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orten Albaek tem 
algo a dizer: "Eu 
quero mudar o mun-
do". Vindo de um fi-
lósofo que se tornou 
empreendedor, era 

de esperar algo mais original. Mas ele 
não para por aí: "Quero surpreender 
o mundo criando algo que nunca foi 
criado, algo único o suficiente para ins-
pirar as pessoas a pensar, inovar, agir e 
reagir de forma diferente". 

Para Albaek, talvez estejamos "no 
início de um novo Iluminismo", que 
também terá suas figuras-chave, como 
Voltaire e Rousseau no século 18, mas 
que não serão filósofos ou escritores. 
Serão, segundo ele, corporações mul-
tinacionais e seus executivos, que uti-
lizam seu poder e sua influência para 
apoiar um movimento que tem como 
símbolo um redemoinho azul. 

O simpático selo chamado WindMa-
de é utilizado para certificar produtos de 
consumo que foram fabricados com a 
energia do vento. Se for bem-sucedido, 
será a primeira certificação mundial 
conduzida por uma empresa [para ter 
uma noção da importância dessa ini-
ciativa, basta lembrar o peso do selo 
do Inmetro (Instituto Nacional de Me-
trologia, Normalização e Qualidade In-
dustrial) no mercado brasileiro], 

Albaek vê o WindMade como uma 
oportunidade de as empresas mostra-
rem que estão comprometidas com 
o princípio da transparência no que 
diz respeito a seus negócios; o tipo de 
energia que utilizam é apenas o ponto 
de partida. "Muitas empresas ainda ba-
seiam seus negócios na ignorância dos 
consumidores. Mas haverá um conflito 
crescente entre empresas e consumi-

A reportagem é de Jeff Chu, editor da 
Fast Company. 

dores se não assumirmos a responsa-
bilidade de agir de forma sensata", ar-
gumenta. "E as marcas mais fortes do 
mundo devem tomar a iniciativa." 

É claro que Albaek tem outro motivo 
para defender seus pontos de vista. Ele 
é executivo sênior da Vestas, empresa 
que ganha dinheiro com instalações de 
energia eólica, e fazer com que as em-
presas se comprometam com esse tipo 
de energia pode levar a lucros extraor-
dinários. 

De qualquer forma, a coalizão em 
torno da ideia inclui a gigante de mí-
dia Bloomberg, o Global Wind Energy 
Council, entidade de empresas do se-

tor, a organização não governamental 
WWF e o Global Compact, espécie de 
comitê da ONU que reúne empresas 
de todo o mundo em torno de dez prin-
cípios nas áreas de direitos humanos, 
trabalho, meio ambiente e combate à 
corrupção. 

A campanha WindMade foi lançada 
oficialmente durante a 41a edição do 
Fórum Econômico Mundial de Davos, 
em janeiro deste ano. Em breve, os con-
sumidores do hemisfério norte devem 
começar a ver o selo nas prateleiras e, 
até o início de 2012, Albaek espera que 
mil empresas já tenham aderido ao 
WindMade. Acompanhar se seu plano 
terá sucesso ou não será um estudo de 
caso fascinante, dada a tentativa inédi-
ta de uma empresa levar o conceito de 
sustentabilidade a um novo patamar. 
"O WindMade vai mudar o mundo so-
zinho? Não. É um passo", diz Albaek. 

"O que estamos tentando fazer é criar 
um modelo." 

COMO FUNCIONA 
Esse tipo de certificação é como as 
empresas iniciantes: muitas são lança-
das, algumas ganham reconhecimen-
to, mas um número muito reduzido 
chega a influenciar o que os clientes 
compram. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, o selo mais bem-sucedido é o 
Energy Star, que identifica os produtos 
que atendem a padrões de eficiência 
energética do governo federal. 

O Energy Star possui duas vantagens 
difíceis de replicar. Está resguardado 

pelos padrões governamentais e, con-
forme mostram os estudos, as pessoas 
ainda confiam mais no governo do que 
nas grandes empresas. Além disso, o 
Energy Star também é pioneiro. 

