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O aprendizado de André
Sanseverino como funcionário da
Ernst Young foi o pontapé inicial

para a criação da MyABCM

Andre Penner

Empresas verdes não
estão só na floresta
Que tipo de empresário faz parte do seleto mundo da
economia verde? Aquele cujo produto é desenvolvido de
forma que integre os três eixos da sustentabilidade. Para
ser um empreendimento sustentável, além da utilização
correta dos recursos da natureza, é necessário manter a
viabilidade econômica do negócio e sua dimensão social,
com geração de empregos justos e uma relação de traba-
lho humanista. Cumpridas as condições, certamente te-
remos uma empresa e um empresário que colaboram
com melhores condições para a vida no planeta.

Para ser verde não é preciso abrir um negócio dentro de
uma floresta. A ideia é que, na sua área de atuação, no lugar
onde está, esse empreendedor crie ou transforme seus pro-
dutos em sustentáveis, reduzindo a emissão de carbono e de
poluentes, mas mantendo a lucratividade e gerando empre-
gos — o que, por sua vez, garante o bem-estar das pessoas
envolvidas e a harmonia com o meio ambiente. Ray Ander-
son é um exemplo interessante. Fundador da Interface, fa-
bricante americana de carpetes para uso residencial e co-
mercial, desde 1995, ele está transformando sua produção
com a meta de, em 2020, tornar-se 100% sustentável.

O fato de estar num setor competitivo fez com que
investisse em novas tecnologias para reduzir o custo de
fabricação de forma inovadora. A empresa utiliza maté-
ria- prima reciclada, energia produzida de aterros sani-
tários, entre outras práticas. Com isso, leva ao mercado
um produto sustentável, de qualidade e valorizado pelos

seus clientes, pois agre-
ga valor ao espaço onde
é utilizado. Sua lucrati-
vidade dobrou depois
dos esforços para ter
uma linha verde.

E muitos outros em-
presários da economia
tradicional estão preocu-
pados em modificar sua
operação para, no futuro,
serem sustentáveis. É o

caso do bilionário inglês Richard Branson, dono da Virgin,
que investe o lucro de sua empresa aérea na pesquisa de bio-
combustível para a aviação, como foi noticiado ontem pelo
BRASIL ECONÔMICO. Ainda não é possível trocar o tradicional
querosene de aviação, produto altamente poluente, por um
equivalente verde, que não congele na altitude necessária
para os voos Neste momento, o orgulho dele é poder investir
na busca de soluções para tornar suas empresas sustentá-
veis. E criar coisas novas para a sociedade.

Não é o medo de catástrofes nem as previsões negati-
vas que impulsionam os empreendedores verdes. Eles são
pessoas que enxergam a sustentabilidade como oportuni-
dade de negócios, e não como custo de produção. São
atraídos pelo conhecimento e pela criatividade, buscam
alternativas positivas em todos os setores da economia.
Têm como referência o valor do uso real de seus produtos
e serviços, sua atuação é fonte de orgulho pessoal e con-
tribuição para a sociedade e não apenas lucro.

No Brasil, temos casos muito bem-sucedidos de em-
preendedores verdes. Antônio Luiz Seabra, por exemplo,
fundou em 1969 a Natura, muito antes do tema sustentabi-
lidade entrar na pauta empresarial. Outro exemplo é José
Luis Majolo, ex-executivo do mercado financeiro que deci-
diu investir na sustentabilidade. Seu primeiro negócio foi
uma pousada ecológica, integrada à Mata Atlântica em Pie-
dade (SP). Em 2007, abriu a TerpenOil, em sociedade com
os pesquisadores que desenvolveram a molécula de terpe-
nos, um óleo para produtos de limpeza capaz de eliminar
odores e desengordurar, cuja matéria-prima pode ser en-
contrada na laranja e no pinus. Para empreendedores as-
sim, a motivação é ter um negócio que mobiliza o espírito e
a inteligência na valorização da vida como um todo. ■
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Não é o medo de
catástrofes que leva
os empreendedores
à sustentabilidade,
e sim a oportunidade
de negócio
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