
time de precificadores deve contar 
com um retorno periódico de todas as 
áreas. Só assim será possível saber se 
todas estão dedicando a atenção ne-
cessária ao assunto. Por fim, a compa-
nhia deve criar métricas sólidas para 
avaliar a saúde financeira e operacio-
nal do próprio sistema de preços em 
toda a extensão do negócio. De posse 
desses dados, será possível analisar 
em minúcias o desempenho financei-
ro de cada produto individualmente. 

A precificação, com o tempo, aca-
ba por se tornar a base para o diálogo 
de como melhorar o desempenho das 
unidades da empresa como um todo. 
Mas, para que esse nível de excelên-
cia seja alcançado, é preciso investir 
em sistemas de coleta de dados para a 
formulação do preço, assim como em 
ferramentas de análise para transfor-
mar os dados brutos em informação 
útil. Ou seja, além da boa vontade, 
têm de se alocar recursos para esse 
fim. "As companhias normalmen-
te falham por dois motivos: ora elas 
não veem a necessidade de fazer este 
investimento, ora elas gastam além 
da conta com sistemas complexos 
que não servem às suas necessida-
des", conclui. Não é fácil achar o tom 
certo ao reger a sinfonia dos preços. 
Mas os resultados são indiscutíveis, 
como mostram Jobs e a McKinsey. 

Na busca do melhor modelo de 
sustentabilidade, as empresas 

normalmente têm dois caminhos à 
sua frente. Quem conta é o expert em 
desenvolvimento sustentável Klaus 
Weber, da Kellogg School. Sem citar 
nomes, ele acompanhou o processo 
de implementação de práticas sus-
tentáveis em duas empresas. Am-
bas - de grande visibilidade nos seus 
mercados - sentiam a necessidade de 
aliviar seus impactos socioambientais 
diminuindo as respectivas "pegadas" 
no planeta. Mas, seguindo a teoria de 
Weber, cada uma o fez à sua maneira. 

A empresa A (vamos chamá-la 
assim) anunciou com grande fan-
farra a contratação de um "meda-
lhão" da sustentabilidade, criando 
inclusive o cargo de CSO - Chief 
Sustainability Officer (diretor de 
sustentabilidade). A companhia foi 
aplaudida e ganhou os holofotes da 
imprensa. Mas, decorridos 18 meses, 
nada aconteceu. As mudanças pla-
nejadas não saíram do papel. O dire-
tor superstar, mediante um acordo, 
saiu pela porta dos fundos. E o que 
prometia ser uma revolução acabou 

discretamente, num suspiro. No fi-
nal das contas, as práticas sustentá-
veis continuaram sendo promessas. 

Já a empresa B optou pela via dis-
creta, incorporando aos poucos a sus-
tentabilidade à sua agenda. O CEO 
não contratou um grande nome do 
mercado, e resolveu apostar no tra-
balho de equipe. "A sustentabilidade 
já estava borbulhando nos escalões 
inferiores", diz Weber. "O que faltava 
era integrá-la ao negócio, já que os pro-
cessos para isso ainda não existiam." 
Os esforços paulatinamente foram se 
traduzindo em boas práticas, como a 
da redução das pegadas de carbono. 
A empresa B também passou a in-
vestir na educação dás comunidades, 
criando um canal de comunicação 
com os stakeholders. Todas as ideias 
part iram de grupos formados por 
funcionários. A execução, idem. We-
ber acompanhou o processo durante 
um ano e meio. "O projeto foi forjado 
lentamente por meio de reuniões, e-
mails, minutas e planilhas", disse ele. 
A metamorfose da empresa B foi rela-
tivamente rápida, pois já havia uma 
mentalidade coesa sobre o assunto. 

É claro que nem todos os funcio-
nários participaram ativamente. Po-
rém, o entusiasmo de figuras-chave 
foi contagioso, terminando por afetar 
positivamente a companhia como 
um todo. "As conversas de corredor 
evoluíram para discussões informais 
e depois para reuniões formais com 
a diretoria", diz Weber. A causa ga-
nhou ímpeto quando os funcionários, 
vendo os bons resultados dos deba-
tes, começaram a encampar as ideias. 
Conclusão: o jogo da sustentabilida-
de, quando executado coletivamen-
te, termina sendo um ciclo virtuoso. 

Weber nota que nos dois casos 
a adoção de práticas de sustentabi-
lidade foi vertical. Na empresa A, 
tentou-se executar uma mudança de 
cima para baixo. Não funcionou. O 
CEO da empresa B deu-se conta de 
que a sustentabilidade teria de ser 
fomentada e conduzida, mas de bai-
xo para cima. "A mudança nasce de 
dentro para fora. Na sustentabilida-
de, não se pode contar com o herói 
solitário", conclui Weber. O herói 
(se dá para falar assim) é a equipe. 

Text Box
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