
einvente-se. Inove. 

Essa bem que poderia 

ser a nova mensagem 

da campanha Just do 

it, da Nike. Mais do 

que isso, as duas pa-

lavras resumem o aprendizado da em-

presa norte-americana na última década. 

Melhor do que nenhuma outra, a global-

mente famosa companhia de calçados, 

roupas e artigos esportivos conhece as 

dores de uma crise e também, no outro 

extremo, o valor das oportunidades que 

elas proporcionam. 

Apontada como "a inimiga núme-

ro um" da responsabilidade social, em 

1996, quando foi objeto de uma denún-

cia de condições insalubres e trabalho 

infantil em fábricas contratadas, a Nike 

não só virou a página do episódio como 

está ajudando a escrever um novo capí-

tulo na história do seu segmento a partir 

da introdução do conceito de considered 

design, performance sem comprometer a 

sustentabilidade. 

Esse é o nome de uma linha lançada 

em 2005, com produtos significativamen-

te mais sustentáveis do que os conven-

cionais. Eles resultam de um esforço con-

junto do t ime de designers voltado para a 

busca de soluções menos tóxicas, que eli-

minem ou diminuam a quantidade de re-

síduos gerados e com materiais ambien-

talmente preferíveis. 

À frente dessa mudança está Lorrie 

Vogel, gerente-geral de Considered, que 

deixou a posição de diretora de Inova-

ção da Nike Footwear para liderar a nova 

área. "Um dos meus objetivos era integrar 

a sustentabilidade ao modelo de negó-

cio como um todo, fazendo com que os 

designers se envolvessem nos diferentes 

processos", conta em entrevista exclusiva 

à Idéia Sustentável. 

Como bússola para essa mudança de 

posicionamento, a companhia aposta no 

Nike Considered Index. O índice se apoia 

na análise do ciclo de vida para examinar 

o design e fatores de produção como se-

leção de materiais, uso de solventes, trata-

mento de tecidos, resíduos, inovação em 

calçados e vestuário. 

Os primeiros resultados da Iniciati-

va já são perceptíveis. Em 2007, a Nike 



apresentou ao mercado o tênis Conside-

red Air Jordan XX3, e também uma linha 

completa de vestuário para atletas, em Pe-

quim, feita 100% com poliéster reciclado. 

Os produtos da linha Considered são 

classificados em ouro, prata ou bronze. 

O objetivo da companhia é atingir o pa-

drão mínimo de bronze em todas as li-

nhas de calçados, até 2011nos produtos 

de vestuário, em 2015, e nos equipamen-

tos, como bolas, luvas e mochilas, em 

2020. "Se fizermos isso em toda a compa-

nhia, teremos uma redução de 17% dos 

resíduos e um aumento de 20% no uso 

de produtos ambientalmente preferíveis. 

Manteremos a meta de redução de 95% 

nos compostos orgânicos voláteis. Uma 

vez atingidos esses objetivos, estabelece-

remos novas metas capazes de nos levar 

ainda mais longe", explica Vogel. 

Para estabelecer ciclos de produção 

fechados, a empresa está de olho nas 

opor tun idades de inovação inspirada 

na natureza e tem dedicado esforços na 

busca de novos materiais. Confira essas 

e outras estratégias de uma das maiores 

marcas do mundo na entrevista a seguir. 

Idéia Sustentável: Depois da campanha 

contra as condições de trabalho nas fá-

bricas contratadas pela Nike, nos anos 

90, quais foram as principais medidas 

adotadas pela companhia para chegar 

aos padrões de sustentabilidade atuais? 

Lorrie Vogel: Quando isso aconteceu 

não estávamos preparados nem devida-

mente engajados com os nossos princi-

pais públicos. Então, precisamos mudar a 

percepção de diálogo no negócio e fazer 

ajustes na nossa estratégia para que atin-

gíssemos o progresso no futuro. Por con-

ta disso, cruzamos a fronteira tradicional 

de gerenciamento de riscos e reputação, 

característica da responsabilidade social 

corporativa, para trabalhar em uma outra 

plataforma voltada a desenvolver melho-

res inovações. 

IS: Houve algum marco nesse processo? 

LV: Não acredito que tenha existido um 

ponto de mutação, mas uma evolução 

ao longo dos anos. Iniciamos nossos es-

forços de sustentabilidade em 1992 com 

o Programa Reuse-a-shoe [iniciativa de 

coleta e reciclagem de calçados do pós-

consumo]. Foi só nesse momento que 

começamos a ter um entendimento me-

lhor da nossa pegada ambiental. A partir 

daí realmente focamos nos nossos maio-

res impactos e centramos forças na aná-

lise de questões como a quantidade de 

resíduos gerados e no consumo de água. 

