




Enquanto a Petrobras deixava o ISE, outras empresas 
se preparavam para ingressar no índice criado para 
promover o desenvolvimento sustentável do Brasil por 
meio das melhores práticas empresariais, Prestes a 
completar cinco anos, o ISE conta hoje com uma carteira 
de 31 contas, Na lista figuram grandes empresas, como 
Bradesco e Natura, duas das maiores colecionadoras de 
cases bem-sucedidos no setor. 
Entre os temas mais discutidos na atualidade, a 
sustentabilidade ganhou status prioritário na agenda das 
empresas, que passaram a perseguir a implantação do tão 
sonhado "triple bottom line", o tripé da sustentabilidade 
composto por 3 Ps (People, Planet e Profit, em português, 
Pessoas, Planeta e Lucro). 
Com base nesse conceito, que procura integrar aspectos 
ambientais com interesses econômicos e sociais em 
prol do futuro do planeta, o mundo empresarial vem 
se reinventando e buscando novas fórmulas de gerir 
os negócios, Boa parte desse trabalho desenvolvido 
pelo mercado brasileiro no campo da responsabilidade 
empresarial estará presente na 9a edição do prêmio 
Marketing Best Sustentabilidade. 
Criada em 2002, com o nome de Marketing Best 
Responsabilidade Social, a premiação este ano foi 
rebatizada e ganhou um novo logotipo, visando estimular, 
reconhecer, premiar e difundir os melhores exemplos de 
estratégias empresariais sustentáveis. As inscrições dos 

cases podem ser feitas até o final de maio. 
Mais informações estão disponíveis 

no site www.marketingbest.com. 
br. "Estive em Copenhague 
em dezembro e fiquei 
impressionado com a liderança 
do Brasil nessa área. O País 
tem uma voz de grande poder, 

não apenas pela Amazônia, 
mas porque ofereceu liderança 

em tantas outras questões 
relacionadas à sustentabilidade, 

como o biodiesel", destaca Al 
Gore, referindo-se à participação 
do presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, que no COP-15 apresentou 
propostas de redução de emissão 
de gases de efeito estufa em valores 
entre 35% e 40% para o Brasil. 

Mas como essa nova economia verde está sendo 
implantada no mundo dos negócios? Quais empresas 
estão coordenando esse processo de mudança? Como 
os profissionais de marketing estão utilizando o conceito 
de sustentabilidade para promover o reposicionamento 
de grandes marcas no mercado nacional? 
Em busca dessas respostas, a Marketing foi a campo 
entrevistar cinco grandes executivos brasileiros que 

http://www.marketingbest.com


estão em busca de novas fórmulas para contribuir com o 
futuro do planeta e, principalmente, do próprio negócio, 
"O marketing é essencial para difundir as melhores 
práticas relacionadas à questão da sustentabilidade. 
É a oportunidade de o mercado ter uma visão sincera 
da questão ambiental e não apenas oportunista", 
comenta João Dória Junior, presidente do Grupo Doria 
Associados, organizador do Fórum Internacional 
de Sustentabilidade, que foi realizado no final de 
março, em Manaus (AM). "As empresas sustentáveis 
começam a investir em marketing de sobrevivência 

tanto pelo respeito ao consumidor quanto pela própria 
disputa de mercado, porque sabem que aquelas que 
forem ecologicamente corretas e sustentáveis em 
suas práticas vão ganhar a preferência do consumidor, 
enquanto aquelas que não são adeptas dessa prática 
terão o desprezo do público." 
Nas páginas a seguir, você confere como Nizan Guanaes 
(do Grupo ABC), Rogério Lacerda (da JHSF), Claudio 
Rosa Junior (da Kasinski), Fausto Costa (da Nestlé) 
e Marco Simões (da Coca-Cola) estão posicionando 
seus negócios nessa nova fase do marketing. 
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"Nos últimos anos, a J H S F vem desenvolvendo 
produtos de uso misto, como os projetos Ponta 
Negra (em Manaus), C idade Jardim (em São Paulo) 
e Bela Vista (em Salvador), Por essência, esse tipo 
de empreendimento é sustentável, já que integra 
moradia, lazer, entretenimento, serviços e trabalho em 
um só lugar. C o m isso, as pessoas ganham tempo 
e evitam os deslocamentos, Essa é uma demanda 
das grandes c idades, C o m investimentos na ordem 
de R$ 250 milhões, o Parque Ponta Negra Shopping 
será inaugurado até o final de 2012, O terreno possui 
84,5 mil metros quadrados e, nessa primeira fase de 
construção, o shopping já tem 170 lojas de marcas 
nacionais e internacionais distribuídas em três 
pisos, além de oito torres residenciais e um hotel. 
Trouxemos esse conceito dos Estados Unidos, onde 
as construtoras estão transformando os grandes 
estacionamentos de shoppings em moradias para uso 
misto. Em paralelo, estamos buscando soluções de 
energia limpas e renováveis, c o m equipamentos mais 
inteligentes, para o menor consumo dos recursos 
naturais. Um exemplo é a reutilização da água de 
chuva em todos os novos empreendimentos. O 
projeto do C idade Jardim, por exemplo, consegue 
economizar de 20% a 30% de água por meio do reúso 
da água de chuva." 
ROGÉRIO LACERDA, 

