


principais confe
rencias sobre sus
tentabilidade e negó
cios, Amory Lovins é 
o palestrante que os 
outros mais mencio-

nam ao darem suas palestras, 
Ele é o parâmet ro ou talismã 

que muitos figurativamente 
incensam para reafirmar sua 

boa-fé e abrangência intelectual 
sobre sustentabilidade. 
Não fica claro se Lovins percebe 

isso -ou se se importa. Ele se senta 
na primeira fileira, de óculos e de 
modo calmo, e na maior parte do 
tempo parece curioso -sobre tudo- e 
não ter tempo para firulas. Há traba
lho por fazer. Ele está aí para isso. 

E assim tem sido para Lovins há 
décadas, principalmente desde que 
cofundou, em 1982, o famoso Ro-
cky Mountain Institute (RMI), um 
think tank empresarial, sem fins 
lucrativos, do tipo "pensar e fazer", 
que, segundo Lovins, continua a 
ser mal interpretado. "Nosso DNA 
é de praticantes, não de teóricos. 
Nós criamos soluções. Ocasional
mente leio na mídia, com certo es
panto ou surpresa, que somos um 
think tank ambiental; na verdade 
não somos nenhum dos dois", diz 

ele. "Nosso trabalho se concentra 
em eficiência avançada de energia 
e recursos." Notavelmente, o R M I 
alega que metade de suas receitas 
advém de ajudar a implantar o que 
eles aprendem na pesquisa. (A ou
tra metade vem de fontes típicas 
sem fins lucrativos.) 

Lovins trabalha na interface en
tre sustentabilidade e negócios há 
mais tempo do que a maioria de nós 
sabe que ela existe, e nesse percur
so escreveu dezenas de livros, entre 
os quais o desbravador Capitalismo 
Natural - Criando a Próxima Revo
lução Industrial (ed. Cultrix), em 
coautoria com a esposa, Hunter, e 
com Paul Hawken; recebeu por ele 
o Genius Award, célebre prêmio da 
MacArthur Foundation conferido 
apenas a trabalhos excepcionais. 

Quando os l í d e r e s empresariais 
perguntam o que o sr. quer dizer 
por "sustentabilidade", o que o sr. 
lhes diz? 
A pergunta não surge, porque eu 
não uso essa palavra. 

Então o que o sr. usa no lugar dela? 
Eu digo o que entendo por isso. 
"Sustentabilidade" significa tan
tas coisas para tantas pessoas que 
acaba sendo inútil. Há várias de
finições que você pode citar (a de 
Brundtland, a do Forum for the Fu
ture etc.), mas nenhuma delas tem 
aceitação geral. 

Entretanto, por 
trás de sua per
gunta está o cer
ne de algo muito 
importante: a ideia 
de que fazer negó
cios como se a natureza 
e as pessoas fossem apropriada
mente valorizadas cria, na verda
de, uma surpreendente vantagem 
competitiva. Em outras palavras, 
se o capitalismo é um uso produti
vo de capital e seu reinvestimento, 
não podemos lidar somente com 
capital financeiro e físico -dinheiro 
e bens. Precisamos também usar os 
dois tipos mais valiosos de capital 
-pessoas e natureza- e reinvestir 
neles. Se você jogar com o baralho 
inteiro, usando os quatro tipos de 
capital, então ganha mais dinheiro, 
faz mais o bem e se diverte mais. 

Mas pesquisas mostram que ges
tores geralmente não acreditam 
nisso. Que conceitos e r r ô n e o s so
bre sustentabilidade -seja qual for 
a palavra que se use- o sr. percebe 
que é preciso corrigir? 
Essa é uma pergunta mais útil. Há 
uma visão disseminada entre os 
menos informados de que sustenta
bilidade significa fazer reciclagem 
de lixo domiciliar e talvez tentar me
lhorar a eficiência do consumo de 
energia, e que isso geralmente custa 
mais e é inconveniente, embora tal 
comportamento faça você se sentir 



melhor e tire seus filhos de seu pé. 
Nos negócios, adoro quando 

meus concorrentes pensam des
sa maneira absurda, achando que 
custa mais fazer um produto verde 
ou economizar energia. Eu me es
forço para pensar num exemplo de 

empresa que tenha deixado de ga
nhar dinheiro ao buscar a eficiên
cia energética e não consigo. 