A medida que fomos compreendendo 

melhor esses impactos, pudemos focar 

em programas-chave capazes de real-

mente fazer a diferença. 

preparando a companhia para uma eco-

nomia sustentável. Avançamos sobre o 

modelo de compliance com a ajuda de di-

ferentes gestores, olhando sempre para 

os nossos maiores impactos. É disso que 

o considered trata. Por isso, o design é o 

conceito inicial. Os profissionais dessa 

área atuam como conselheiros da inova-

ção na companhia. Sendo assim, estamos 

trabalhando para dar condições aos de-

signers de fazer melhores escolhas. Que-

remos cada vez mais empenho deles na 

compreensão dos nossos maiores impac-

tos, ajudando-nos a criar um futuro com 

produtos cada vez melhores. Para tanto, 

é preciso integrar a sustentabilidade aos 

negócios, de modo que ela esteja presen-

te em tudo o que fazemos. Quanto mais 

pessoas engajarmos nessa missão melhor, 

porque todos podem ter ideias capazes 

de nos mover mais rápido na direção de 

uma economia mais verde. 

IS: A análise do ciclo de vida dos produtos 

direciona a inovação e a decisão de inves-

timento? Como essa ferramenta impacta 

o planejamento estratégico? 

LV: Quando falo de todas essas ações reali-

zadas com os designers, o Considered Index 

— que desenvolvemos para fazer a análise 

do ciclo de vida — é a principal ferramen-

ta de que dispomos para conhecer nossos 

maiores impactos. Quando desenhamos 

uma camiseta ou um tênis, começamos 

avaliando os impactos ambientais, como a 

quantidade de resíduos gerada, o tipo de 

material. Graças à análise do ciclo de vida, 

os designers podem saber, por exemplo, se 

um poliéster reciclado é melhor do que o 

algodão orgânico para determinada apli-

cação. Ao identificar as diferentes opções 

de materiais, eles têm condições de fazer 

melhores escolhas. O uso de materiais é 

um tema-chave na Nike, tanto que esta-

belecemos a meta de tornar nossos calça-

dos 100% considered até 2011, e a linha de 



negócio da Nike? A transparência radi-

cal é uma tendência que está no radar 

da empresa? 

LV: Entendemos que, a partir do momen-

to em que começamos a conhecer todos 

os impactos de nossos produtos, deve-

mos ser transparentes. Temos de trabalhar 

em busca de soluções para a sustentabi-

lidade, mas não podemos fazer isso sozi-

nhos. Como primeiro passo, os desafios 

devem ser conhecidos pelo maior núme-

ro de pessoas possível. O GoodGuide faz 

um bom trabalho. Porém, acredito que 

a maior questão é que ainda não temos 

uma forma consistente de avaliar os pro-

dutos. Quando falamos de análise do ci-

clo de vida, por exemplo, não há uma 

única ferramenta em relação à qual as 

pessoas concordem. O grande desa-

fio agora é estabelecer um conjunto 

comum de critérios para mensuração 

que atenda à demanda por informação 

das pessoas, possibilitando que decidam 

quais produtos são bons ou ruins. Atual-

mente, não temos nenhum parâmetro 

para fazer isso. 

vestuário em 2015. Outra meta que temos 

para 2011 é o crescimento de 200% no uso 

de materiais ambientalmente preferíveis. 

Por isso, a análise do ciclo de vida é tão Im-

portante. Trata-se de partir bem do início 

do processo e analisar os impactos do sis-

tema inteiro. Estamos olhando mais aten-

tamente para a forma como desenvolve-

mos produtos e também para os nossos 

processos. Quando olhamos para o ciclo 

de vida inteiro de uma camiseta ou de um 

tênis começamos a conhecer as questões 

que teremos de enfrentar no futuro. De-

dicamos muito tempo à definição da nos-

sa visão de futuro, considerando um ce-

nário de declínio dos recursos naturais e 

crescente aumento da população. Então, 

construímos uma visão relacionada a pro-

dutos de ciclo fechado que tem a ver com 

pegar materiais de calçados ou camisetas 

antigos para fazer novos. 

Por isso, a pesquisa de novos materiais 

e a criação de produtos de ciclo fechado 

são estratégicas para o nosso negócio. 

Estamos animados com os resultados do 

trabalho que fizemos na Copa do Mun-

do. Já somos capazes de retirar as garra-

fas plásticas de um aterro sanitário e trans-

formá-las em camisas como a da seleção 



do nosso objetivo, uma vez que não que-

remos continuar exaurindo os recursos 

naturais, mas usar os materiais quantas 

vezes mais for possível. Por isso, um dos 

nossos maiores focos em biomimetismo 

é não desperdiçar nada. Essa questão di-

reciona a busca de soluções que possam 

ser recicladas continuamente em padrões 

similares aos da natureza. 

IS: Como a ascensão do consumo respon-

sável está mudando os produtos, proces-

sos e estratégias da Nike? 

LV: Realizamos todos esses esforços que 

citei por causa da situação atual de declí-

nio dos recursos naturais e crescimento 

populacional. Precisamos encontrar ma-

neiras inovadoras de produzir, no futu-

ro, adaptadas a esses novos direcionado-

res. Muitos consumidores já reconhecem 

a importância disso, pois perceberam que 

os recursos não são ilimitados e procuram 

por itens de maior qualidade e duração. 