diretor da JHSF Incorporadora 

UMA VERDADE INCONVENIENTE 
Uma das principais lideranças mundiais no que se refere 
às mudanças climáticas, Al Gore, ex-vice-presidente dos 
Estados Unidos e prêmio Nobel da Paz, veio ao Brasil no 
final de março para participar do Fórum Internacional 
de Sustentabilidade, organizado pelo Grupo de Líderes 
Empresariais (Lide) e pelo Seminars. "Vender floresta pelo 
valor da madeira é como vender chips de computador pelo 
valor do silício, O valor real da Amazônia está em toda a 
informação que ela contém, já que uma a cada dez espécies 
que existem na Terra vive na Amazônia. E esse número pode 
ser muito maior, porque a ciência está sempre descobrindo 
novas espécies", ressaltou Al Gore, 
Para ele, a criação de um fundo mundial que financie projetos 
de preservação em países que têm florestas sob custódia é 
outro ponto central da questão. "Não há mais controvérsias 
sobre esse assunto; trata-se de um ponto-chave para tentar 
minimizar os impactos das alterações climáticas", afirmou. 
"A cura de diversas doenças está na floresta. Somente com 
as árvores de pé poderemos usar a biodiversidade existente 
na região para desenvolver novas formulações que irão 
tornar nossas indústrias mais lucrativas e sustentáveis." 
Citando as grandes catástrofes ambientais dos últimos 
anos, Al Gore destacou a importância do papel assumido 
pelas empresas na tentativa de encontrar uma solução 
para o futuro do planeta. "A cada 24 horas, despejamos 
90 milhões de toneladas de gases tóxicos na atmosfera, 
que são responsáveis pelo aquecimento global. Desse 
total, 30 milhões de toneladas vão para os oceanos, que 
estão se tornando mais ácidos." Essa descarga tóxica já 
está interrompendo o processo das criaturas marítimas de 



retirar o carbonato de cálcio da água para fazer conchas, 
que estão no início da cadeia de alimentos de todo oceano. 
"Mesmo que encontrássemos uma resposta mágica para 
abaixar o termostato do oceano e impedir a morte dessas 
criaturas, ainda assim iríamos ter de conviver com a ameaça 
de acabar com esse ecossistema. Por isso é essencial que a 
humanidade comece a agir agora." 
O autor de "Uma Verdade Inconveniente" (best-seller que 
virou filme com o mesmo nome) ressalta ainda que em 
cem anos a população da Terra quadruplicou de tamanho, 
enquanto os recursos naturais encolheram quase que na 
mesma proporção. "Estamos acrescentando o equivalente 
a 17 cidades de Nova York todos os anos no mundo, que 
no dia em que nasci tinha 2 bilhões de pessoas, contra os 
6,5 bilhões atuais, A superpopulação, aliada aos avanços 
tecnológicos, mudou o nosso relacionamento com o planeta, 
que tem sofrido com as ações destrutivas da sociedade, que 
começa a se reinventar para sua própna sobrevivência." 
Como exemplo, Al Gore citou o motor de combustão interna 
inventado há um século. "Utilizamos apenas 10% da energia 
de cada galão de petróleo usado no deslocamento de um 
veículo, o restante é totalmente desperdiçado, Então, porque 
não investir em novas tecnologias, como a energia elétrica?" 
O líder americano destacou que a questão da Amazônia 