Nos cerca de US$ 30 bilhões dos 
últ imos projetos industriais do 
RMI , tanto novos como moderni
zações em 29 setores industriais, 

normalmente econo
mizamos cerca de 
30% a 60% da ener

gia, com retorno em 
dois a três anos, então 

é um dos investimentos 
de mais alto retorno e mais 

baixo risco de toda a economia. E, 
quando fazemos novas instalações, 
economizamos mais, normalmente 
de 40% a 90%, mas o custo de ca
pital quase sempre diminui. Assim, 
em instalações novas e em algu
mas modernizações , não só o in
vestimento em eficiência gera um 
belo retorno, mas, com frequência, 
o investimento marginal inicial é 
menor do que zero. 

Não é impossível que "verde" 
custe mais, mas é muito incomum. 
Certamente não é o caso de novos 
prédios ou fábricas bem projeta
dos, nem da maioria dos carros 
ecológicos, com poucas exceções. 
E, em geral, se você for tornar eco
lógico um processo industrial, isso 
significa que está transformando 
desperdício em lucro. Está redu
zindo a fabricação de algo que nin
guém quer, como lixo ou emissões 
poluentes; você simplesmente tira 
isso do projeto -o que rapidamente 
leva a uma enorme inovação e van
tagem competitiva. 

Por que s e r á que seu ponto de vista 
não se torna senso comum? 
Acho que muitas pessoas caíram 
no conto da teoria econômica bá
sica mal ensinada e pouco lembra
da, supondo que os mercados de 
fato são perfeitamente eficientes 
-que, se as ideias que os defenso
res da sustentabilidade advogavam 
fossem econômicas, elas já teriam 
sido adotadas-, como se n inguém 
pudesse inovar e todas as oportu
nidades importantes já estivessem 
esgotadas. 

É como uma velha piada: "O sujeito 
diz para um economista 'Olhe, uma 
nota de US$ 20 na rua' e o econo
mista responde 'Não pode ser; se 



fosse, a l g u é m já a teria apanha
do'". N ão? 
Sim. Na verdade, em todas as fábri
cas em que entramos, encontramos 
o chão forrado de notas de US$ 10 
mi l . Elas brotam em torno de nos
sos calcanhares e transbordam dos 
canos de nossas botas, enquanto a 
árvore da inovação continua a lan
çar mais frutos sobre nossa cabeça. 

Por que as pessoas não apanham 
esse dinheiro? 0 que impede as em
presas de aproveitar as oportuni
dades que o sr. descreve como não 
tendo nenhum aspecto negativo? 
Bem, isso exige pensar, o que para 
algumas pessoas é estimulante, 
mas para outras, doloroso. Exige 
mudança , o que demanda paciên
cia inquebrantável e atenção me
ticulosa para o detalhe. Em outras 
palavras, é o mesmo que qualquer 
outra inovação em gestão. É como 
se tem de decidir implementar um 
projeto 6-Sigma; é preciso real
mente prestar atenção para fazê-lo 
funcionar. Ele não acontece como 
num passe de mágica só porque se 
passa um memorando dizendo que 
a ideia é boa. 

projetarão bem. Errado. O projeto 
é tão mal divulgado que todos os l i 
vros didáticos de engenharia, pelo 
menos em inglês, ensinam a me
todologia errada para tarefas sim
ples como otimizar a espessura do 
isolamento térmico ou do diâmetro 
de tubos. (Eles comparam investi
mentos marginais em economia de 
energia por esses parâmetros com 
o valor atual da energia poupada 
com aquecimento ou bombeamen
to, sem levar em conta o custo evi
tável dos equipamentos de aque
cimento ou bombeamento.) Daí o 
esforço do R M I para reformular a 
didática e a prática da engenharia 
[o que pode ser conferido no site 
www.10xE.org]. 

A maioria dos executivos paga 
seus profissionais externos de pro
jeto pelo que eles gastam, não pelo 
que economizam, e depois ficam 
pensando por que será que obtêm 
projetos ineficientes e custosos. 

A lista não para aí, mas esses 

Que premissas ge
renciais agem con
tra a sustentabi
lidade, em sua 
opinião? 
Em primeiro lu
gar, os executivos 
têm dificuldade de 
associar isso ao tão 
necessário business case 
[veja quadro na página 68]. 
Além disso, a maioria deles 
supõe que a energia e outros 
recursos serão usados de for
ma otimizada sem que sejam 
necessárias métricas e sem res
ponsabilidades e recompensas. Isso 
também não funciona para nenhum 
outro custo. 

