
EM ENTREVISTA, O PRIMEIRO EXECUTIVO-CHEFE DE 
SUSTENTABILIDADE DA SAP, PETER GRAF, CONTA COMO CONSEGUIU 
VERBA PARA INVESTIR EM SUSTENTABILIDADE EM UMA REUNIÃO DE 
20 MINUTOS COM O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

m março de 2009, Peter 
Graf assumiu um novo 
papel na SAP, a empresa 
de software para gestão 
de negócios de origem 
alemã em que trabalha-

va havia 14 anos. Ele se tornou seu 
primeiro executivo-chefe de sustenta-
bilidade (CSO na sigla em inglês, de 
chief sustainability officer) e hoje lide-
ra uma equipe mundial que supervi-
siona todas as iniciativas relacionadas 
a sustentabilidade, da criação de solu-
ções que viabilizam os processos para 
clientes da SAP até as próprias opera-
ções corporativas na área, incluindo 
programas sociais, econômicos e am-
bientais de peso. 

Graf não se mostra tímido quanto 

A entrevista é de Michael S. Hopkins, 
c o l a b o r a d o r da MIT Sloan Management 
Review. 

ao futuro da sustentabilidade nas or-
ganizações. Seus comentários públi-
cos incluem afirmações de que ela vai 
causar "a maior transformação nos 
negócios desde a invenção da inter-
net" e que, para empresas que aderi-
rem à causa, "há dinheiro a ser ganho, 
há dinheiro a ser economizado". 

Mas ele diz que sua primeira missão 
como CSO teve a ver com percepção. 
"Tive de ser muito cuidadoso para que 
não soasse como um espetáculo de 
marketing", diz ele. "Quando falamos 
para o público externo, a conversa ini-
cial é sobre a SAP como modelo a ser 
seguido. O que a SAP faz internamen-
te, quais são suas metas de carbono. 
Precisamos de credibilidade para dizer 
'Estamos realmente fazendo essa coisa 
de sustentabilidade sozinhos'. Funcio-
na. E então podemos dizer: A propósi-
to, estamos usando nosso próprio siste-
ma para fazer isso'. E só depois: 'E você 
também pode comprar esse sistema!' 

A segunda tarefa de Graf -ainda 
mais expressiva- era lutar contra a es-
tratégia corporativa interna. Ele teve 
de construir o business case para as 
ações voltadas à sustentabilidade -o 
sofisticado documento de análise que 
visa comprovar a viabilidade econô-
mica de um projeto estratégico, justi-
ficando o investimento ali- a fim de 
transformar a SAP em um modelo a 
ser seguido. E o apresentou ao conse-
lho de administração da companhia. 

Nesta entrevista, Graf fala sobre co-
mo montou o case internamente, 
como os clientes internos reagiram 
e quais foram as conseqüências e re-
compensas. 

Vamos voltar alguns anos, antes de a 
SAP ter criado seu cargo atual de CSO. 
O que você fez para encorajá-la nessa 
direção? 
O trabalho relativo à sustentabilida-
de não era novo na SAP, mas ainda 
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para construir o case e assim obter 
investimentos. Como você explica um 
case ser aprovado em uma reunião de 
20 minutos? 

Foi absolutamente transparente, mas 
vou detalhar melhor. São cinco pontos. 

O primeiro é compliance [conformi-
dade, mas o termo tem sido utilizado 
em inglês também no Brasil]. Para os 
clientes de setores regulamentados, 
compliance obviamente é uma ques-
tão muito maior do que para nós, uma 
companhia de software, pois, na ver-
dade, essa área não é regulamentada. 
Mas temos de obedecer aos códigos de 
conduta do consumidor. 

Um de nossos maiores clientes ale-
mães nos disse "Não podemos mais 
comprar software de vocês" e nós qua-
se caímos da cadeira. Perguntamos por 
que e ele respondeu: "Bem, vocês não 
têm sustentabilidade em seu código de 
conduta. Vocês não têm uma estratégia 
de sustentabilidade". Isso, apesar de es-
tarmos no índice de Sustentabilidade 
da Dow Jones desde sua criação e de 
liderarmos a categoria de software por 
três anos seguidos. Não importa. Não 
tínhamos uma estratégia de sustenta-
bilidade que fosse colocada em opera-
ções e produtos, e é isso que eles pro-

não tinha sido levado ao conselho de 
administração como uma iniciativa 
estratégica importante. Então come-
çamos a fazer um esforço específico 
para preparar, pouco a pouco, o board. 
Enviamos e-mails quinzenais sobre 
sustentabilidade para nosso conselho 
executivo e para os diretores. Disse-
mos: "Isso é contabilidade de carbono. 
Isso é compensação. É assim que as 
pessoas veem os desafios em termos 
de água. Isso é o que nossos clientes 
estão economizando quando fazem 
EHS", o software da SAP dedicado a 
gestão ambiental, saúde e segurança. 

