
LEITOR TALVEZ NÃO 
TENHA PERCEBIDO, 
mas o movimento 
ambientalista mo
derno está celebran

do seu 40º aniversário. Em outras 
palavras, ele acaba de atingir a 
meia-idade. Foi no início dos anos 
70 que nasceram ONGs internacio
nais, como Amigos da Terra e 
Greenpeace. Surgia assim um novo 
movimento, de caráter diferente do 
que havia até então. Ele era passio
nal, irado e implacável no quadro 
que pintava dos desafios ambien
tais enfrentados pelo mundo — e 
culpava as empresas por boa parte 
daquilo. Mas qual tem sido a res
posta do inundo corporativo a esse 

importantes a desenvolver, a con
tragosto, expertise limitada em 
assuntos ambientais, seduziram 
varejistas a só comprar madeira 
extraída de maneiras mais susten
táveis, e muito mais. Na maioria 
dos casos, seria justo dizer que as 
empresas ficaram na defensiva. 

O conceito de responsabilidade 
social corporativa (RSC) surgiu no 
fim dos anos 80 e início dos 90 co
mo uma tentativa das empresas de 
desenvolver uma atitude mais 
proativa do gerenciamento de ris
co à reputação. Algumas compa
nhias nomearam diretores para 
isso, cujo trabalho era identificar 
potenciais controvérsias antes de 
elas ocorrerem. Na virada do sécu-

começaram a dizer que chegara a 
hora de os governos abandonarem 
a regulamentação e deixarem o 
livre mercado fazer o serviço. 
Quem precisava de regras e regu
lamentos ambientais quando tí
nhamos a RSC e o consumismo 
ético para salvar o planeta? 

A maioria das ONGs se manteve 
cética, porém, sobre esse volunta
rismo corporativo. Ele não conse
guia perceber a escala dos desafios 
sociais e ambientais que se coloca
vam, ou os limites e as deficiências 
inerentes à RSC e ao consumo éti
co. Ouvi ministros de Estado argu
mentarem no passado que, en
quanto as ONGs continuassem seu 
papel de "patrulha", prosseguiria 

massacre? Ao adotar conceitos co
mo responsabilidade social corpo
rativa e responder aos anseios de 
"consumidores éticos", as compa
nhias teriam se transformado em 
agentes de sustentabilidade? Ou 
será tudo isso uma cortina de fu
maça verde para continuar tocan
do os negócios como sempre? 

Nas décadas de 70 e 80, as ONGs 
fizeram incontáveis campanhas 
contra companhias. A reação ini
cial das empresas foi aguentar a 
onda da má publicidade, ou então 
recuar. ONGs forçaram o abando
no de planos para construir estra
das, portos, minas, represas e oleo
dutos em habitats naturais precio
sos, atazanaram alguns bancos 

lo, muitas companhias estavam 
produzindo relatórios detalhados, 
e o setor corporativo gastava cada 
vez mais em publicidade para pro
mover sua nova imagem verde. 
Esse mesmo período também pre
senciou o aparecimento do "con
sumo ético". Campanhas de ONGs 
em defesa do consumidor persua
diram milhões de lojistas a com
prar papel reciclado, a praticar o 
comércio justo, a revender café, 
chá, chocolate e bananas orgâni
cos, e muito mais. Jornais e revis
tas ofereciam guias de consumo 
verde e, por vezes, parecia que bas
tava entrar numa farra de consu
mo para corrigir os problemas 
mundiais. Alguns comentaristas 

a adoção de políticas socialmente 
responsáveis por parte das empre
sas. Esse argumento é ridículo. As 
ONGs jamais terão capacidade de 
policiar o mundo corporativo. O 
público, para não falar da mídia, 
nunca terá tempo ou apetite para 
tal. Isso sem falar nas incontáveis 
empresas que vendem produtos e 
serviços para outras companhias e 
não para o consumidor final. E se
rá que é, ou deveria ser, papel de 
ONGs agir como "policiais"? Não 
conheço ninguém da comunidade 
das ONGs que pense assim. 