A ambição de Albaek para o Wind-
Made é proporcional à força do vento 
no imaginário das pessoas. "Eu real-
mente não consigo imaginar por que 
não haveria mil empresas dispostas 
a fazer parte desse movimento, que 
sejam progressistas o suficiente, inte-
ligentes o suficiente, modernas o sufi-
ciente para mostrar ao mundo que o 
universo corporativo pode lidar com 
a mudança sobre como agimos e rea-
gimos aos desafios diante de nós", afir-
ma Albaek, enquanto dirige de seu es-
critório em Aarhus, na Dinamarca, até 
o local de uma palestra sobre como en-
contrar sentido no trabalho e na vida. 

Durante a palestra, ele vai dos filó-

A COALIZÃO EM TORNO DA IDEIA INCLUI A GIGANTE 
DE MÍDIA BLOOMBERG, 0 GLOBAL WIND ENERGY 
COUNCIL, ENTIDADE DE EMPRESAS DO SETOR, A 
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL WWF E 0 
GLOBAL COMPACT, ESPÉCIE DE COMITÊ DA ONU 
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sofos gregos ao programa de TV Ame-
rican Idol, da epidemia mundial de 
obesidade ao Renascimento. Aqui e ali, 
volta aos negócios. "No futuro, as em-
presas mundiais serão divididas entre 
as sensatas e as insensatas, que serão 
consideradas dinossauros", afirma. "As 
que se juntarem a nós vão nos ajudar a 
fazer uma revolução, assim como o Ilu-
minismo fez, gerando consenso sobre 
a necessidade de mudar 

Seu projeto começou de forma mui-
to mais prosaica. Foi durante um voo 
na companhia aérea escandinava SAS. 
No bolso do assento, Albaek encontrou 
um envelope para doações da Save the 
Children e se questionou sobre como 
surge esse tipo de iniciativa. E se a Ves-
tas fizesse algo assim?, perguntou a si 
mesmo. [A Save the Children foi lan-
çada na Primeira Guerra Mundial por 
Eglantyne Jebb, benfeitor inglês preo-
cupado com a situação das crianças 
doentes e famintas da Europa.] 

Esse tipo de pensamento tem im-
pulsionado a ascensão rápida dele 
no meio empresarial da Dinamarca. 
Aos 26 anos, então um jovem filósofo, 
foi levado embora da academia peto 

Danske Bank, 
que que-

ria ver quais novas ideias alguém com 
o perfil dele poderia injetar no maior e 
mais antiquado banco do país. Inovou 
o suficiente para conseguir seis pro-
moções em sete anos. 

Também achou tempo para se tornar 
um dos mais proeminentes comenta-
ristas da TV dinamarquesa, debatendo 
de literatura a relações internacionais, 
e para escrever, com Rasmus Hylle-
berg, o livro Generation fucked up?, de 
2005, em que ele discute se os dina-
marqueses nascidos nas décadas de 
1970 e 1980 são preguiçosos, sem res-
ponsabilidade e hipócritas. 

Quatro anos mais tarde, o presidente 
da Vestas, Ditlev Engel, atraiu Albaek, 
agora com 35 anos, para supervisio-
nar o marketing global da empresa. 
Ali Albaek rapidamente encontrou 
resposta para suas perguntas sobre 
a participação de empresas em cau-
sas socioambientais: ele queria ten-
tar salvar a Terra. Sua primeira ideia 
foi lançar uma iniciativa patrocinada 
pela Vestas para fornecer energia re-
novável -eólica, é claro- para vilare-
jos remotos na África. Mas ele temia 
que tal iniciativa, se contasse apenas 
com o apoio da Vestas, teria alcance 
necessariamente limitado. 

À medida que ele e sua equipe se 

O WindMade tem hoje uma abor-
dagem em tripé que Albaek chamou 
TEA: o T é a transparência; o E, a ilu-
minação ("enlightenment", em inglês); 
e o A, ação. "Os Estados Unidos vota-
ram em seu Tea Party, mas acho que 
precisamos criar um TEA diferente", 
afirma. 

