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Uma brincadeira corrente diz que há três motivos para uma empresa ser sustentável: a 
conveniência, a consciência ou o constrangimento. Sem se importar muito com os 
motivadores, o fato é que a sustentabilidade entrou definitivamente na agenda das instituições 
e ganhou notoriedade entre executivos e pensadores. 
 
O volume de informações, a diversidade de abordagens, indicadores, métodos e o relato dos 
casos de sucesso confundem o executivo sobre o que é sustentabilidade. 
 
É comum encontrarmos organizações que se sentem pressionadas a fazer algo a respeito, mas 
ainda não têm clareza de como. 
 
A busca de um posicionamento sobre sustentabilidade tem desafiado os executivos, pois eles 
percebem que iniciativas de responsabilidade social e a adoção de políticas ambientais para se 
adequar às leis e exigências regulatórias são necessárias. Por outro lado, abraçar o tema e 
fazer muito mais que os concorrentes parece ser uma estratégia perigosa de exposição, que 
trará custos adicionais sem o devido retorno. 
 
Algumas entidades buscam diretrizes maiores adotando ou aderindo às ferramentas baseadas 
em princípios mundiais como o "Pacto Global", "Metas do Milênio", "Empresas para o Clima", 
"Carta da Terra" etc, mas raramente conseguem inspirar e guiar a implementação de ações 
concretas no seu dia a dia. 
 
Muitas empresas emitem seus relatórios de sustentabilidade adotando padrões mundiais como 
o GRI. Outras se orientam a partir dos padrões do Instituto Ethos ou utilizam o ISE da BM&F 
Bovespa como referência de transparência com sua Governança Corporativa. Mas qual é o 
caminho?  
 
Não existe uma via única. Cada organização está num estágio de consciência sobre o que é 
sustentabilidade e qual é o seu papel nesta nova era. A realidade está no que cada um 
consegue perceber e agir em prol de uma sociedade mais sustentável em um planeta onde as 
condições para a continuidade da vida sejam preservadas. 
 
Hoje falamos até do surgimento de uma nova economia: a economia de baixo carbono. Isso 
significa que a comunidade científica sabe que quando utilizamos combustível fóssil para 
energia ou produção de plásticos e resinas liberamos substâncias que levaram bilhões de anos 
se concentrando em camadas da crosta terrestre e sendo aprisionadas embaixo da superfície. 
 
Estas substâncias são nocivas à condição de vida e podem levar a total extinção da nossa 
civilização. Mais do que agredir a camada de Ozônio e provocar o aquecimento global, causam 
câncer e matam lentamente nossa condição de vida. 
 
Viver nessa realidade significa eliminar drasticamente o uso de energia baseada em 
combustível fóssil, reavaliar a necessidade de materiais plásticos e resinas propondo uma 
substituição por componentes naturais e renováveis. 
 
Para ajudar a traçar um caminho, sugerimos seis pontos de atenção: 
 
1. Abordagem sistêmica: Uma organização não consegue ter uma estratégia sustentável se 
continuar com pensamento linear;  
 
2. Orientação científica: Os projetos devem ser regidos por princípios científicos. Se isto não 
for respeitado, podemos estar colocando "band-aids" em feridas que vão infeccionar e 
complicar a vida a longo prazo;  
 
3. Inserção na visão estratégica da organização: Inclusive como tema de Governança nos 
conselhos de administração;  



 
4. Valor dos intangíveis: Inclusão do tema na estratégia e ações da empresa. A partir daí, 
os resultados tangíveis e intangíveis certamente gerarão valor;  
 
5. Avaliação das externalidades: O valor das ações só será real se a redução das 
externalidades e a compensação dos seus impactos forem percebidas por todos;  
 
6. Oportunidades de novos negócios: Com o desenvolvimento da maturidade da 
organização, um novo portfólio de produtos surgirá, redesenhando o negócio. 
 
Em resumo, a maturidade da organização em sustentabilidade mede o nível de consciência e 
comprometimento. 
 
A sustentabilidade é uma longa jornada rumo à evolução, um roadmap no qual o passo mais 
difícil é o primeiro e o fator crítico de sucesso é a dinâmica do passo seguinte. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 6 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A19. 
  