Tudo isso em e-mails muito curtos, 
com um link rápido ou apenas uma 
chamada, mas periódico. Depois de 
meio ano, eles se sentiam ligados ao 
assunto. Compreenderam o que esta-
va acontecendo. Conheciam um pou-
co a terminologia. 

Então, criamos um case de negó-
cio. Tínhamos uma apresentação com 
cerca de 50 slides, mas sabíamos que 
só teríamos autorização para mostrar 
cinco na reunião do conselho, então 
agendamos reuniões individuais de 
duas horas com os membros. Nessas 
reuniões, focamos o que sabíamos que 
seria o maior interesse de cada um. 



curavam. Aliás, somos um dos maiores 
fornecedores desse cliente alemão. 
Eles não fizeram isso para a base in-
teira de 100 mil fornecedores, apenas 
para os 200 maiores. 

Então essa é a primeira parte do case 
-sua resposta à exigência cada vez 
mais comum do cliente de que os ven-
dedores adotem uma estratégia de 
sustentabilidade. O que mais? 
A segunda parte é a produtividade de 
recursos. No case de negócio, nós nos 
comprometemos não só a ganhar di-
nheiro e reforçar nossa marca, como 
a economizar muito. Apontamos inefi-
ciências. Em nosso primeiro ano, nossa 
estratégia resultou em € 90 milhões em 
economia. Isso veio de uma redução 
no consumo de energia de 7%, 25% de 
redução em papel e impressão, 30% 
de redução em viagens aéreas -eu ti-
nha prometido cortes de € 10 milhões 
e conseguimos € 90 milhões. 

O terceiro aspecto do case era a 

margem competitiva que podíamos 
criar no mercado. Dimensionamos o 
mercado para o software de sustenta-
bilidade entre 2009 e 2014, e estima-
mos a proposta mais conservadora 
em € 7,3 bilhões para oportunidades 
de licenciamento cumulativo ao lon-
go desses cinco anos. Esse mercado 
é enorme. Abrimos a porta da sala do 
conselho porque é aí que somos mais 
fortes em vendas e é aí que essa dis-
cussão está realmente acontecendo. E, 
vou lhe dizer, estou na SAP há muito 
tempo, fui vice-presidente-executivo 
por algum tempo, e essa vez foi a mais 
fácil de chegar à sala do conselho. 

Qual é a quarta parte? 
É a maneira como a sustentabilidade 
realmente reenergiza nossa força de 
trabalho. Precisávamos de algo para 
que as pessoas dissessem: "Sim, tenho 
orgulho de trabalhar na SAP. Temos 
um impacto enorme. Essa é uma óti-
ma oportunidade". As pessoas preci-
sam vir ao trabalho com um propósito 
maior do que vender software. 

A quinta e última parte, que é a ver-
dadeira responsável pelo acordo, está 
além do case. É sustentar o modelo de 
negócio. E entendemos que sustenta-
bilidade para a SAP, em termos de soft-

ware, é semelhante ao desafio da glo-
balização ou ao uso da internet com 
fins de negócio. Sustentabilidade tem 
o poder de mudar a maneira como 
os processos de negócio funcionam. 
E devemos, como líderes em softwa-
re de processo de gestão, ser líderes 
em sustentabilidade se não queremos 
perder nossa posição de liderança. 

A sustentabilidade é inevitável. 
Não vamos vender software corpora-
tivo daqui cinco ou dez anos se não 
tivermos sustentabilidade em cada 
ponto da cadeia de valor. Toda em-
presa vai acompanhar a toxicidade, 



a água, as pegadas dos produtos ao 
longo da cadeia de valor. Vão que-
rer entender como precisam mudar 
a aquisição de produtos. Vão querer 
otimizar os transportes em função 
do carbono, do tempo ou de ambos. 
Esse é o tipo de coisa que realmente 
faz a diferença. 

Das cinco partes de seu case, apenas 
duas parecem fáceis de quantificar, 
e mesmo uma delas -a projeção do 
tamanho do mercado- pode parecer 
especulativa. Você tenta quantificar 
as partes mais intangíveis, como en-
volvimento dos funcionários? Ou pode 
justificar seus investimentos só de-
monstrando o retorno em aspectos 
mensuráveis? 