A maioria dos executivos presu
me isso porque acha que seu pes
soal técnico é bem treinado e eles 

exemplos podem sugerir a riqueza 
de oportunidades quando realmen
te se presta atenção. 

0 interessante é que, novamente, 
aqui estamos falando de sustenta
bilidade sem usar a palavra. O sr. 
discute o business case em termos 
de eficiência de recursos ou projeto 
do p r é d i o e processo ou e s t r a t é 
gia financeira. O sr. não p r o p õ e 
abordar a sustentabilidade... 
Acho que o segredo é não ten
tar fazer um business case 
para abordar a susten
tabilidade. Em vez 
disso, crie uma 
estratégia de ne
gócio robusta e que 
leve em conta todos 
os quatro tipos de 
capital, que con
sidere as ações 
que você inte
l i g e n t e m e n t e 
adotaria mesmo se não ti
vesse preocupação ambien
tal. Pense nisto: você não quer 
que seu negócio dependa de 

uma variável aleatória, por 
exemplo, dos preços 

do petróleo, como os 
fabricantes de automó
veis já descobriram. 
E você também não 
quer fazer com que 
seu negócio dependa 
da disponibilidade de 

algo que seja inseguro, 
como combustíveis fós

seis ou água, ou de situa
ções que possam criar confli

to. Se você não quer ter aquelas 
conversas embaraçosas com a 
OSHA [Occupational Safety & 
Health Administration, do M i 

nistério do Trabalho dos Estados 
Unidos] ou a EPA [Environmen-
tal Protection Agency, ou agência 
de proteção do meio ambiente do 

governo dos EUA], então é melhor 
retirar do projeto de seu processo 
qualquer item que possa prejudicar 
os funcionários ou os vizinhos. 

http://www.10xE.org


Isso nos leva de volta à pergunta 
sobre conceitos errôneos comuns. 
Uma visão recorrente é que a estra
tégia ambiental tem a ver com saber 
manipular o sistema regulatório a 
ponto de deixar seu concorrente em 
desvantagem. Isso está totalmente 
errado. A essência da estratégia am
biental, se eu fosse chamá-la assim, 
é tornar a regulamentação relevante 
somente para seu concorrente, não 
para você, ao retirar de seu projeto 
tudo que for ruim do ponto de vista 
ambiental. As forças sociais e mer
cadológicas que estão exigindo essa 
inovação incrível em tecnologia e 
estratégia competitiva podem ter no
mes diferentes, dependendo daquilo 
com que você pessoalmente se preo
cupa. Você pode fazer exatamente 
a mesma coisa se for motivado por 
preocupações ambientais, pela bus
ca de segurança nacional ou por 
competitividade e lucro. 

Então, o sr. acha que a estratégia 
deveria ser estruturada de manei
ras que não exijam que a l g u é m se 
encarregue de proteger o ambiente, 
mas, sim, de investir em adotar uma 
estratégia inteligente? 
Eu não colocaria 
nesses termos. Em 
geral, as pessoas 
vêm pedir aju
da por causa de 
p r e o c u p a ç õ e s 
a m b i e n t a i s . 
Costumo dizer: 
"Bem, eis aqui 
a maneira de fa
zer o que você quer 
e, a propósito, será ex 
tremamente lucrativa 
-muito melhor do que seu 
negócio atual- e mais robus
ta e segura". Se elas estiverem 
preocupadas com, digamos, 
segurança nacional, eu digo: 
"Ah, por falar nisso, essa estraté
gia também tem estes benefícios 
econômicos e ambientais". Se elas 
tiverem uma abordagem bem res
trita quanto a lucros, digo: "Olha, 

você vai ganhar muito dinheiro 
com isso. Veja como. E, a propósito, 
essa estratégia t ambém trará bene
fícios de segurança e ambientais". 
Assim, apenas ajudo a preencher 
as lacunas no portfólio de benefí
cios delas. 

De fato, a eficiência energética é um 
exemplo interessante, porque, além 
de ser muito lucrativa em termos de 
custo interno privado, costuma ter 
benefícios colaterais que valem uma 
ou duas ordens de grandeza mais do 
que a energia poupada. 

