ustentabilidade não é uma estratégia de tamanho único que sirva para todos e que a empresa possa implementar apenas seguindo um
conjunto de regras. Surge dos desafios que
cada companhia enfrenta nos mercados em
que atua. Veja o exemplo da Nike, cuja marca é sinônimo de design de vanguarda. Como parte de sua
meta de reduzir a quantidade de matérias-primas em seus
calçados e, portanto, o desperdício, redesenhar o tênis esportivo se tornou o elemento central de sua estratégia.
Na verdade, há pontos comuns na forma como as empresas tentam capitalizar a sustentabilidade: redução do consumo de energia, menos "pegadas de carbono", maior eficiência no consumo de água, menor produção de lixo e maior
consciência corporativa. No entanto, o caminho específico
que cada uma adota depende do que ela vê como mais crítico para seu negócio. Para uma empresa nova no mercado,
como a Better Place, fabricante de carros elétricos de Palo
Alto, Califórnia, isso pode significar se instalar em países
mais receptivos a carros movidos por eletricidade. Para o
Walmart, a sustentabilidade pode significar uma cadeia de
fornecimento mais verde.
Um ponto, porém, é certo: sustentabilidade é mais uma
abordagem do que uma meta, por isso continua sendo refinada. À medida que as empresas elevam o nível de compreensão, também sobe o patamar do que pode ser conquistado. Em resumo, aprendendo mais sobre o que fazem,
as organizações conseguem mudar a forma como realizam
suas atividades.
Embora isso demande investimentos e compromisso, as
recompensas são medidas pela economia de energia, novo
design de produtos, envolvimento dos consumidores e compromisso dos funcionários. Juntas, todas essas qualidades
significam algo que qualquer negócio entende bem: vantagem competitiva.

zar a sustentabilidade integrando-a ao processo de fabricação de uma empresa, do projeto e manufatura à cadeia
de fornecimento?
Ações-chave: A Nike começou analisando profundamente
suas operações no início da década de 1990, depois que a
empresa enfrentou uma rajada de críticas contra práticas

trabalhistas de seus fornecedores na Ásia. Os primeiros esforços foram capitaneados por uma equipe concentrada nas
denúncias apresentadas e na responsabilidade social.
Um momento de virada foi a equipe passar a se perguntar sobre as consequências de longo prazo das decisões quanto a design e fabricação de produtos. De onde
vinham as matérias-primas? Elas eram tóxicas? O que
acontecia no final da vida útil de um produto? Observando o processo de manufatura, a
equipe descobriu que o material usado para
produzir dois calçados podia fabricar três;
na prática, um acabava no lixo, a um custo de US$ 700 milhões por ano.
Assim, a meta de desperdício zero chamou a atenção dos executivos seniores.
Tornou-se um dos muitos objetivos
de longo prazo para ser atingido até
2020, com nenhum material tóxico,
o uso de sistemas de "loop fechado" [em que cada produto já é
desenhado para ser reutilizado
e reciclado] e crescimento e lucratividade sustentáveis. A
Nike também criou
indicadores internos para medir o
desenvolvimento
de produtos a partir
desses parâmetros.
A empresa trouxe
parceiros para o proces-

so, como a Dow Chemical, a DuPont e a Basf, porque sabia
que poderia não alcançar seus objetivos sem trabalhar a
cadeia de fornecimento.
Em seguida, ela começou a reinventar o processo de desenvolvimento de produtos. Se o calçado esportivo era refinado para permitir o corte de desperdício e uso de matérias-primas, com a redução de componentes, os ganhos de
eficiência na produção poderiam compensar o custo da utilização de materiais mais sustentáveis.
Impacto: A Nike passou a implementar a produção com desperdício zero na Considered Design, linha de calçados e materiais esportivos. Essa linha de ponta atualmente engloba
15% de seus produtos.
Até 2011, a empresa quer incluir todos seus calçados
esportivos nos padrões usados na Considered Design; até
2015, todos seus uniformes; até 2020, todos os materiais,
como bolas e luvas. Com os novos métodos de design e
produção, já se comprovou que o desperdício é reduzido
em até 67%, o uso de energia diminui 37% e a utilização de
solventes é cortada em cerca de 80%, em comparação com
outros produtos da Nike.

