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té 2007, a Tetra Pak 
era praticamente 
uma empresa de 
um produto só: a 
caixinha de leite no 
formato tradicional 

denominado Tetra Brik Aseptic. Qua-
tro anos depois, o volume de vendas de 
embalagens aumentou 23%, com no-
vos formatos e volumes, atingindo 11,2 
bilhões de unidades comercializadas 
em 2010. 

CEO da Tetra Pak no Brasil e vice-
-presidente de um dos 11 clusters em 
que se divide a empresa, o das Amé-
ricas Central e do Sul, Paulo Nigro 
conta que o salto, inédito no grupo 
-espalhado por 170 países-, foi uma 
resposta rápida e necessária ao mo-
vimento de consolidação e aos novos 
entrantes do setor e deve-se muito 
à criatividade e à paixão próprias 
da equipe brasileira, além do maior 
foco da matriz nesse mercado -agora 
equiparado ao da Ásia por suas pers-
pectivas de crescimento. 

Na entrevista a seguir, Nigro ex-
plica como se deu o crescimento 
explosivo e fala sobre os diferenciais 
da empresa, incluindo a organização 
ambiental que montou dentro dela, 
o compartilhamento de decisões e o 
envolvimento da geração Y na estra-
tégia 2020. 

Esta entrevista, concedida com ex-
clusividade a Adriana Salles Gomes, 
editora-executiva de HSM Manage-
ment, foi realizada no think tank, 
como é apelidada internamente a sala 
circular da sede paulistana em que os 
clientes podem utilizar seus bancos de 
dados e sistemas de tomada de deci-
sões quanto a inovações, reforçando 

A entrevista é de Adriana Salles Gomes, 
editora-executiva de HSM MANAGEMENT. 

que a simbiose é uma de suas forças 
estratégicas. Fica claro que a história 
da Tetra Pak no Brasil é também a his-
tória de como brasileiros aprenderam 
a ser um pouco suecos. 

Há tempos quero dirigir ao CEO de uma 
empresa que seja líder absoluta e in-
contestável de seu mercado a pergun-
ta com que inicio agora nossa conver-
sa: essa é a mais confortável ou a mais 
incômoda das posições? Afinal, a Tetra 
Pak é dessas raras líderes de que falei. 
Eu, pelo menos, acordo todos os dias 
e me sinto desconfortável. Acho que a 
posição de liderança é desconfortável 
por natureza. Venho para esta empre-
sa trabalhar todos os dias pensando 
como é que nós vamos fazer para po-
der melhorar. Tenho receio de perder-
mos a capacidade de entender nossa 
vulnerabilidade, a capacidade de ser-
mos humildes. 

Falo nisso o tempo todo para mi-
nha turma. É para valer, porque 
quem não é humilde não consegue 

aprender, nem buscar mais inova-
ção, nem trabalhar pela qualidade. 
No dia em que não tivermos mais 
humildade, estaremos decretando o 
fim da nossa empresa. 

Seus funcionários não veem seu dis-
curso pró-humildade como mais um 
daqueles scripts de CEO? 
Acho que não, porque a humildade 
está no coração, como costumo falar 
e demonstrar. Minha fórmula, que re-
passo a todos metafórica e literalmen-
te, é ter músculos fortes, cabeça ágil -o 
que pressupõe cabeça aberta- e cora-
ção humilde. Exercitando os múscu-
los, temos chance de fazer as coisas 
mais rápido que os outros, porém só 
aprendemos coisas novas se tivermos 
cabeça ágil e coração humilde -um 
sem o outro não basta. 

0 surgimento de uma concorrente 
direta como a SIG Combibloc, algo 
que não existia até poucos anos 
atrás, é algo que aumenta o grau de 
humildade? 
Vejo essa concorrência de forma po-
sitiva; ela nos estimula. Mas temos 
concorrentes substitutivos faz tem-
po. Competimos com embalagens de 
plástico, de vidro etc. 

Desse ponto de vista, muda até a noção 
de liderança, talvez... 
Se você juntar todas as categorias de 
embalagens de alimentos perecíveis, 
nosso percentual de participação total 
não chega a 10%. 

Em que se apoia sua competitividade? 
Na nossa cadeia de valor e na inova-
ção. Falo primeiro da cadeia de valor. 
Eu traduzi o modelo competitivo do 
Michael Porter para a Tetra Pak na 
figura de um sanduíche. Estamos no 
centro da nossa cadeia de valor, en-
sanduichados constantemente pelos 
concorrentes, sim, entrantes ou subs-
titutivos, mas também pelos nossos 
fornecedores, clientes e os clientes 
destes, porque as pressões vêm de to-
dos os lados. Como o Porter disse, em 
uma atualização recente, os vencedo-
res serão aqueles que são únicos ao 
longo da sua cadeia e que consegui-
rem ter cadeias competitivas. 

