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No setor cafeicultor, por exemplo, há hoje mais 
de uma dezena de padrões rivais envolvendo desde 
o uso de pesticidas ao alojamento de trabalhadores à 
proteção de pássaros (só um deles, o certificado de 
agricultura sustentável da Rainforest Alliance para 
produtores de café, tem cerca de cem critérios). Ca
da um dos vários padrões possui grupos trabalhan
do para definir referenciais para o "café sustentável". 
Alguns são patrocinados por entidades sem fins lu
crativos como Audubon Society e TransFair; outros, 
por empresas como Starbucks e Nestlé. 

De que maneira a empresa deve abordar essa 
febre verde? Como parte de nossa pesquisa sobre 
estratégias de produtos sustentáveis (veja "Cresci
mento verde", HBR Junho 2010), criamos um mo
delo baseado no estudo aprofundado de casos e em 
entrevistas com líderes de grupos de stakeholders na 
área de sustentabilidade. Como explicamos a seguir, 
a abordagem vai depender dos recursos da empresa, 
do cenário competitivo e, acima de tudo, do grau de 
normatização da sustentabilidade no setor. 

Em nossa experiência, vimos que executivos pos
suem opiniões conflitantes sobre normas de susten
tabilidade. Alguns acham que servem apenas para 
desviá-los do importante trabalho de tocar a empre
sa e evitam a discussão. Mas isso não fará as normas 
sumirem, e simplesmente dizer que a empresa é ver
de quando não é destrói credibilidade. Já outros que
rem tomar parte no processo de definição de normas, 
mas não sabem ao certo onde ou como começar. 

Nossa sugestão: explore oportunidades de posi
cionar sua empresa como uma força influente — ou, 
melhor, dominante — na batalha da normatização 
verde. Antes de escolher uma estratégia para chegar lá, 
será preciso fazer uma avaliação em duas áreas, uma 
externa e outra interna. A primeira envolve o exame 
de normas de sustentabilidade vigentes no setor, as 
questões em torno delas, os fóruns em que são discu
tidas e o papel dos principais stakeholders — incluin
do concorrentes — na condução do debate. Seu obje
tivo é determinar quanta normatização há no setor e 
que oportunidades a empresa tem para participar da 
discussão da sustentabilidade ou mesmo alterá-la. 

No caso do exame interno, avalie os recursos 
verdes da organização, incluindo competências téc
nicas; sua capacidade de gerar inovações verdes su
periores em produtos e operações; sua credibilidade 
como empresa verde; e parcerias atuais ou poten
ciais. A questão central a ser respondida é: "Temos 
os recursos e as competências certos para ditar o rit
mo da sustentabilidade em nosso setor?". 

Quatro estratégias possíveis 
Assim que entender tanto a situação do setor como 
os recursos da empresa na área, será possível deter
minar qual estratégia é a melhor: (1) adotar padrões 
existentes; (2) cooptar e modificar esses padrões pa
ra contemplar seus recursos e processos; (3) definir 
padrões para seu setor; ou (4) romper com normas 
existentes e criar seus próprios padrões (veja o qua
dro "Avalie suas possibilidades"). 

A D O T A R . Se o setor tem normas bem estabeleci
das e os recursos de sustentabilidade da empresa 
são mínimos, é provável que essa estratégia deva ser 
empregada. Vejamos a situação na construção civil, 
onde a oportunidade de definir padrões basicamen
te já passou, pois tanto mercado como stakeholders 
(incluindo construtoras, entidades sem fins lucrati
vos e governos) concordam que a certificação LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design) é 
o padrão definitivo. Isso tem implicações importan
tes para arquitetos, decoradores, construtoras, fabri
cantes de produtos para escritório e uma série de 
outros. Já que o sistema de classificação LEED tem 
quatro níveis de certificação — certificado, prata, ou
ro e platina — que dependem em parte de materiais 
de construção e mobiliário mais ecológico, fornece
dores estão correndo para maximizar a pontuação de 
seus produtos no LEED. 

Da mesma forma, fornecedores de empresas co
mo Walmart, Tesco e McDonald's e até do governo 
americano sentem pressão para adaptar suas opera
ções e produtos para satisfazer os padrões estabele
cidos por esses grandes clientes. Em julho de 2009, 
o Walmart anunciou planos de criar um "índice de 
produtos sustentáveis" mundial para tudo o que ob
tém de seus mais de 100 mil fornecedores. O índice 
mede o consumo de energia e a produção de resídu
os ligados a produtos e avalia o impacto sobre recur
sos naturais e comunidades. Se quiserem continuar 
com um lugar nas prateleiras do Walmart, muitas 
empresas terão obrigatoriamente de ajustar a cadeia 
de suprimento e as operações. 