Retrospecto: A General Electric decidiu que a sustentabilidade era uma oportunidade de negócio e não um custo e
avançou nesse terreno em 2005, com a ecomagination. Os
produtos e serviços, entretanto, não eram apenas para seus
clientes; eles primeiro transformaram a GE.

de esperar, a GE se juntou a organizações não governamentais para pressionar os Estados Unidos por um sistema que
desse incentivos econômicos para a redução de emissões a
fim de garantir o futuro do planeta.
Dentro da empresa, a GE começou a envolver os funcionários para que eles vissem onde economias de energia poderiam ser obtidas. Isso poderia incluir desligar as
luzes quando uma fábrica estivesse parada ou mesmo
instalar interruptores para que as lâmpadas pudessem
ser apagadas.

Desafio: Como fazer da sustentabilidade em si um negócio?
Ações-chave: A GE começou a prestar atenção à sustentabilidade como parte de uma tendência demográfica, percebendo que a escassez aumentaria com o crescimento
populacional. O uso da energia e da água, as emissões de
carbono, tudo declinaria entre as empresas mais eficientes e
sustentáveis. A GE enxergou uma oportunidade de negócio
lucrativa na ajuda a organizações rumo à sustentabilidade.
Assim, estabeleceu sua unidade de ecomagination para oferecer soluções ambientais.
A GE também apostou que o carbono passaria a ser, no
final, um custo, por causa da implementação de novos regimes de regulamentação, tais como limite de chuva ácida.
Embora a forma precisa como o carbono seria regulamentado fosse desconhecida, como ainda é, a empresa tinha poucas dúvidas de que a regulação acabaria vigorando. Em vez

A divisão Ecomagination vendeu soluções para dentro da
GE, não importava se o projeto envolvia a instalação de lâmpadas L E D no chão de fábrica, reciclar água em uma planta
nuclear ou oferecer a geração de calor e energia, combinados, em uma indústria na Austrália. Na GE, os gestores começaram a ser avaliados com base no grau de economia de
energia que haviam alcançado.

Impacto: Até agora, a empresa já economizou US$ 100 milhões a partir desses parâmetros e cortou a intensidade dos
gases do efeito estufa [razão entre a emissão total de gases do
efeito estufa durante o ano coberto pelo relatório, expressa
em toneladas de dióxido de carbono equivalente, e o valor
agregado aos bens ou serviços produzidos no ano] em 41%,
de acordo com o relatório de sustentabilidade. O trabalho
dentro da GE se tornou uma prova dos conceitos defendidos
pela empresa que poderia ser apresentada a clientes externos às voltas com questões semelhantes. A ecomagination
teve como alvo os executivos seniores, uma vez que a maioria dos problemas permeava mais de um setor da empresa
(melhorar a eficiência do uso de energia, por exemplo).
Até 2009, a GE havia investido US$ 4 bilhões no esforço, a maior parte em pesquisa e desenvolvimento. Colheu
vendas de US$ 17 bilhões em 2008, com crescimento de
21% sobre 2007. Em 2010, espera vendas de US$ 25 bilhões.

Retrospecto: Por conta de seu
negócio de mineração de mais
de 5 milhões de toneladas de rochas por dia, a Rio Tinto deixa
uma "pegada ecológica" enorme. As minas são caras, levam
décadas para se desenvolver
plenamente e não são portáteis,
se alguma coisa dá errado. Para
reduzir o risco político e econômico, e assim garantir retornos constantes, a Rio Tinto tem
buscado conquistar o apoio das
comunidades locais, governos e
sociedade.
Desafio: Como uma empresa obtém uma "licença social" para
operar e desenvolve a mão de obra local de que ela precisa?
Ações-chave: Há cerca de uma década, a Rio Tinto surgiu
com o conceito de trabalhar com as comunidades em serviços médicos itinerantes e no desenvolvimento social e
econômico dessas localidades. Na época, a empresa estava
explorando uma mina em Madagascar que era fonte de disputas com ONGs.
As organizações se mostravam preocupadas com ameaças à biodiversidade e às comunidades locais. De toda a ilha,