Além disso, estão mais atentos à forma 

como os produtos são criados. 

IS: Que tendências relacionadas à susten-

tabilidade no médio e longo prazos es-

tão no radar? 

LV: A principal tendência realmente é 

avançar para produtos de ciclo fechado. 

E, para superar as principais barreiras nes-

se processo, apostamos na inovação em 

materiais com o intuito de proporcionar 

o design de produtos cada vez melhores. 

Como não desenvolvemos nossos mate-

riais sozinhos, estimulamos nossos for-

necedores a refletir sobre o tema a partir 

de discussões em que trazemos cientistas 

para falar sobre questões como quais se-

rão as matérias-primas futuras da Nike ou 

de que forma criaremos produtos com me-

nor impacto para o meio ambiente. 

IS: Quais são hoje os principais canais de 

engajamento da empresa com os seus 

stakeholders? 

LV: Não podemos fazer todas essas mu-

danças sozinhos, por isso o engajamen-

to é essencial. Trabalhamos ativamente 

com ONGs, como Natural Step e Organic 



Exchange, além de universidades. Tam-

bém atuamos em colaboração com ou-

tras indústrias. A linha considered é um 

bom exemplo. Chamamos pessoas do 

nosso setor para conhecer o que desen-

volvemos. Também convidamos as Orga-

nizações Não Governamentais para avaliar 

nossos produtos e assim avançamos. Veja 

que não é apenas a visão da Nike, estamos 

sempre buscando formas de aprimorá-la 

a partir de inputs externos. 

IS: Como a Nike vê o advento das redes so-

ciais na internet? A empresa percebe nes-

sas ferramentas canais de comunicação 

alternativos com seus stakeholders? 

LV: Um dos aspectos mais interessantes 

das redes sociais é que elas deixam claro o 

que é real e o que não é. Assim, as pessoas 

podem distinguir quem apenas faz green-

washing e quais as empresas que realmen-

te querem ir além. Elas oferecem informa-

ção rápida, permit indo que as pessoas 

façam melhores escolhas. Diante disso, a 

Nike tem a responsabilidade de ser o mais 

transparente possível para que os consu-

midores possam tomar a decisão certa. 

IS: Como a empresa está reportando a sua 

performance? Quais são os maiores desa-

fios para integrar o relato dos resultados 

econômicos, sociais e ambientais? 

LV: Publicamos o nosso relatório segundo 

as diretrizes da Global Reporting Initiative 

(GRI). Não vemos a responsabilidade social 

como algo fora do negócio. Por isso, nos-

sos esforços se voltam à integração da sus-

tentabilidade à estratégia. O simples fato 

de termos mudado o nome da nossa área 

de Responsabilidade Corporativa para Ne-

gócios Sustentáveis e Inovação já mostra 

que realmente nos vemos como uma fon-

te de inovação e crescimento. Somos par-

te da estratégia e mensuramos todos os 

nossos resultados. 

IS: Quais são os maiores desafios para 

construir uma cultura organizacional ba-

seada na transparência? 

LV: Passamos por um momento signifi-

cativo quando lançamos o GreenXchange 

(GX), uma plataforma web desenvolvida 

para comparti lhar propriedade intelec-

tual capaz de fomentar modelos de ne-

gócios sustentáveis e inovação. Trata-se 

de um exemplo de desafio em um mun-

do transparente, pois não é simples para 

uma companhia abrir mão de suas paten-

tes. Fizemos o seguinte questionamento: 

é mais interessante proteger uma ideia 

até que ela seja desenvolvida inteiramen-

te na companhia ou compartilhá-la, au-

mentando as possibilidades de inovação 

a partir de novos pontos de vista? Como 

nosso principal objetivo é a inovação, op-

tamos pelo segundo caminho. Mas essa 

não é uma decisão fácil. 

IS: No último semestre assistimos a uma 

das maiores tragédias ambientais causa-

das pelo derramamento de óleo da pla-

taforma da British Petroleum no Golfo do 

México. Você acredita que esse aciden-

te pode se tornar um divisor de águas na 

gestão ambiental para as empresas, as-

sim como o escândalo da Nike foi para a 

responsabilidade social corporativa? 

LV: Todo evento trágico abre os olhos 

das pessoas para o que está errado e 

tem um caráter educativo. Se olharmos 

para o que aconteceu conosco em 1996, 

o aprendizado deixado é que devemos 

compreender e lidar com os impactos 

do que fazemos. Aquele foi o momen-

to para reavaliarmos a forma como pro-

duzíamos e estávamos engajados com 

nossos stakeholders. Aprendemos coisas 

nesse processo que não descobriríamos 

sozinhos. Agora, não estamos mais foca-

dos em compliance, mas em uma visão do 

que queremos ser no futuro. 
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