






no entanto, estou pensando em melhor equilíbrio entre ho
mens e mulheres em futuras palestras como indicador. 

Conseguimos achar esses funcionários na empresa? São os 

não focados em resultados, e sim em processos? [risos] 
Basicamente são as pessoas interessadas em algo mais. Acho 
que são focadas em resultados também, mas nem sempre 
no tipo de resultado que as companhias e os contadores gos
tam de medir e valorizar. 

Vemos um interesse crescente em medir melhor os im
pactos benéficos, ou seja, medir resultados na área da sus
tentabilidade. Minha experiência mostra, aliás, que os líde
res de RSE e sustentabilidade têm conseguido responder 
rapidamente e muito bem a esse desafio da mensuração de 
resultados, e a outros também. Desde que lhes sejam ofe
recidas formas de expandir suas capacidades e melhorar 
sua eficácia organizacional, naturalmente. O relatório The 
Social Intrapreneur aborda isso justamente. 

Publicamos recentemente uma entrevista com Amory Lovins, 
do Rocky Hountain Institute, em que ele diz que ser "verde" 
é muito mais lucrativo para empresas em todos os sentidos e 
que os produtos verdes não deveriam custar mais. Para ele, é 
um desafio sobretudo de gestão. 0 sr. concorda? 
Adoro Amory. Temos trabalhado em caminhos paralelos por 
pelo menos 30 anos e concordamos que o "verde" não pre

cisa custar mais. Entretanto, o pressuposto aqui é que você 
tem a capacidade de ser radicalmente inovador. A própria 
natureza da inovação está mudando, com novos campos em 
que a ciência e a tecnologia aprendem com a natureza, o 
que sugere, aliás, que o Brasil poderia tomar a dianteira em 
setores emergentes visando o futuro. 

Que empresas mais o impressionam nessa área? 

São tantas que mal consigo começar a lista: GE, Siemens, 
Veolia, Cleantech Group etc. As evidências estão lá fora. O 
que acontece é que a maioria dos altos executivos ainda não 
está olhando para a direção certa, ou, quando está, sua men
te ainda não acredita no que seus olhos estão lhe dizendo. 

0 sr. acredita que a abordagem e as práticas de sustentabili

dade podem ajudar as empresas de países emergentes a se 

tornar globais mais facilmente? 

Sim, acredito. Vamos ver mais protecionismo, direto ou in
direto. Ou as empresas de países emergentes aprendem a 
jogar o novo jogo, com propósitos reais, desempenho de
monstrável e progresso evidente, ou elas serão "espirradas" 
de mercados-chave. É justo? Não. É como os mercados fun
cionarão no futuro? Acredito que sim. 

Como o sr. avalia a China corporativa, com seu impacto cres

cente no mundo, em relação à agenda da sustentabilidade? 



A China é um desastre ecológico. Alguém já descreveu sua 
eficiência em energia como uma "cópia carbônica" do pior 
do que há no Ocidente. No entanto, o pesadelo em grande 
escala que começa a atingir a China deve impulsionar a ino
vação no que é geralmente chamado de tecnologia verde ou 
tecnologia limpa. 

Tom Friedman tem dito isso no The New York Times há 
algum tempo. Em RSE, a China dificilmente vai se tornar 
um modelo nos próximos anos. Eles têm debatido questões 
como leite contaminado e brinquedos poluentes, mas com 
mentalidade da Europa dos séculos 18 ou 19. Os chineses 
não acreditam em transparência. 

E quais as perspectivas do mundo se a China não mudar e 

suas empresas não adotarem a RSE 4.0? 

As empresas chinesas vão adotar a RSE, não há como evitá-
lo, porém, suspeito, de forma mais lenta do que o esperado. 

À medida que companhias e investidores chineses compram 
marcas como Volvo e mergulham fundo na exploração de 
recursos de regiões como África e América do Sul as tensões 
devem crescer. 

A fraqueza da sociedade civil na China significa que a 
maior parte da pressão terá de vir de fora do país, o que, 
por sua vez, vai tornar mais fácil para o Partido Comunista 
ignorar esses desafios, com o argumento de que são ins
pirados pelo mal, pela concorrência ou mesmo por senti
mentos anti-China. 

Desde 1994, sua f i rma de consultoria, a SustainAbility, vem 

identificando ondas de pressão social em questões socioam-

bientais [veja quadro na página 741. Qual é a onda atual? 

Começamos a rastrear as ondas em 1994 e nos concentra
mos nos países desenvolvidos, embora agora estejamos le
vando em conta os emergentes também. 

Temos visto uma quarta onda surgir nos últimos anos, mais 
focada na sustentabilidade e em soluções empresariais para 
os desafios da sustentabilidade que possam ganhar escala. O 
pico dessa onda pode ter sido a COP-15, em Copenhague, que 
foi um fiasco, mas sua trajetória de alta continua forte. 

Vale a pena notar que o trabalho mais útil tende a ser feito 
no movimento de queda das ondas. 

Que interessante! Por favor, explique. 

Na primeira, houve uma enxurrada de novas regulamenta
ções em todo o mundo; na segunda, ocorreu uma explosão 
de padrões de gestão voluntários; na terceira, instimições 
internacionais acordaram para uma agenda mais ampla, 
talvez mais notadamente o Fórum Econômico Mundial. 

Em sua opinião, não há caminho de volta? As empresas já mu
daram para sempre? 

A história sempre pode andar no caminho contrário; 
nada é ganho para sempre. Uma mudança radical no 
clima, uma pandemia ou uma guerra mundial podem 
ter esse efeito indesejável, por exemplo. 

Mas, se queremos ter alguma possibilidade de lidar po
sitivamente com uma população de 9 bilhões de pessoas 
por volta de 2025 -e digo apenas de forma positiva, nem 
digo de maneira sustentável-, precisamos avançar na mu
dança, não retroceder. Esse é um desafio intergeracional, 
de toda a civilização. E basta lembrar que a maior par
te das civilizações anteriores padeceu por sobrecarregar 
suas fontes de recursos naturais. 

Vemos uma "economia fénix" tentando surgir, com 
uma nova geração de inovadores, empreendedores e 
investidores dispostos a acelerar as mudanças rumo a 
soluções que dêem sustentabilidade em escala ao mun
do inteiro. Trata-se de uma nova ordem econômica que 
renasce das cinzas. 
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