As coisas que podemos mensurar, fran-
camente, são suficientes. Basicamente 
cheguei a números para as partes dois 
e três de minha argumentação -quan-
tificar como economizar dinheiro para 
a empresa por meio da eficiência e 
trazer dinheiro ao vender software. 
Reenergizar a força de trabalho foi um 
ponto que consideramos mais ame-
no. A primeira parte, compliance, foi 
mais uma questão de tudo ou nada. 
Não podemos colocar um acordo de 
€ 20 milhões em risco porque não te-
mos uma estratégia. 

Como isso repercutiu na empresa? 
Quais foram as recompensas até ago-
ra? (Além da economia de € 90 milhões, 
é claro...) 
Estamos usando nosso software para 
projetar no futuro nossas pegadas 

de carbono. Temos uma meta bem 
agressiva de reduzir, até 2020, nossas 
emissões de carbono aos níveis do ano 
2000. Estamos em cerca de 20% de re-
dução neste momento. Aumentamos 
nossa compra de energia renovável 
para 53% globalmente, então um ter-
ço da eletricidade da SAP hoje vem de 
fontes renováveis. 

Estou tentando entender como a 
SAP precisa ser em cinco ou dez anos 
para atingir minhas metas. Precisamos 
transformar os 14 mil carros a com-
bustão da SAP em uma frota movida 
a eletricidade. Devemos nos tornar 
muito mais inteligentes em termos de 
envolvimento remoto com os clientes. 
Não podemos estar tanto em aviões. 
Temos de reformatar nossa estrutu-
ra de eventos. Este ano lançamos o 
Sapphire Now, que é mais um progra-
ma de TV, um evento virtual na web, 
em vez de reunir 21 mil pessoas no 
mesmo lugar. 

Uma coisa interessante é que usa-
mos nosso software analítico para ava-
liar as respostas de nossos funcioná-
rios a perguntas sobre sustentabilida-
de. Podemos classificar a informação 
por idade, gênero, região, o que for. 

Quando selecionamos por idade, a 
maior porcentagem de pessoas que 
acham a sustentabilidade importante 
está entre 20 e 30 anos. Entre 30 e 45 
anos, cai um pouco. E então realmen-
te sobe novamente entre 45 e 60. Foi 
por isso, em parte, que o tema teve 
tanta ressonância em nosso board, 
que obviamente é composto por pes-
soas mais velhas. 

E quanto a seus consumidores empre-
sariais mundo afora? Eles estão em-
placando o case com tanta facilidade 
quanto vocês? 
Não. O maior problema é que muitas 
pessoas não agirão até haver uma exi-
gência de compliance. O maior desafio 
para montar o case é que você precisa 
de parâmetros iniciais e, para obtê-los, 
é preciso trabalhar muito. Isso é extre-
mamente difícil, porque costuma haver 
falta conhecimento e experiência. É 
claro que se podem chamar consulto-
res para ajudar a empresa a entender o 
que é essa coisa toda -os aspectos eco-
nômico, ambiental, social, qual é sua 
conta de energia, quanto carbono exis-
te, de onde vem a energia, tudo isso. 

No fim, você precisa entender um 
monte de métricas para saber em que 
ponto está. E então tem de fazer su-
posições. Estimar o preço da energia. 
Estimar o custo do carbono, se haverá 
um imposto, se haverá comércio de 
emissões. Projetar as variações globais, 
se tiver planos em áreas diferentes que 
podem ter regulamentações diferentes. 
E preciso dar o primeiro passo. 

Você teve de dar um salto no escuro? 
Sim. Esse é o ponto, exatamente. Você 
precisa fazer um investimento -não 
estou dizendo em TI, pode ser apenas 
de tempo e pessoas- para ir lá e desco-
brir. E então tem de acreditar. 

A beleza de tudo isso é que criamos 
pressão para outras companhias faze-
rem o bem. Uma das motivações que 
tive, e aprendi essa lição em 14 anos 
nesta companhia, é que a SAP tem um 
tamanho que qualquer coisa que fizer é 
importante, e qualquer coisa que não fi-
zer também. Se nos envolvemos em um 
assunto com tanta sinceridade e com 
tanto dinheiro quanto estamos fazendo 
com sustentabilidade, isso abre espaço 
para que todo mundo faça o mesmo. • 

Text Box
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