E quanto ao consumo ético? Um 
número crescente de pessoas pa
rece estar escolhendo esse cami
nho. Na Grã-Bretanha, os gastos 



com bens e serviços éticos quase 
triplicaram na última década, de 
13,5 bilhões de libras (36 bilhões de 
reais) para 36 bilhões de libras (96 
bilhões de reais) em 2008. Isso pa
rece impressionante — até se con
siderar que bens e serviços éticos 
correspondem, em média, a menos 
de 1% dos gastos familiares totais. 

Um problema é que esses produtos 
verdes são, com frequência, mais 
caros e representam um nicho de 
mercado. Outro é que mesmo o 
mais ardoroso, o mais cuidadoso, o 
mais rico consumidor verde jamais 
possuirá conhecimento suficiente 
para comprar eticamente o tempo 
todo. O supermercado médio con

tém dezenas de milhares de linhas 
de produtos. Como poderíamos 
esperar que os consumidores se 
mantivessem atualizados sobre to
dos os desenvolvimentos e depois 
tivessem tempo para elaborar pes
soalmente o que isso significa para 
sua cesta de compras? Como um 
consumidor supostamente ético 
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poderia boicotar uma empresa — 
uma companhia de mineração, por 
exemplo — que pode estar envol
vida na cadeia de suprimento de 
milhares de produtos, mas cuja 
marca não está em nenhum deles? 
E se não houver uma versão ética 
do produto que precisamos com
prar? Tanto a RSC como o produto 

ético têm papel importante ã re
presentar. Mas, no meu entendi
mento, nenhum deles oferecerá a 
escala de mudança requerida nem 
embutirá sustentabilidade na cor
rente principal dos negócios. 

O debate entre os vários méritos 
de uma abordagem regulatória ou 
voluntária da responsabilidade so

cial corporativa se alastrou na pri
meira metade da última década. E 
aí veio a mudança climática — ou 
melhor, uma percepção de que es
sa questão estava mudando dras
ticamente a natureza do debate. 
Trata-se de um tema grande, ur
gente e caro demais para que as 
companhias o deixassem aos cui
dados de meros gerentes. No es
paço de cinco a dez anos, a depen
der do setor, a mudança climática 
tornou-se um assunto que, direta 
ou indiretamente, estava influen
ciando muitas decisões estratégi
cas. Mas o que é uma resposta 
corporativa crível à mudança cli
mática? Não há, certamente, um 
modelo único de resposta para as 
companhias, mas nos últimos anos 
eu identifiquei sete áreas distintas 
de ação, conforme pode ser visto 
no quadro ao lado. 

UMA NOVA ECONOMIA 
As primeiras cinco das sete áreas 
são familiares a qualquer profissio
nal experiente em responsabilida
de corporativa, e as companhias 
que criarem estratégias abrangen
tes para enfrentar essas cinco áreas 
conseguirão embutir a ideia da sus
tentabilidade na economia, reduzir 
custos, explorar novas oportunida
des de mercado, melhorar o valor 
de marca e aumentar o moral de 
seu pessoal. Mas, mesmo que cada 
companhia do mundo fizesse isso 
(e, a meu ver, a vasta maioria não o 
faz atualmente), o resultado seria 
uma mudança incremental, quan
do sabemos que é preciso uma mu
dança transformacional. Por essa 
razão, acredito que serão as duas 
últimas de minhas sete áreas de 
ação que se revelarão as mais im
portantes a ser enfrentadas pelas 
empresas na próxima década. 

A primeira envolve modelo e es
tratégia de negócios. O século 21 
colocará desafios extraordinários 
para setores-chave. Muitas empre
sas terão de se adaptar a uma eco
nomia em transformação, pois seu 
modelo de negócios corre o risco 
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de se tornar cada vez mais irrele
vante. Uma empresa que passou 
por uma genuína transformação 
conforme a mudança das circuns
tâncias é a Nokia. Ela surgiu em 
1865. Durante seu primeiro século, 
foi principalmente uma compa
nhia de produtos florestais com 
interesses adicionais em borracha 
e cabos. No início dos anos 70, a 
Nokia começou a jogar um papel 
pioneiro no desenvolvimento pri
mitivo das comunicações móveis 
e, em 1992, um novo presidente e 
CEO, Jorma Ollila, tomou a ousada 
decisão estratégica de focar intei
ramente nesse setor. A sorte da 
empresa mudou dramaticamente. 
Em 2005, a Nokia havia vendido 
seu bilionésimo aparelho portátil 
e se tornara a quinta marca mais 
valiosa do mundo. Embora essa 
transformação não tenha sido mo
vida por questões relacionadas ao 
desenvolvimento sustentável, ela 
oferece um exemplo excelente do 

relação à mudança climática, tan
to da perspectiva comercial como 
da sustentabilidade. 