Empresas que adotam padrões vigentes no setor 
não deviam subestimar o valor estratégico e a van
tagem no mercado que essa alternativa pode trazer. 
Aderir aos padrões de sustentabilidade do Walmart no 
setor da pesca fez da The Fishin' Company uma parcei
ra de confiança nas iniciativas de sustentabilidade do 
cliente. A empresa virou a maior fornecedora sustentá
vel de pescado do Walmart, conquistando pedidos de 
compra sem precedentes e contratos de longo prazo. E 
a adoção de padrões do setor não precisa convertê-lo 



em mero espectador no debate. Pelo contrário: a ado
ção legitima sua participação à medida que os padrões 
de sustentabilidade do setor forem evoluindo. 

C O O P T A R . No setor da construção a normatização 
verde pode até estar avançada, mas na maioria dos 
setores a febre ainda está no começo. Todo stakehol-
der não empresarial envolvido na elaboração de pa
drões quer ver seus próprios padrões amplamente 
adotados — o que significa que terá de achar parcei
ras entre empresas para defender as normas e comer
cializá-las. Esse fato dá à empresa uma janela impor
tante, mas limitada, para cooptar os padrões de um 
patrocinador idôneo — para negociar alterações que 
acomodem tanto a realidade comercial como consi
derações de caráter social e ambiental. 

A produtora de banana Chiquita fez uma parce
ria dessas com a Rainforest Alliance, ONG que havia 
muito criticava a Chiquita e concorrentes, incluindo 
Dole e Del Monte, pelos problemas ambientais e so
ciais associados à produção de banana. No início da 
década de 1990, a Rainforest Alliance desenvolveu 
padrões de sustentabilidade para o cultivo de ba
nana em florestas tropicais e buscou a adesão das 
grandes produtoras de banana. Só a Chiquita aceitou 
testar as normas — e assim começou uma longa cola
boração para adaptar suas propriedades de cultivo 
aos padrões. Representantes da Rainforest Alliance 
trabalharam com a Chiquita para achar saídas inova
doras para a consecução das metas da normatização 
sem perder de vista as necessidades comerciais da 
empresa. O processo de melhorar as credenciais ver
des também ajudou a Chiquita em outras frentes. Ao 
adotar uma disciplina operacional e outros critérios 
comerciais, a implementação das normas na Chiqui
ta elevou a produtividade agrícola em 27% e derru
bou os custos em 12%. Subiu também a satisfação 
do trabalhador — e, em 2004, a Chiquita recebia, da 
OEA, o prêmio Corporate Citizen of the Américas. 

No campo de normas de sustentabilidade, a Star-

bucks adotou várias estratégias, incluindo a de coop
tar. Na hora de tornar os cafés da rede mais verdes, a 
empresa percebeu que, embora dominasse a corrida 
verde para edificações novas, o LEED era bem menos 
desenvolvido para estruturas existentes e não levava 
em conta os desafios singulares dessa adaptação. O 
que a Starbucks fez, então, foi se aliar ao organismo 
para criar e implementar um protocolo de certifica
ção para o chamado retrofit. Essa adaptação trouxe à 
Starbucks reconhecimento pelo esforço de sustenta
bilidade e levou as normas do LEED a um novo seg
mento do mercado. 

DEFINIR. Certas empresas acham que em seu setor 
ou não há normas estabelecidas, ou não há consen
so entre normas rivais. Se tiver os recursos e o cacife 
necessários, uma empresa pode criar ela mesma os 
padrões do setor. Para ter sucesso é preciso conhe
cimento especializado, competência para lidar com 
questões de sustentabilidade, credibilidade entre 
stakeholders esclarecidos, comunicação eficaz e par
ceiros motivados. Em geral, a parceria com uma ONG, 
uma universidade ou alguma outra autoridade de 
prestígio é fundamental para uma estratégia eficaz. 

Há motivos contundentes para tentar definir seus 
próprios padrões. Protocolos de certificação, por 
exemplo, muitas vezes são formulados por ativistas 
com interesses bem específicos. Na indústria do ca
fé, o selo Fair Trade se concentra em estabelecer um 
preço mínimo para produtores; já a meta da Audubon 
Society é proteger santuários de aves migratórias. Do 
ponto de vista empresarial, é claro, a sustentabilida
de está em encontrar um equilíbrio estratégico entre 
metas sociais, ambientais e comerciais. Ativistas po
dem afirmar que o sucesso comercial é parte da equa
ção, mas para eles normalmente é algo secundário. E 
muitos ativistas pouco entendem questões e recursos 
empresariais de uma empresa em particular. 

A princípio, a Starbucks optou por estabele
cer seus próprios padrões para o café sustentável. 



A empresa achava que a qualidade do café, algo es
sencial para a marca, não recebia a devida atenção 
de padrões existentes. Em 2004 criou, portanto, o 
Coffee and Farmer Equity (CAFE) Practices, que 
promove tanto a qualidade do café como metas de 
suprimento justo. Para reforçar a credibilidade do 
CAFE, a Starbucks arregimentou a Scientific Certifi-
cation Systems, respeitada consultoria normativa 
independente, como parceira mundial. 