A transparência virá de duas formas. 
Primeiro, a Bloomberg, empresa pio-
neira a se juntar à Vestas na coligação 
WindMade, vai desenvolver e manter 
o Índice WindMade, ranking público 
das matrizes energéticas de grandes 
empresas, mostrando a participação 
da energia eólica e de outras energias 
renováveis nessas matrizes. A criação 
do índice se encaixa perfeitamente no 
esforço da Bloomberg para comple-
mentar seu domínio no campo dos 
dados financeiros com informações de 
áreas como energias renováveis. 

"Um número crescente de investi-
dores está de olho no que chamamos 
de informação 'extrafinanças' para en-
tender melhor como as companhias 
são dirigidas", diz Curtis Ravenel, que 
comanda a área de sustentabilidade da 
Bloomberg. "Os dados de que eles pre-
cisam são os que consideramos impor-
tantes para compreender melhor como 
as empresas estão abordando questões 

de sustentabilidade de longo prazo", 
explica. 

Em segundo lugar, as empresas se 
registrarão para receber o selo Wind-
Made. A firma de consultoria PwC foi 
contratada para selecionar as empre-
sas. Para levar o rótulo WindMade, o 
produto terá de ser feito com energia 
eólica instalada recentemente. 

Por exemplo: digamos que a Tesco, 
que tem discutido uma possível parce-
ria com o WindMade, queira colocar o 
selo em seus damascos de marca pró-
pria. De acordo com os padrões da cer-

puseram a pensar em formas de obter 
um efeito mais amplo, recorreram às 
ideias da nova-iorquina Droga5. A 
agência sugeriu que a Vestas criasse 
um selo chamado WindMade e uma 

fundação que seria responsável 
pela gestão da certificação e por 

canalizar as receitas obtidas 
para ampliar a utilização de 
energias renováveis nos países 
em desenvolvimento. 
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tificação, porém, a Tesco tem de obter 
ao menos 12,5% de sua energia de uma 
usina eólica construída após 2010, 
mais 12,5% a partir do vento (usina 
nova ou não) e outros 25% a partir de 
qualquer fonte de energia renovável. 

A "iluminação", ou seja, levar a 
transparência e a informação até o 
consumidor, virá com alguns "efeitos 
especiais" de publicidade. O primeiro, 
inaugurado em Nova York, Londres e 
Abu Dhabi, é uma instalação de arte 
chamada "Caixa Azul", baseada no 
trabalho feito por ecologistas urbanos 
da Yale University, que calcularam a 
quantidade de água necessária para fa-
zer uma série de produtos de consumo. 
Um telefone celular, por exemplo, será 
posto em uma caixa de acrílico projeta-
da com capacidade para 165.144 litros. 
A ideia é evidenciar que a energia eóli-
ca consome pouca água, diferentemen-
te de outras fontes, que concentram a 
maior parte do consumo de H20. 

O objetivo "iluminista" da campa-
nha ganhou um impulso de credibi-
lidade quando o Global Compact, da 
ONU, decidiu, em novembro, apoiar o 
selo WindMade. Esse grupo, que reúne 
empresas e agências das Nações Uni-
das para conferir respaldo a uma série 
de projetos de responsabilidade social, 
nunca tinha dado sua bênção oficial a 
uma certificação. 

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-
moon, citou o WindMade quando par-
ticipou do fórum de Davos, apontando 
o projeto como um exemplo do tipo de 
parceria entre o setor público e a ini-
ciativa privada necessária na luta con-
tra a mudança climática. 

Além disso, o Global Compact terá 
um assento no conselho da WindMade 
Foundation. "Há muito tempo tenta-
mos estabelecer vínculos com o con-
sumidor, mas isso nunca realmente 
funcionou", disse o diretor-executivo 
do Global Compact, Georg Kell. "Pela 

primeira vez, temos uma etiqueta que 
tem o poder de ser uma força funda-
mental", afirmou. 

Tanto a equipe do WindMade como 
analistas externos dizem que a parte 
mais difícil do "preparo" desse TEA 
será o A, de ação. Mesmo que a em-
presa consiga fornecer dados para 
os consumidores, que seja capaz de 
convencê-los da importância dessas 
informações e ainda que faça a marca 
WindMade chegar às lojas, como pe-
dir que os clientes abram a carteira? 