Então, sei que preciso fazer tudo 
para que minha cadeia seja vence-
dora. Ela tem de ser melhor do que a 
cadeia, por exemplo, do plástico, do 
alumínio ou dos novos materiais que 
vêm surgindo. Um concorrente direto 
tende a ajudar a cadeia a ser melhor, 
inclusive. 

Para que isso aconteça, a Tetra Pak 
se propõe capitanear a inovação ao 
longo da sua cadeia. Por exemplo, 
convencemos nossos fornecedores 
a inovar constantemente seus mate-
riais, para que tenhamos melhor perfil 
competitivo, melhor perfil ambiental e 
melhor perfil de custo. 

Convencemos nossos clientes a in-
vestir também na inovação conosco, 
trazendo junto o varejista -como os 
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supermercadistas e o varejo tradicio-
nal-, para assim chegar até o consu-
midor mais rápido com algo que ele 
perceba como valor. 

Mantemos uma relação realmente 
simbiótica com nossos clientes indus-
triais. Entre outras coisas, abrimos 
para eles nosso imenso banco de da-
dos sobre alimentos líquidos em ge-
ral. Mantemos nossas portas abertas 
para os clientes e também lhes damos 
acesso a um subsistema fantástico 
que chamamos de COMPASS, que dá 
suporte à tomada de decisão de pro-
duto por categoria, segmento e assim 
por diante. Eles marcam o horário e 
podem passar o tempo que quiserem 
nesta sala redonda onde estamos, que 
denominamos de "think tank". 

E está sendo um think tank da nossa 
entrevista também... [risos] A sim-
biose que você mencionou é conse-
quência natural, imagino, do próprio 
modelo de negócio da empresa, que 

é o de instalar as máquinas nos clien-
tes em regime de comodato em troca 
do fornecimento de embalagens e de 
assistência técnica. Agora a simbiose 
também chega à cocriação entre Tetra 
Pak e cliente, não chega? 
Sim, há pelo menos 18 anos fazemos 
isso, bem antes de virar moda [risos]. 
Somos um laboratório de desenvolvi-
mento de produtos para vários clientes 
-afinal, temos o know-how dos ingre-
dientes também, não só o das embala-
gens. Nós desenvolvemos a tecnologia 
de processamento do alimento e a de 
envase, ou seja, tudo o que é preciso 
para uma empresa fabricá-lo, uma 
"turnkey operation". 

Até para clientes que sejam concor-
rentes entre si? Eles não têm medo 
de vazamento de informação? Preocu-
pam-se tanto com sigilo hoje... 
Confidencialidade é algo sagrado na 
Tetra Pak e a relação de confiança é de 
anos e anos. Separamos até as equipes 

de atendimento; o pessoal de atendi-
mento de um cliente estratégico nosso 
não é o mesmo de outro cliente. Tanto 
que há grandes empresas desenvol-
vendo produtos conosco. Nós temos, 
dentro do Instituto de Engenharia 
Mauá [em São Paulo], um contêiner, 
que é uma planta de processamento. 

Os novos produtos que estamos lan-
çando são os sólidos, uma inovação 
da Tetra Pak: grão-de-bico, feijão, len-
tilha, soja, ervilha, milho. Até estrogo-
nofe dá para processar ali. 

Pode ser uma pergunta óbvia, mas por 
que essa urgência de inovar? 
É normal que os entrantes do seu 
mercado comecem com o apelo do 
preço mais baixo. Então, a resposta à 
pressão competitiva tem de ser a ofer-
ta de mais valor, cada vez mais, prin-
cipalmente se você for o líder ali. 

Apenas qualidade não é algo que 
consiga diferenciar você do concor-
rente por muito tempo; a tecnologia A ut
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está muito nivelada -basta ver que 
computador e celular viraram com-
modities- e os ciclos de aprendizado 
são cada vez mais curtos. 

As barreiras de entrada já eram... 
Exato, a informação gira numa velo-
cidade cada vez maior, máquinas de 
embalagens são pirateadas o tempo 
todo na China. 

Todo mundo já notou que a presença 
de "tetrapaks" nas gôndolas e prate-
leiras dos supermercados aumentou 
brutalmente nos últimos quatro anos, 
o que, parece-me, coincide com sua 
ascensão ao cargo de CEO. Como você 
explica essa ampliação de portfólio 
sob sua gestão? 
Estou na empresa há 20 anos, na ver-
dade, mas, como CEO, desde abril de 
2007. Tinha saído no final de 1997, 
para ser CEO na Tetra Pak do Canadá 
por quatro anos e na Tetra Pak da Itá-
lia por seis. 