O impacto de uma empresa, po
rém, vai muito além de seu papel 
como mero organismo comercial. 
Também são necessárias interven
ções do governo, guiadas por uma 
abordagem clara, consistente e es
tratégica. As estruturas regulató-
rias de longo prazo devem ser cria
das para corrigir problemas de 
mercado e mudar os termos do 
consumo de energia e dos recursos 
naturais. Os governos somente se
rão capazes de introduzir medidas 
ousadas se receberem apoio e es
paço político da comunidade em
presarial para fazê-lo, e daí o papel 
que as companhias podem jogar 
como "cidadãs corporativas" pro
gressistas — pressionar governos. 

A história do setor corporativo 
na política pública não tem sido 
positiva. A imagem pública de um 
"lobista corporativo" é a de alguém 

chefiei o processo de elaboração 
do Comunicado de Copenhague, 
documento visto como a declara
ção definitiva da comunidade em
presarial internacional antes da 
conferência da ONU em 2009. Ele 
forneceu suporte para mais de 950 
companhias em mais de 60 países, 
das maiores firmas e marcas mais 
conhecidas do mundo a pequenas 
e médias empresas. 

Há apenas uma década, teria 
parecido inconcebível a formação 
de grupos empresariais para de
fender intervenções regulatórias 
ousadas de governos em apoio à 
sustentabilidade. Mas, de todas as 
medidas ao alcance das empresas, 
talvez essa seja a mais importan
te, é assim que elas poderão im
pulsionar a mudança necessária 
para tornar sustentável todo e 
qualquer negócio. 

Há muitos exemplos de empre
sas que fazem um bom trabalho 
em uma ou várias das sete áreas 

tipo de oportunidade que existirá 
nas próximas décadas para as 
companhias que já estão prontas 
para se reinventar enquanto o 
mundo que as cerca se transforma 
— e como elas, por sua vez, podem 
impulsionar uma mudança mais 
profunda do sistema. 

PARCERIA COM O GOVERNO 
Quanto mais companhias forem 
capazes de se reinventar para 
atender às necessidades da eco
nomia de baixo carbono, mais ra
pidamente a economia de baixo 
carbono será alcançada. A redefi
nição do modelo e da estratégia 
de negócios de longo prazo pode 
representar a ação isolada mais 
importante de uma empresa em 

que trabalha para proteger um in
teresse constituído estreito, muitas 
vezes contra os anseios da socie
dade. Nos últimos anos, porém, 
algumas iniciativas reuniram gru
pos de empresas para fazer lobby 
a favor de uma legislação progres
sista para lidar com a mudança 
climática. Na Europa, na forma do 
The Corporate Leaders' Group; 
nos Estados Unidos, na forma da 
US Climate Action Partnership; no 
Brasil, como Empresas pelo Clima; 
e, no Japão, como Climate Leaders' 
Partnership, para citar algumas. 

Sua motivação tem sido promo
ver os fundamentos comerciais 
para a regulamentação. Dirigi uma 
dessas iniciativas, The Corporate 
Leaders' Group, de 2007 a 2010, e 

apontadas. Mas só consigo pensar 
em pouquíssimas empresas com 
programas abrangentes para tratar 
de todas. Contudo, a menos que a 
estratégia climática aborde todas 
elas, sua resposta à mudança cli
mática será inadequada, na melhor 
hipótese, ou superficial, na pior. Se 
a companhia for fraca em apenas 
uma área, ela inevitavelmente será 
moldada pela mudança transfor
macional que ocorrerá neste sécu
lo, em vez de moldá-la. Responsa
bilidade social corporativa? Não: 
sustentabilidade corporativa. 

Text Box
Fonte: Guia exame sustentabilidade, São Paulo. p. 106-110, nov. 2010.




