embarcar afobada no bonde da 
sustentabilidade corre o risco de fazer promessas que 
não pode cumprir, abrindo brechas para a acusação de 

"greenwashing" e o consequente dano reputacional e 
financeiro. Anos atrás, a Ford Motor Company sofreu 
com a tentativa de Bill Ford de "esverdear" a empre
sa antes que a equipe de gestão estivesse pronta. O 
compromisso não honrado de melhorar a eficiência 
energética de utilitários esportivos e fazer da mon
tadora líder em veículos híbridos provocou a fúria de 

ambientalistas. Seu sucessor, Alan Mullaly, fez a Ford 
avançar com modelos novos, com materiais avança
dos, sistemas inteligentes e alta eficiência, permitindo 
que a Ford enfrentasse a crise melhor do que as rivais 
nos EUA e posicionando a montadora para o sucesso. 

Vencedoras. Embora o cenário da sustentabili
dade continue evoluindo, já surgiu um punhado de 
vencedoras. O braço de serviços financeiros da GE 
está muito atrasado, mas a linha de produtos ecoma-
gination da empresa já trouxe dezenas de bilhões de 
dólares em receita e a posicionou como líder em seg
mentos de mercado de rápido crescimento, como in-
fraestrutura energética e eletrodomésticos de alta efi
ciência, motores a jato e locomotivas. A campanha de 
marketing da ecomagination também teve um efei
to halo, ajudando a GE a transformar sua reputação 
de vilã ambiental para a de pioneira em sustentabi
lidade. A linha de produtos de limpeza sustentáveis 
Greenworks, da Clorox, também mudou a opinião pú
blica sobre a empresa — e gerou bilhões de dólares em 
vendas. A compra da Burfs Bees, líder em produtos 
naturais de higiene pessoal, convenceu ainda mais os 
stakeholders ambientais da Clorox de que a nova estra
tégia da empresa é a um só tempo sincera e relevante. 

EM BREVE, toda empresa terá uma noção clara do que 
significa gerir a sustentabilidade como megatendên
cia. Vão surgir melhores práticas. Indicadores de sus
tentabilidade permitirão que controle custos e redu
za riscos, e que avalie atividades de geração de valor. 
À medida que dados ambientais forem ganhando cor
po e exatidão, dará para traçar o impacto da empresa 
em termos financeiros. Para analistas de mercado, fi
cará mais fácil identificar empresas posicionadas pa
ra render um prêmio ambiental. Nesse novo mundo, 
o imperativo da estratégia de sustentabilidade será 
sistematizado e integrado a práticas rotineiras de em
presas de todo porte e setor. Assim como nas mega
tendências da qualidade total e da TI, a sustentabili
dade vai tocar toda atividade, toda linha de negócios, 
todo trabalhador. No caminho para esse futuro, em
presas com visão clara e capacidade de execução pa
ra enfrentar a megatendência sairão na frente. Quem 
não tiver nada disso ficará para escanteio. 
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