
A cadeia de 
suprimento 
sustentável 
Para registrar progresso em questões ambientais, 
toda organização precisa entender que é parte 
de um sistema maior. É o que diz Peter Senge, 
fundador da Society for Organizational Learning, 
membro do corpo docente da Sloan School 
of Management (Massachusetts Institute of 
Technology) e autor de A Quinta Disciplina e 
A Revolução Decisiva. Senge falou ao editor 
sênior da HBR Steven Prokesch sobre o desafio 
de liderar uma organização no momento em que 
sua cadeia de suprimento precisa passar por 
uma transformação radical. 

empresa existe para maximizar o retorno sobre o ca

pital investido, com ênfase no desempenho financei

ro a curto prazo, a pessoa não vai chegar muito longe. 

Para a maioria das empresas, é uma grande 
mudança de perspectiva. 
A meu ver, é o básico da liderança. Tudo começa 

com o "Quem somos nós?" e o "Por que estamos 

aqui?". N u m livro espetacular de 1997, A Empresa 

Viva, Arie de Geus descreveu um estudo feito pe

la Shell no começo da década de 1980 de empresas 

que tinham sobrevivido mais de 200 anos. O que es

sas organizações tinham em comum era o fato de se 

encararem primeiro como uma comunidade huma

na, e só então como uma máquina de fazer dinheiro. 

Perdemos muito dessa noção da empresa como 

comunidade. Mas uma empresa é um grupo de gente 

HBR: O que é preciso para que uma organização 
encare com seriedade questões como água, 
energia e detritos na cadeia de suprimento? 
Senge: A coisa começa a assumir contornos reais 

quando as pessoas acreditam que essas questões são 

estratégicas — que irão determinar o futuro da em

presa. Uso o mínimo possível o termo "sustentabili

dade", pois é muito genérico. Faz a pessoa se distrair. 

Para enfrentar essas questões na prática, é pre

ciso gente inovadora — que tenha a capacidade e 

a visão para reformular produtos, processos e mo

delos de negócios — e que entenda o contexto da 

empresa. Acima de tudo, é preciso gente capaz de 

tecer uma narrativa que mostre por que essa jorna

da é importante. 

Se estiver presa à mentalidade (tão popular em 

escolas de administração, infelizmente) de que a 
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Â maioria das empresas age como 
se sustentabilidade fosse uma 
questão de ser menos ruim." 

que trabalha junto. Não há como erguer uma nova 

visão sem uma cultura forte, voltada à comunidade 

— o que, aliás, é raro. Soa bonito, todo mundo faz que 

concorda, mas o vão entre essa ideia e a maneira co

mo a maioria dos gestores administra é enorme. 

Partamos do princípio de que a cultura é voltada à 
comunidade. Que desafios devem ser superados para 
tornar o negócio mais holístico de ponta a ponta? 
O primeiro é entender o sistema maior no qual se 

está inserido. O segundo é aprender a trabalhar 

com quem nunca se trabalhou antes. Embora pos

sam parecer distintas, essas duas habilidades estão 

interligadas na prática. O sistema é complicado de

mais para uma única pessoa dominá-lo. Cruza mui

tas fronteiras, tanto internas como externas. 

O terceiro desafio tem a ver com sua noção de sus

tentabilidade. Ainda que não o diga, a maioria das em

presas age como se sustentabilidade fosse uma ques

tão de ser menos ruim. Há, sem dúvida, a necessidade 

de reduzir sua pegada de carbono. Mas o pessoal não 

se motiva com uma mudança incremental como essa. 

Precisa de uma visão mais ambiciosa. 

O movimento ambientalista é um grande culpa

do nisso. Tamanho foi o discurso sobre a má con

duta de empresas que quem trabalha ali se sente 

culpado — e quem tem sentimento de culpa não 

vai fazer nada ousado. Mas é insano! O que uma 

empresa boa faz realmente bem é inovar, é criar 

novas fontes de valor. ONGs e governos não podem 

solucionar sozinhos esses problemas; a inovação 

pela empresa é essencial. 

Problemas de sustentabilidade com frequência 
são problemas da cadeia de suprimento. Como 
promover mudanças por toda a cadeia? 
Primeiro, é preciso se concentrar na natureza dos 

relacionamentos. Na maioria das cadeias de supri

mento, 9 0 % ainda são transacionais. Se sou um 

grande fabricante ou varejista, faço pressão cadeia 

acima para os fornecedores derrubarem o custo. 

Há muito pouca confiança e muito pouca capacida

de de inovar em conjunto. Isso precisa — e já come

ça a — mudar. 

O segundo é aprender a trabalhar com ONGs e 

outras entidades que não empresas. Com elas, a or

ganização terá acesso a um know-how que não há 

como cultivar depressa internamente. A água é um 

clássico exemplo. Anos atrás, a Coca-Cola decidiu 

reduzir o volume usado para produzir um litro de 

Coca-Cola de mais de três litros de água para dois 

litros e meio. Só que ignorou os mais de 200 litros 

consumidos no cultivo da cana-de-açúcar usada 

na Coca. Foi se inteirar disso graças a uma parceria 
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com o World Wildlife Fund (WWF), que sabia anali

sar a pegada de água da cadeia de valor. Hoje a Co

ca sabe a diferença entre a irrigação da lavoura de 

cana por gotejamento e por inundação. 