90% já haviam sido devastados pela agricultura, pecuária e
produção de carvão; a mina estava situada em uma das últimas regiões preservadas da ilha. O desafio era criar uma
operação que "respeitasse o meio ambiente, respeitasse
nossos funcionários e fosse sustentável", disse o presidente-executivo da empresa, Tom Albanese.
Um plano foi desenvolvido para proteger o meio ambiente e criar oportunidades econômicas nas comunidades em
torno do projeto, estabelecendo padrões e metas para serem
alcançados pela empresa. Estes, por sua vez, deveriam se
alinhar com políticas mais amplas da companhia no que diz
respeito ao controle ambiental, bem-estar social, governança e prosperidade econômica.
Ao colocar essa estratégia em ação, a Rio Tinto criou uma
longa lista de medidas concretas, entre elas:
políticas para proteger a biodiversidade e a qualidade da
água ao redor dos locais das minas;
emprego para a população aborígine que vivia perto das minas;
programas de treinamento para
levar o trabalhador braçal para
posições que requerem maior capacitação;
planos para o dia em que a mineração se tiver esgotado, buscando
evitar o surgimento de "cidades
fantasmas";

metas para a emissão de gases do efeito estufa e para o
uso de energia.
Impacto: Por meio dessas iniciativas coordenadas, a Rio Tinto tem obtido o que a empresa chama de "licença social para
operar". A companhia sentiu a urgência em relação a essa
questão porque percebeu um risco global para a marca se
continuasse a operar sem essa licença. A Rio Tinto também
ajudou a formar o Conselho Internacional de Mineração e
Metais, que estimula práticas sustentáveis no setor.

Retrospecto: A Better Place vislumbrou o futuro nos carros
elétricos e uma demanda por formas de recarregá-los. Mas
quando as estações de recarga elétrica farão sentido?
Desafio: Qual a forma mais rápida de levar o "posto de abastecimento" elétrico -uma tecnologia do futuro- ao mercado?
Ações-chave: Shai Agassi fundou a Better Place em 2007 a
partir de um raciocínio bem direto: o petróleo é recurso finito, seu preço aumentará inevitavelmente e o aquecimento global criou a necessidade de redução das emissões de
carbono. Os carros elétricos serão parte da resposta para o
desafio da redução das emissões de carbono, mas somente
se eles tiverem acesso a postos de recarga.
Ainda assim, havia um abismo entre esse conhecimento
e políticas favoráveis à criação de uma demanda crítica por
carros elétricos, ao menos na maioria dos mercados.
A Better Place decidiu analisar que áreas geográficas já
haviam dado os passos necessários na direção dos veículos
elétricos, essencialmente "terceirizando" sua atuação sobre
mudanças nas políticas reguladoras para comunidades nas
quais esse trabalho estava encaminhado.
Entre os critérios adotados pela empresa para identificar
locais favoráveis a sua operação estava o grau de receptividade do público em relação aos carros elétricos, criando,
portanto, um mercado potencial, e o fato de o governo estar
desenvolvendo políticas climáticas que permitam o surgimento do transporte elétrico. No topo de sua lista de países
estava Israel, que quer que todos seus carros sejam movidos
a eletricidade até 2020.
Os centros urbanos em Israel são distantes entre si menos de 150 quilômetros, e 90% dos donos de carro dirigem
menos do que 70 quilômetros por dia, cenário perfeito para
um veículo elétrico para viagens curtas. Adicione a isso os
impostos sobre a gasolina e um setor de energia eólica em

franco crescimento. Israel parece o habitat perfeito para o
desenvolvimento dos veículos elétricos e dos postos de reabastecimento de eletricidade para esses carros.
Em segundo lugar, mas não distante de Israel na lista,
vem a Dinamarca, que conta com forte movimento em favor
do consumo verde e já se comprometeu a cortar as emissões
de carbono em 21% até 2012. A Better Place também fechou
uma parceria com a cidade de Copenhague para a rápida
implementação de postos de recarga. Além desses dois países, a empresa está trabalhando na Austrália, Estados Unidos e Japão.
Impacto: Ao encontrar locais favoráveis, a Better Place está
acumulando vantagem competitiva, por remover uma barreira importante para a disseminação dos carros elétricos.
Ela também se posicionou para ser a primeira a colher os
frutos quando as instalações de recarga de baterias for algo
universalmente aceito, por ter em mãos a prova de que o
conceito já funciona em alguns países.