"Já não se pode pensar em uma indústria com 
longevidade futura que não esteja preocupada com o 
tema da sustentabilidade como forma até de cativar seus 
consumidores. Nesse contexto, acabamos de lançar a 
primeira moto elétrica do Brasil. Produzido na Zona Franca 
de Manaus, o novo scooter elétrico, com autonomia de 50 
quilômetros, chega ao mercado subsidiado pela montadora 
e seus concessionários com preço final equivalente ao do 
modelo convencional. Nos próximos três anos Investiremos 
US$ 80 milhões no Brasil com o objetivo de estimular o 
crescimento desse mercado de energia limpa. Até 2011 
teremos mais quatro opções de motocicletas movidas 
a eletricidade. Em fevereiro, entregamos a conta para a 
agência F/Nazca, que criou uma campanha para divulgar o 
lançamento e associar a imagem da marca com a questão 
da sustentabilidade. Como CEO da empresa, preciso 
garantir retorno aos acionistas. Isso significa transformar 
lucro futuro em valor presente, E não dá mais para se pensar 
em lucro futuro sem a empresa estar Inserida em ações 
sustentáveis. Do ponto de vista do marketing, o consumidor 
já tem essa consciência e, como tendência natural, irá cada 
vez mais privilegiar empresas preocupadas com o meio 
ambiente e com o futuro do planeta," 



"Patrocinamos o Fórum Internacional de Sustentabilidade 
porque está em linha com a postura sustentável 
assumida pela Nestlé em todas as suas formas e 
atividades de negócio. Investimos em programas 
de criação de valor compartilhado, que é a forma de 
apoiarmos o desenvolvimento de uma sociedade 
sustentável. As práticas ligadas à geração de valor 
compartilhado não têm como objetivo primário agregar 
valor à marca, não é nosso objetivo de construção de 
marca, mas sim um papel de responsabilidade social 
da empresa perante a comunidade Indiretamente, 
entendemos que o consumidor reconhece a empresa 
que trabalha dessa forma. Dentro desse conceito, 
temos várias iniciativas, como o trabalho da Nestlé com 
cooperativas de catadores nas grandes metrópoles 
brasileiras, que auxilia a reciclagem de materiais, busca 
capacitação dessas pessoas e estimula a abertura de 
mercado para que essas cooperativas de catadores 
cresçam. A ideia é desenvolver todo o ciclo de uma 
cadeia produtiva. Em outra frente, as 30 fábricas da 
Nestlé trabalham com metas rigorosas de redução de 
consumo de água e energia por tonelada produzida. 
Hoje, todas as nossas fábricas trabalham com um 
sistema de tratamento de resíduos, no qual sempre 
devolvemos água limpa para o meio ambiente. A nova 

linha de água mineral 
Pureza Vital, por exemplo, 
apresenta uma embalagem 
com redução de 30% no 
conteúdo da substância 
utilizada para fazer o PET e 
uma tampa sem corante. 
Não temos um valor 
calculado de investimentos 
em sustentabilidade, 
mas posso afirmar que é 
uma verba significativa, 
crescente e que permeia 
todas as áreas da 
empresa." 

e das mudanças climáticas envolve necessariamente 
uma "civilização global com propósito único", ou seja, 
uma agenda comum sem que haja separação entre 
países desenvolvidos e em desenvolvimento, "E o Brasil 
já descobriu uma fórmula bem-sucedida que deve 
servir de exemplo nos debates sobre como combinar 
desenvolvimento com sustentabilidade." Ele acrescenta 
ainda que a resposta para o problema do aquecimento 
global está na assinatura de um acordo mundial sobre a 
redução da emissão de gases de efeito estufa, fato que 
poderá ocorrer no próximo encontro de líderes mundiais, 



previsto para ser realizado no final do ano, no México. 
Perguntado sobre a resistência dos Estados Unidos em 
assinar o tal acordo, Al Gore disse acreditar que isso 
aconteça ainda este ano, já que a proposta foi aprovada 
no Congresso americano e agora aguarda a aprovação do 
Senado. "Há organizações muito grandes que lutam contra 
isso e elas têm sido muito poderosas até agora", explicou 
o líder, citando também os efeitos da crise financeira 
mundial. "A forma como projetamos os investimentos 
empresariais tem que mudar. É preciso formular políticas 
para o longo prazo e considerar em todas as decisões a 

questão da emissão de gás carbônico e outros poluentes 
na atmosfera. Não é possível mais fazer negócio sem 
levar isso em consideração." 