Por que a empresa precisa de ONGs? 
Para ter credibilidade, sobretudo na Europa. As 

pessoas não confiam na mentalidade típica dos ne

gócios — e com razão. Não creio que seja tão distin

to num país como os Estados Unidos. Se uma ONG 

idônea certifica um produto seu, a marca pode ga

nhar imensamente (caso a empresa esteja dispos

ta a mudar suas práticas). Uma ONG também pode 

aportar conhecimento. Empresa nenhuma sabe 

o que a Oxfam sabe sobre a situação de agriculto

res ou o que o WWF sabe sobre biodiversidade e 

bacias hidrográficas. As melhores empresas não se 

limitam a contratar os melhores cérebros; ampliam 

seu know-how com parcerias com ONGs dotadas 

de um conhecimento mais amplo e profundo. 

Qual o papel do líder no enfrentamento de 
desafios da cadeia de suprimento? 
Todas essas questões são de liderança. Mas, quan

do digo "líder", não estou pensando necessaria

mente no presidente, nem mesmo em chefes em 

geral. Não há como a empresa adquirir tudo o que é 

necessário de forma sustentável — meta estipulada 

pela Unilever para 2020 — sem envolver milhares e 

milhares de pessoas ao redor do mundo. É preciso 

inovações técnicas, inovações de gestão, inovações 

em processos e inovações culturais. Aqueles que 

matam essa charada são, por definição, líderes — 

mas a maioria não estará entre altos executivos. O 

significado da palavra "liderar", se pegarmos a raiz 

latina, é simplesmente transpor um limiar. 

A liderança pode vir de fora da organização? 
Claro. Ao chegar a uma organização, alguém novo 

— um funcionário, um fornecedor —, vai pergun

tar: "Por que fazemos isso desse jeito?". Em geral, 

a resposta é: "Porque sim!". Agora, 9 0 % desses há

bitos podem fazer perfeito sentido. Mas 10% são 

completamente disfuncionais, sobretudo quando 

o mundo à sua volta está mudando. Uma coisa le

gal do trabalho de sustentabilidade é descobrir o 

que leva as pessoas a fazer coisas de um jeito que já 

não condiz com a realidade maior da empresa. 

Como iniciar essa transformação numa organização? 
Em certos casos, tudo começa quando o presidente 

para e reconsidera a relação da organização com o 

mundo. Ou quando gente de dentro da empresa des

cobre algum problema, reúne dados e, em seguida, 

tenta achar pessoas capazes de tomar providências. 

Aos poucos, surge uma rede de gente fascinada pelo 

problema e animada com a ideia de encontrar uma 

solução. Nada motiva mais um criador do que ou

vir que algo é impossível, como eliminar uma toxina 

que sempre foi parte de um produto ou processo. Is

so começou a acontecer depois do primeiro estudo 

toxicológico que a Nike fez de seus produtos e de sua 

cadeia de suprimento, mais de dez anos atrás. 

O segredo não é seu posto, é sua paixão, sua ca

pacidade de montar redes e seu traquejo organiza

cional. É aqui que a turma mais jovem às vezes tro

peça; até tem energia e paixão, mas não faz ideia 

de qual é a cultura da organização ou onde estão os 

bolsões naturais de poder. 

Naturalmente, se estivermos falando de mu

danças operacionais, precisamos de gerentes de 

operações. A coisa ganha contornos muito mais re

ais quando se fala em negociar e redigir contratos 

de forma distinta e de adotar outros indicadores 

para avaliar fontes mais sustentáveis. 

Você afirmou que estamos chegando ao fim da era 
industrial — e que a era industrial foi uma bolha. 
Como assim? 
Por mais de um século, historiadores usaram a me

táfora da "bolha" para explicar por que gente inte

ligente age de forma burra coletivamente. Dentro 

da bolha, há uma realidade, um idioma. Mas, fora 

da bolha, há uma realidade maior, que a certa altu

ra se impõe. E a bolha estoura. Se encararmos a era 

industrial como uma bolha, é possível que realida

des maiores (como recursos finitos) estejam come

çando a se impor. 

Certas pessoas acham que a era industrial já 

acabou; estamos agora na era da informação. Mas 

esse é um grave equívoco. A era industrial sempre 

foi marcada por mudanças radicais em tecnologias 

dominantes: a luz elétrica, o automóvel. A internet 

é só a mais recente. A era industrial foi o momento 

em que a máquina e o raciocínio mecânico molda

ram nossas vidas. Todo líder precisa imaginar a 

vida — e sua empresa — fora dessa bolha, onde a 

eficiência, a produtividade e a maximização do 

retorno sobre o capital são temperadas com a ima

ginação, a paixão e a confiança que influenciam a 

criatividade e a inovação. 
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