Benefícios de que tipo? 
Por exemplo, prédios eficientes, 
com maior conforto térmico, v i 
sual e acústico -onde você possa 
ver o que está fazendo, ouvir a si 
próprio pensando, sentir-se mais 
à vontade e desfrutar o ar l impo-, 
normalmente gerarão de 6% a 16% 
mais produtividade nos escritórios. 
Lojas de varejo com boa i lumina
ção natural vendem cerca de 40% 

a mais. A luz natural t ambém au
menta a velocidade de aprendiza
do, conforme medido em testes, de 
20% a 26% nas escolas de ensino 
fundamental e médio. Um super
mercado eficiente atingirá maior 
segurança alimentar. Um centro de 
dados eficiente terá uma ordem de 
grandeza a mais em tempo opera
cional. Uma siderúrgica eficiente 
obterá benefícios de produção tão 
valiosos quanto sua economia de 
energia. Um hospital "verde", efi
ciente, "observará uma recuperação 
mais rápida do paciente, menos 
dor, menos erros e menos reinter-
nações. E a lista continua. 

Os p r é d i o s eficientes geram até 
16% a mais de produtividade? 
Sim, e como num escritório típi
co você gasta 164 vezes mais com 
as pessoas do que com energia, se 
você tivesse apenas cerca de 0,6% 
de ganho em produtividade de 
mão de obra, isso daria o mesmo 
efeito sobre os lucros que zerar 
sua conta de energia. Entretanto, 
como o efeito que vemos não é de 

0,6%, mas de cerca de 6% a 16%, 
há uma ordem e meia de 

grandeza a mais em be
nefícios de rentabili
dade na produtividade 
da mão de obra do que 
na própr ia economia 
de energia, mesmo se 
a economia de energia 

for de 100%. 

Existem outras recompen
sas que, em sua opinião, as 

empresas p r ó - s u s t e n t a b i l i d a -
de o b t e r ã o -independentemen
te de como mergulharam na 

á r e a ? 
Qualquer pessoa que dirigir uma 

empresa envolvida com sustenta
bilidade provavelmente lhe dirá 
que seu maior sucesso está em 

recrutar, reter e motivar as me
lhores pessoas. E como, no final 
das contas, ter pessoas talentosas 
é o que realmente importa, então 





sustentabilidade mostra ser um óti
mo negócio. 

Por exemplo, não é apenas a BP 
recrutar melhor do que a Exxon. Pe
gue o exemplo do Walmart, no qual 
você normalmente não pensaria em 
termos de concorrência por talen
to; não precisa ser uma empresa 
de alta tecnologia nem de serviços 
financeiros. Desde quando os fun
cionários perceberam que o que a 
empresa desejava e aquilo pelo qual 
eles estavam sendo pessoalmente 
convidados a assumir responsa
bilidade tornariam a comunidade 
deles melhor, cada família mais 
saudável e dariam mais sentido à 
vida de cada um, eles abraçaram a 
iniciativa com tal entusiasmo que 
um dos diretores encarregados do 
"esverdeamento" do Walmart me 
disse um ano atrás: "Parece que es
tou agarrado a uns poucos pelos do 
final da cauda de um poderoso tigre 
que está pulando em todas as dire
ções; estou pendurado arriscando a 
vida, tentando aprender depressa o 
suficiente a governar essa criatura, 
que, de alguma forma, mobilizamos 
além de nossos mais desvairados 
sonhos". 

Esses são benefí 
cios internos da 
o r g a n i z a ç ã o . O 
que o sr. tem vis
to acontecer com 
os relacionamen
tos externos de 
uma empresa? 
Elas ganham uma 
vantagem óbvia sim
plesmente do seguinte: 
se quer ter sucesso em 
qualquer negócio, sua em
presa precisa ser aque
la com a qual as 
pessoas queiram 
fazer negócio e 
se sintam bem. In 
versamente, se você 
pisar na bola, princi
palmente em termos 
ambientais e cada vez 

mais em questões sociais, perderá 
seu apelo, sua licença de funciona
mento, e então você estará morto. É 
por isso que alguns dos executivos 
mais sábios há muito estão bem 
mais preocupados com as redes 
sociais do que com os órgãos regu
ladores. 

Continuo enxergando sobretudo o 
quadro de ganhos competitivos nas 
estratégias relacionadas com sus
tentabilidade, o que me obriga a 
continuar perguntando o que impe
de as o r g a n i z a ç õ e s de adotá- las. 0 
sr. já citou a estranha combinação de 
zelo e paciência, que qualquer tipo 
de mudança importante exige, e nós 
exploramos os desafios do business 
case. Há outros obstáculos? 
O que mais atrapalha é a cultura 
arrogante, hermética, permeável a 
ideias de fora -principalmente se 
elas vierem de pessoas "diferentes" 
ou se os membros da organização 
não concordarem com elas. 