NOSSAS ESCOLHAS 
A construção de uma nova mentalidade empresarial é 
defendida também por James Cameron, o diretor do filme 
Avatar. Em Manaus, ele defendeu a ideia de que o Brasil seja 
remunerado para manter a floresta amazônica intacta. "O País 
não tem que pagar sozinho uma conta que os outros países 
estão fazendo ao poluir e se beneficiar da floresta daqui." 



Comparando os Navi's (personagens da superprodução 
que bateu recordes de bilheteria) aos índios brasileiros, o 
cineasta americano disse que Avatar não é uma condenação 
do sistema vigente e sim um chamado para a ação em prol 
da preservação da raça humana. "Fiz esse filme por acreditar 
que a humanidade está seguindo o caminho errado. Não 
temos muito tempo para começar a reverter o processo de 
aquecimento do clima, devastação das florestas e destruição 
dos oceanos. Sofremos quando vimos os mortos no Haiti, 
mas essa tragédia não vai ser nada diante das catástrofes 
futuras." Como exemplo, Cameron cita o aumento de 2 
graus que irá ocorrer na temperatura da Terra até o final 
do século, Segundo o IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change), pelo menos 42 espécies de plantas da 
floresta amazônica irão desaparecer. Além disso, os rios irão 
subir por causa do degelo e as comunidades ribeirinhas 
estarão condenadas. "Estimativas indicam que, com o 
derretimento das geleiras, 600 milhões de pessoas serão 
deslocadas de seus lares por conta do aumento do nível 
dos oceanos, que poderá ser de até dez metros. Também 
teremos menos produção agrícola, mais tempestades 
devastadoras, além da alteração de correntes marítimas, 
que irá destruir metade das plantas e recifes de corais em 
todo o mundo." Para ele, o sucesso do filme é uma prova 
de que o mundo está pronto para realizar as mudanças 
necessárias para deter as alterações climáticas e demais 
problemas ambientais. "Criar um planeta saudável para os 
nossos filhos sobreviverem não é uma questão de esquerda 
ou de direita, porque esse é um problema de todos nós, que 
respiramos e temos necessidade de beber água." 
Durante seu discurso, James Cameron acabou se 
envolvendo em uma polêmica ao afirmar que o governo 
brasileiro deveria reconsiderar a decisão de construir a usina 
hidrelétrica de Belo Monte, que irá afetar as populações 
ribeirinhas por causa da mudança de curso do rio Xingu. 
"As populações indígenas da Amazônia são como os Navi's, 
de Avatar, que precisam combater invasores que querem 
exterminá-los para explorar o mineral do planeta Pandora." 
Comparando a sociedade atual com a cultura das bactérias, 
que se reproduzem e consomem todos os recursos de 
seu ambiente até começar a morrer de fome, ele afirma 
que esse é o ciclo da natureza, "Talvez a raça humana não 
desapareça, pois somos mais inteligentes que as bactérias. 
Mas quando ultrapassarmos o limite do planeta nossos 
netos e bisnetos sofrerão com a fome e a miséria." 
O diretor usou uma cena de outro filme dirigido por ele, 
Titanic, para explicar a urgência nas ações para salvar o meio 