Uma pesquisa encomendada pela 
Vestas ao instituto TNS Gallup ou-
viu 25 mil pessoas em 20 países. Em 
quase todos eles, os consumidores 
afirmaram que estariam dispostos 
a comprar produtos que fossem me-
lhores para o ambiente. Os estudos, 
entretanto, têm mostrado repeti-
damente que os consumidores não 
cumprem tudo o que dizem a um 
pesquisador. A ut
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Albaek reconhece que o WindMade 
precisará contar com marcas de gran-
de porte em sua coligação, mas essas 
são justamente as empresas mais difí-
ceis de atrair. "Talvez tenha sido muito 
ingênuo de minha parte pensar que 
poderia ter 25 empresas aderindo ra-
pidamente a algo que ainda estava tão 
indefinido", diz ele. 

O filósofo foi surpreendido por uma 
forte pressão do que chama de "pen-
samento antiquado". Ele cita uma 
conversa que teve recentemente com 
o responsável pela área de sustentabi-
lidade de uma das maiores empresas 
de alimentos dos Estados Unidos. "Foi 
impressionante. O executivo disse que 
não investirá em transparência antes 
que os consumidores realmente de-
mandem isso", diz Albaek. 

Outros potenciais parceiros do 
WindMade manifestaram maior en-

0 EXECUTIVO DE UMA 
GRANDE EMPRESA DE 
ALIMENTOS DISSE QUE 
NÃO INVESTIRÁ EM 
TRANSPARÊNCIA ANTES 
QUE OS CONSUMIDORES 
DEMANDEM ISSO 

tusiasmo pelo conceito, mas, ainda 
assim, levá-los a assinar embaixo 
tem sido difícil. Uma empresa disse 
que ainda não consegue atender aos 
padrões do selo, enquanto outra não 
estava preparada para os milhões de 
dólares que seriam necessários para 
mudar sua fonte energética, adotando 
a energia eólica. 

Para qualquer fabricante de produ-
tos de consumo que se junte ao movi-

mento, no entanto, há ainda algumas 
outras questões importantes: será que 
alguém escolhe um brinquedo, um 
telefone celular ou um par de sapatos 
por causa do vento, em vez de levar em 
conta apenas a utilidade ou o estilo? 

A PERSPECTIVA DA EMPRESA 
Mas e o lado da empresa? O que a Ves-
tas ganha e perde com o selo? Por mais 
importante que o WindMade possa ser, 
e por mais ambicioso que seja, uma 
das coisas mais interessantes no selo 
é o fato de ele apresentar muito baixo 
risco para a Vestas. Quando questiona-
do sobre quanto está em jogo financei-
ramente, o presidente Engel respondeu 
com bom humor: "Não muito, acho!". 

A Vestas se comprometeu a investir 
US$ 1 milhão por ano no WindMade 
Foundation pelos próximos dois anos. 
Também vai gastar cerca de 10% de 
seu orçamento anual em marketing no 
WindMade, apenas "centavos" diante 
dos US$ 331 milhões que investe, cada 
ano, em pesquisa e desenvolvimento. 

E a recompensa disso pode ser 
enorme. Mesmo que o WindMade 
não ganhe o terreno que Albaek es-
pera obter entre os consumidores, já 
é uma iniciativa bem-sucedida para 
a Vestas. Muitas empresas abriram as 
portas para a Vestas e se dispuseram 
a ouvir sobre o poder do vento; várias 
delas estão prontas para comprar tur-
binas Vestas. 

"Se funcionar, não veremos só pes-
soas comprando produtos WindMa-
de; poderemos ter bairros WindMade, 
uma Olimpíada WindMade, até mes-
mo países WindMade. Se fizermos isso 
direito, outros setores de atividade vão 
querer imitar. Será um novo modelo", 
afirma Bragi Fjalldal, gerente de proje-
to do WindMade. 

Mas será que vai funcionar? "Não 
sei", diz Albaek, "espero que sim." • 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 4, ano 15, n. 87, p. 116-120, jul/ago 2011. 