Agora, depois de dez anos no "primei-
ro" mundo, como foi esse retorno? 
Na América do Norte, eu assisti ao 
movimento de consolidação de em-
presas [o boom de fusões e aquisições] 
no final dos anos 1990; na Europa, 
eu o peguei nos anos 2000; e, quando 
cheguei aqui, ele estava começando 
-e é impressionante a velocidade des-
sa consolidação no Brasil, nas cadeias 
varejistas especialmente. 

Com essa consolidação rápida, tive-
mos de dar a resposta à altura, em três 
frentes: 

• Modernizar rapidamente nossa 
forma de gestão; para isso, estabe-
lecemos uma orientação fortíssima 
para processos, o que inclui a fun-
damental segmentação da base de 
clientes. 
• Modernizar nossas fábricas; há, 
no Brasil, duas megafábricas, como 
são chamadas no sistema Tetra Pak, 
muito grandes e muito produtivas. 
• Fazer a explosão do nosso portfólio 
de produtos, que tem sido a maior 
revolução e explica essa percepção 
que você e muita gente vêm tendo. 

Isso foi causa e consequência dos 
outros pontos. 

Orientar-se para processos parece ser 
chave, não? Entrevistei recentemente 
o CEO da Rhodia no Brasil, que tam-
bém fez isso lá. Você pode detalhar a 
conversão? 
No processo do que é key account 
management [gestão de contas prin-
cipais], por exemplo, segmentamos 
nossa base de clientes entre multi-
nacionais, grandes contas nacionais, 
regionais e os de um novo segmento 

que temos -o de foods, que são os ali-
mentos sólidos. 

Passemos à explosão do portfólio. 
Tetra Pak "era" leite longa vida e daí... 
Isso mesmo. Até 2007, nós éramos pra-
ticamente uma empresa monoprodu-
to, que comercializava principalmente 
a caixinha Tetra Brik Aseptic. De lá 
para cá a empresa decidiu investir es-
trategicamente na ampliação da ofer-
ta de seus produtos. Hoje temos cerca 
de 150 tipos de embalagens e mais de 
30 aberturas possibilitando inúmeras 
combinações. Não há essa variedade 
de portfólios e categorias em nenhu-
ma outra Tetra Pak do mundo, nos ou-
tros 43 países onde possuímos fábri-
cas de embalagens. Tanto que temos 
recebido visitas constantes, seja da 
nossa matriz, seja de outras subsidiá-
rias -eles querem entender como é 
que nós estruturamos isso tudo. 

Foi uma tremenda turbulência que 
causei aqui dentro; a área de tecno-
logia estava numa situação de esta-
bilidade nos últimos 10 ou 15 anos 
e, de repente, estrategicamente, pre-
cisou encarar grandes desafios de 
todos os tipos. 

Eu chamava a nova organização 
que montamos de "burning platform", 
plataforma pegando fogo. Quando 
o chão está quente, todo mundo tem 
de pular miudinho, não tem? Não dá 
mais para ficar confortavelmente sen-
tado no chão. 

Vocês tiveram mais recursos de inves-
timento para essa revolução? Como a 
matriz reagiu? 
A grande oportunidade representada 
pelo Brasil é vista muito nitidamente 
pela matriz e no mundo todo. O País 
mudou de modo radical e talvez per-
ceba melhor quem se distanciou um 
pouco, como eu. 

Quando saí daqui, em 1997, o Bra-
sil estava numa situação muito difí-
cil. Voltei e encontrei outro país, com 
fermento, preparado para crescer! 
Eu vinha de uma Europa estagna-
da, altamente regulamentada pela 
União Europeia, hoje dirigida [nos 
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negócios] mais por advogados que 
por empresários. 

E nós temos uma virtude muito 
interessante em relação à Ásia: so-
mos praticamente autossuficientes, 
nossos fornecedores são todos brasi-
leiros, porque temos todos os elos da 
nossa cadeia aqui: papel e celulose, 
alumínio, plástico -antes do papel, as 
florestas; antes do alumínio, a bau-
xita; antes do plástico, o polímero. 
Ou seja, a cadeia de cada um deles 
é completa dentro do território bra-
sileiro. Nossas fábricas estão aqui, 
fazemos reciclagem. São poucos os 
mercados no mundo onde tudo isso 
acontece junto. 

Isso facilita a inovação? 
Muito! Fora o fato de que temos rela-
ção simbiótica e de longo prazo com 
nossos fornecedores. Com a Klabin 
são 50 anos de convívio; desenvolve-
mos os materiais juntos, crescemos 
juntos. No plástico, é a mesma coisa, 
com a Braskem. No alumínio, temos 
dois fornecedores, a Alcoa e a CBA. 