Isso atrapalha tanto porque es
tratégia é uma forma de apren
dizado e p ressupõe disposição a 
aprender com outros. Existe um 
trecho em A Leader's Guide to Re
flective Practice, de Judy Brown, 
que adoro; ela propõe que cada um 
se faça a seguinte pergunta quan
do não consegue se conectar com 
alguém: "O que em m i m não me 
deixa aprender com essa pessoa?". 
Ou como meu finado sogro, ex-
-fuzileiro naval, dizia no fim da 
vida: "Eu não gosto daquele sujei
to. Eu preciso conhecê- lo melhor". 

Como tais preconceitos impedem que 
as empresas enxerguem suas opor
tunidades ou ameaças na prática? 
Ando tendo dificuldade em traba
lhar com a alta direção de empre
sas do setor de energia nuclear, por 
exemplo. Venho tentando ajudá-los 
a entender quem são seus concor
rentes, que fornecem mais energia 
do que eles e estão crescendo de
zenas de vezes mais rápido porque 
são mais baratos e correm menor 
risco financeiro, mas a "cartilha" 

do setor nuclear diz que essas 
empresas não são concor

rentes reais ou legíti
mas; elas não teriam 
importância . E os for
necedores de equipa
mentos nucleares, na 
forma atual, acabarão 
sepultados sem perce

ber o que os liquidou. 
É muito triste que eles 

não consigam reconhecer 
a realidade de seus concor

rentes. 

Estamos falando do poder dos 
modelos já estabelecidos... 

Os paradigmas exercem enorme 
influência em nossa cabeça. Todos 
lutamos contra isso, mas como 
meu velho mentor Eduard Land 

dizia: "As pessoas que parecem ter 
tido uma nova ideia costumam ape
nas deixar de ter uma velha ideia. 
Essa é a parte difícil". 



Mas não são apenas as c r e n ç a s 
internas da o r g a n i z a ç ã o que blo
queiam as ações relacionadas à 
sustentabilidade. O sr. falou v á r i a s 
vezes de problemas s i s t ê m i c o s 
-tais como nos mercados de ener
gia ou a s s i s t ê n c i a à s a ú d e , entre 
outros- nos quais todos os incen
tivos estão desalinhados, dessa 
forma desestimulando a e f i c i ê n 
cia. O sr. acredita que as empresas 
individualmente possam a l c a n ç a r 
uma vantagem competitiva mesmo 
quando trabalham contra um siste
ma mal concebido? 
Eu diria que 100%. E esse é um 
ponto extremamente importante. 
Pense na energia, setor em que os 
incentivos estão bem bagunçados . 
Uma política energét ica nacional 
sólida é que todas as maneiras de 
economizar ou produzir energia 
deveriam ser permitidas e as em
presas obrigadas a competir de 
forma justa a preços honestos, 
não importa seu tipo, tecnolo
gia, tamanho, localização ou 
propriedade. Isso, é claro, é o 
contrário do sistema que te- I 
mos, que foi adquirido pelos § 
atuais detentores para recom
pensar as própr ias atividades 
e excluir os concorrentes. Ago
ra nós temos a melhor política 

energética e o melhor sistema 
político que o dinheiro pode 
comprar -se você acreditar em 
um dólar, um voto. 

Os clientes não estão simples 
mente encalacrados com as ofer 
tas resultantes dos vár ios mo
nopólios e monopsôn ios . 
Se você não gostar do 
tipo de oferta de ener
gia oficialmente san
cionada e subsidiada 
que lhe ofere
cem, você pode 
contornar todo 
o sistema ao 
comprar sua efi
ciência e, cada vez 
mais, seus recursos 
renováveis. 

Existem capacitações ou atributos 
organizacionais e s p e c í f i c o s que, 
em sua o p i n i ã o , as empresas pre
cisam cultivar para poder capitali
zar as oportunidades relacionadas 
à sustentabilidade? 
As capaci tações específicas são 
humildade, que já mencionei, e 
paciência . Deve haver a compreen
são de que você tem de escalar 

Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 3, ano 14, n. 80, p. 62-72, maio/ jun. 2010.