Retrospecto: O Walmart, maior varejista do mundo, com
mais de 7,8 mil lojas, tem trabalhado firmemente pela sustentabilidade. De iniciativas como instalar "telhados verdes"
à adoção de uma frota de caminhões mais eficiente, a empresa tem avançado internamente e agora está levando consigo seus fornecedores.
Desafio: Como tornar sua cadeia de fornecimento mais verde?

Ações-chave: O Walmart vem aumentando seu grau de
sustentabilidade desde que adotou essa estratégia em 2005,
estabeleceado a meta de ser 100% abastecido com energia
renovável, ter desperdício zero e vender produtos que farão
bem ao meio ambiente.
Então, como isso acontece? Em um exemplo famoso,
a empresa começou a trabalhar com a Unilever em 2005
para vender sabão em pó concentrado em embalagem
menor que a convencional, de modo que os consumidores tivessem um sabão mais forte em um pacote menor.
Três anos após o lançamento, a nova embalagem havia representado uma economia de 56,28 milhões de quilos de
plástico, quase 2 bilhões de litros de água e 56,69 milhões
de quilos de papelão, de acordo com balanço da empresa.
Mais importante que isso: o produto se transformou em
padrão para o setor, levando outras fabricantes de sabão a
adotar a embalagem menor.
A iniciativa de desperdício zero do Walmart também está
avançando. A empresa, cujo objetivo é eliminar todo seu
lixo que vai para aterros até 2025, foi capaz de reduzir o
desperdício em 57% entre 2008 e 2009. Fez isso aperfeiçoando a gestão do estoque, aumentando as doações e elevando o patamar de reciclagem (11,25 bilhões de quilos de
lixo reciclado, por exemplo).

Agora a empresa está lutando para levar esses parâmetros
para a cadeia de fornecimento, por meio de um processo de
três estágios. Primeiro, ela quer que os fornecedores avaliem
seus produtos segundo critérios de sustentabilidade. Segundo, está reunindo dados sobre o ciclo de vida dos produtos.
Terceiro, está criando um índice de sustentabilidade que vai
aumentar a transparência para o consumidor.
A primeira iniciativa, lançada no início de 2009, envolveu
um questionário enviado a mais de 100 mil fornecedores.
Pesquisou o comportamento deles em quatro categorias:
energia e emissões de gases do efeito estufa, desperdício e
iniciativas de qualidade, fontes de matéria-prima responsável e ética de produção.

O ciclo de vida dos produtos também está sendo avaliado.
Em parceria com universidades, varejistas, ONGs, fornecedores e governo, todos formando um consórcio, o objetivo
do Walmart é desenvolver um banco de dados global com
informações sobre os produtos. Como escreveu em seu blog
o consultor de negócios ambientais Joel Makower: "A missão do consórcio é se concentrar em como avaliar os produtos, o que o Walmart espera que se transforme em base para
padrões, rankings ou outros tipos de avaliação de produtos
que poderão ser usados nas lojas".
As informações serão usadas para desenvolver um índice que os consumidores poderão consultar para avaliar os
produtos, embora ainda não esteja claro como a informação
será mensurada e apresentada. Também não há cronograma para o lançamento desse índice.
Impacto: O Walmart quer que seu índice de sustentabilidade seja aberto a todos, tornando-se um padrão para medir
e comunicar as credenciais verdes de um produto e, assim, se transformar em uma "ferramenta para o consumo
sustentável". Nesse processo, o exercício de mensuração,
por si só, pode trazer recompensas do ponto de vista de
uma produção mais eficiente, de menos desperdício e de
emissões mais baixas de gases, e tudo isso leva à redução
de custos. Cl

Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 4, ano 14, n. 81, p. 80-86, jul./ ago. 2010.