Na mesma época, a Nestlé se aliava à Rainforest 
Alliance para o lançamento do AAA Sustainable Qua-
lity Program para a marca Nespresso, o café nobre da 
empresa. Assim como a Starbucks, a Nestlé queria 
tanto café de alta qualidade como maior sustentabili
dade. Ambas as empresas estão trabalhando com gru
pos de stakeholders externos para criar massa crítica 
em torno de seus próprios padrões. No caso da Nestlé, 
o Coffee Forum cresceu e hoje inclui a International 
Finance Corporation, a INCAE Business School, na 
Costa Rica, várias consultorias de sustentabilidade e 
mais de meia dúzia de fornecedores de café. 

Para se orientar em meio à profusão de normas 
é preciso investir em parcerias, estabelecer confian
ça, exercer influência política e administrar conflitos, 
entre outros desafios de liderança. Mas Starbucks e 
Nestlé estão tentando definir os parâmetros de refe
rência à luz dos quais sua marca — e a de concorren
tes também, quem sabe — será julgada. 

Até o momento, a sustentabilidade não foi um 
diferencial relevante na indústria de TV paga, mas 
a DISH Network está tentando mudar isso. Terceira 
colocada no ranking da categoria, às voltas com a 
competição brutal das líderes de mercado (Comcast 
e DIRECTV), a empresa espera obter vantagem com
petitiva ao definir os padrões de sustentabilidade no 
setor. Para tanto, está buscando maneiras de mostrar 
como sua rede de satélites prejudica menos o meio 
ambiente do que infraestruturas de cabo e telecomu
nicações — e busca, também, alianças com parceiras 
de sustentabilidade idôneas, além de seu apoio. 

R O M P E R . Qual a saída para uma empresa quando 
confrontada com normas estabelecidas que não con
dizem com seus pontos fortes, são incompatíveis com 
sua estratégia ou comprometem sua competitividade? 
Conhecemos poucas organizações que partiram para o 
ataque quando diante desse desafio, mas suspeitamos 
que esse número crescerá à medida que meras espec
tadoras são cada vez mais pegas de surpresa por novas 
normas. A Apple, por exemplo, enfrentou esse proble
ma de seu jeito tipicamente iconoclasta. 

Embora tenha se posicionado como líder revolu-



cionária em seu setor, a Apple viu-se, em 2006, fla

grantemente fora de sintonia com o movimento da 

sustentabilidade. Em agosto daquele ano o Greenpea-

ce soltou um ranking de sustentabilidade de fabrican

tes de computadores — e a Apple era bem visível no pé 

da lista. No começo, a empresa fez pouco do ranking. 

Disse: "Discordamos da classificação do Greenpeace e 

dos critérios utilizados". Analistas viram a reação co

mo simples defesa. Mas havia uma tacada estratégica 

maior em curso. A Apple virou a mesa no Greenpeace — 

afirmando que seus critérios não eram "verdes" o sufi

ciente e se comprometendo em estabelecer um padrão 

novo, mais elevado, para a sustentabilidade na infor

mática. Em suma, foi mais verde do que os verdes. 

A Apple alega que o Greenpeace e, mais impor

tante, suas próprias concorrentes no setor de alta tec

nologia estão ignorando o impacto ambiental mais 

gritante do computador: a energia que o aparelho 

consome e as emissões de carbono que gera. A sua 

clássica moda, o presidente da empresa, Steve Jobs, 

disse que o ranking equivalia a "perguntar a uma fa

bricante de cigarros se sua sede era verde ou não". Ao 

ampliar o conceito de sustentabilidade para incluir 

o uso do produto, a Apple pretende romper com os 

padrões existentes e enfatizar uma dimensão — con

servação de energia — na qual pode se destacar. Os 

primeiros resultados da campanha podem ser vistos 

no desempenho do iPad, cuja eficiência energética 

é tal que um analista da T. Rowe Price comparou a 

duração da bateria do aparelho a "magia negra". 

Uma tacada como a da Apple só vai dar certo se 

as normas propostas forem mensuráveis, relevantes 

para o cliente e comprovadamente superiores aos 

critérios existentes. Além disso, as velhas normas 

provavelmente não desaparecerão; empresas ten

tando romper com elas terão de lidar com os velhos 

padrões e com os novos. Apesar de criticar o ranking 

do Greenpeace, a Apple subiu do pé da lista para o 

meio, o que mostra que respondeu às questões le

vantadas pela ONG. Mas a Apple claramente preten

de deslocar o debate sobre critérios de sustentabili

dade em proveito próprio. Se triunfará a longo prazo, 

ainda não se sabe. 

A CORRIDA para moldar padrões de sustentabilidade 

vai transformar o cenário competitivo e as práticas 

sociais e ambientais de empresas de todo setor. O 

risco de que sua empresa fique para trás ou seja mar

ginalizada no crescente mercado verde deveria ser

vir de alerta. Abordar de frente o desafio da norma-

tização dá à empresa a oportunidade de diferenciar 

seus produtos ou serviços, fortalecer sua reputação 

de empresa responsável e influenciar normas de sus

tentabilidade hoje e no futuro. Sua organização está 

pronta para abraçar essa oportunidade? 

t 

Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 88, n. 11, p. 48-53, nov. 2010.