"Sustentabilidade não é só ficar abraçando árvore. Não 
estamos fazendo publicidade verde porque isso não 
resolve. A publicidade deve ser uma consequência de 
posicionamento das empresas. A G E , por exemplo, 
pode falar de 'green Intelligence' porque mudou todo o 
seu negócio, assim como a Pepsi e o Walmart. Agora, 
usar a propaganda para promover uma imagem de 
sustentabilidade que não existe é o mesmo que eu 
aparecer como garoto-propaganda de uma campanha 
para incentivar a prática de esportes. Não entrego esse 
posicionamento. Participei do Fórum Internacional de 
Sustentabilidade não como publicitário, mas como 
sócio da Seminars, como presidente da Associação 
de Empreendedores da Unesco e como ativista social. 
Todos temos um papel na construção desse novo 
modelo de sociedade. O crescimento sustentável é a 
melhor forma de se precaver contra crises e sair mais 
forte de cada uma delas. É também a melhor maneira 
de se preparar talentos que consolidarão as empresas 
no futuro. Faço parte do Clinton Global Initiative, o CGI 
(do ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton). 
Junto com um grupo de empresários, assumi um 
compromisso de buscar soluções sustentáveis para que 
o mundo seja melhor. O Grupo A B C é um dos principais 
patrocinadores desse movimento. Atualmente, coloco todo 
o meu grupo trabalhando em projetos de sustentabilidade. 
Destinamos R$ 3 milhões por ano a projetos sociais, como 
o da Escola Francisco Fusco, na periferia de São Paulo, 
que cuidamos por meio do projeto Parceiros da Educação. 

Recentemente, ela foi considerada 
uma das melhores escolas de 
resultado do Brasil. Não podemos 
confundir sustentabilidade com 
ecologia. Sustentabilidade é muito 
mais que isso! Representa uma 
mudança de comportamento 
que engloba desde a redução 
do desperdício de comida até a 
questão da equiparação de salário 
das mulheres," 



"Nosso investimento total em marketing e infraestrutura 
previsto para este ano é de R$ 500 milhões. Está 
assoc iado ao conceito de sustentabil idade, já que 
é um posicionamento que envolve toda a empresa, 
Hoje, quando inauguramos uma fábrica, ela já é 
um empreendimento 'verde'. Quando lançamos um 
produto, ele já chega ao mercado c o m diferenciais 
voltados à questão da sustentabil idade, como a 
primeira embalagem PET que utiliza etanol no lugar do 
petróleo, Contamos ainda com uma verba anual de 
R$ 50 milhões dest inada exclusivamente a ações de 
responsabi l idade socioambiental. E o marketing deve 
ser parte da equação da sustentabi l idade de toda 
empresa, principalmente, no caso da C o c a - C o l a , 
que é uma companh ia de produto de consumo cujo 
cerne da operação é o marketing. Se não pensarmos 
de uma forma baseada no marketing não é possível 
fazer qualquer tipo de mudança interna, tanto que a 
nossa visão de sustentabi l idade tem uma plataforma 
de comunicação bat izada de 'Viva posit ivamente', 
que hoje é slogan corporativo da marca. Segu imos 
a seguinte regra: primeiro, é preciso ser sustentável; 
depois , fazer sua operação c o m sustentabi l idade; 
e, por último, falar sobre esse posic ionamento 
para o mercado, E o falar é tão importante quanto 

o ser e o fazer, porque 
c o m ele você consegue 
engajar toda a sua cade ia 
produtiva em torno 
de grandes iniciativas 
que fazem a diferença. 
Por maior que seja a 
empresa, sozinha ela 
não consegue fazer as 
mudanças necessárias. 
Então, o marketing é 
fundamental para que 
uma marca cons iga 
implantar qualquer visão 
no mercado," 

ambiente. "Desde o momento em que o iceberg é avistado, 
em que eles tocam a sineta três vezes, até o momento do 
impacto, foram 90 segundos. Será que não estamos vivendo 
simbolicamente esse momento dos 90 segundos? Vale 
lembrar que quando o Titanic afundou tivemos vítimas 
da primeira até a quarta classe. No caso do planeta, as 
tragédias também afetarão todos da mesma maneira." 
Como escreveu Al Gore em seu novo livro, "Nossas Escolhas 
- Um plano para solucionar a crise climática" (Editora 
Manole), "uma catástrofe inimaginável nos espreita se não 
agirmos, mas ainda há tempo e muitas ferramentas para 
solucionar três ou quatro crises do clima. Só depende de 
nós". Completando a ideia, disse: "Para tanto, a ferramenta 
mais poderosa que temos em mãos é a tecnologia, que nos 
permite entender melhor o mundo e desenvolver soluções 
para preservá-lo. O próprio filme Avatar é um exemplo 
disso, já que utiliza tecnologia para apresentar uma trama 
com uma metáfora poderosa sobre a força irresistível da 
natureza." 

Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 43, n. 448, p. 28-38, maio 2010.