0 Brasil e as Américas Central e do 
Sul são tão promissores e prioritários 
quanto a Ásia aos olhos da matriz? 
Sim. Antes, a Ásia estava capturando 
a fatia do leão do investimento do gru-
po. Mas, desde 2007, já aumentamos 
em quase 35% a capacidade da nossa 

fábrica de Monte Mor [Estado de São 
Paulo], tivemos recentemente o com-
promisso do nosso board para dupli-
car a capacidade da fábrica de Ponta 
Grossa [Paraná], duplicamos a fábrica 
da Argentina recentemente. Os recur-
sos vêm cada vez mais. 

Como seu time reagiu com o descon-
forto do chão quente? Você teve de 
mudar pessoas? 
Não mudamos o time, só fizemos al-
guns reforços -por exemplo, buscan-
do brasileiros que tínhamos expa-
triado. A resposta que eu obtive, em 
primeiro lugar do meu time e depois 
de toda a família Tetra Pak, foi mara-
vilhosa. Todos entenderam que era 
uma oportunidade de a empresa ser 
sustentável ao longo dos anos e abra-
çaram isso. 

Tem a ver com nossa cultura sueca, 
escandinava, muito impregnada no 
nosso dia a dia, que tem informações 
e decisões compartilhadas. 

Compartilhadas de verdade? 
De verdade. Por exemplo, recente-
mente traçamos a estratégia 2020 do 
nosso cluster [veja quadro ao lado] e 
"sanduichamos" a ambição do grupo 
mundial, que era top-down [de cima 
para baixo], com a estratégia propos-
ta pelos colaboradores da geração Y, 
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bottom-up [de baixo para cima], e é 
isso que levaremos à direção mun-
dial. Essa foi uma iniciativa brasilei-
ra, inclusive. 

E eu que achava que processo deci-
sório sueco só dava certo na Suécia... 
[risos] 
Brasileiro sabe ser sueco também; 
deve-se à qualidade dos nossos pro-
fissionais. Um diferencial da Tetra 
Pak é o processo de seleção de pes-
soas muito forte, que busca identida-
de e qualidade acima de tudo, e há 
um pipeline constante que apura a 
qualidade. Meu antecessor era ob-
cecado em buscar a qualidade dos 
indivíduos, o mérito é dele. 

Agora, permita-me ressaltar nossos 
excepcionais traços culturais brasilei-
ros ao lado dos traços suecos. Temos 
uma característica típica brasileira: 
a paixão. Todos nossos visitantes es-
trangeiros comentam a paixão dos 
nossos colaboradores pelos produtos, 
pela empresa, pelo que fazem. 

Talvez nem seja "paixão" a palavra 
correta. Eu me refiro a mente aberta, 
flexibilidade, coisas que explicam essa 
vontade de aprender e essa disposição 
de se comunicar, algo que é bem nos-
so. Sinceramente, não vi isso em ne-
nhum outro lugar do mundo. 

Isso não tem a ver com criatividade? 
Indiretamente, sim, mas criatividade 
existe em outros lugares, como na Itá-
lia. Nosso pessoal de P&D [pesquisa 
e desenvolvimento] de Monte Mor é 

bem sintetizado naquele engenheiro 
criativo, algo que dizem, por exem-
plo, do engenheiro italiano, que usa a 
fantasia para diferenciar uma Ferrari 
de um BMW. O engenheiro brasileiro 
tem essa fantasia também. 

Outro traço excepcional é que brasi-
leiro não aceita "não" como resposta. 
Ele corta caminho, o famoso jeitinho, 
e, sem recurso algum, consegue de-
senvolver uma embalagem que não 
foi endossada pela direção. Isso acon-
teceu de verdade, há dez anos, e, re-
centemente, a matriz decidiu adotar 
mundialmente essa embalagem que 
foi fruto de uma subversão dos cola-
boradores. Já está no Japão. Temos 
"n" exemplos parecidos. 

não são fabricadas aqui, porque con-
centramos isso nos centros da Suécia 
e da Itália. Elas tendem a servir para 
as embalagens que serão utilizadas 
em outros países emergentes, com 
necessidades de consumo similares. 

A Tetra Pak tem associado sua imagem 
fortemente a causas ambientais e sus-
tentabilidade, não é? 
A Tetra Pak, hoje, é vista como uma 
marca que se preocupa com a cidada-
nia, de forma mais ampla. Começou 
no Brasil, estendeu-se pelo cluster e 
continua crescendo. Segundo pesqui-
sa realizada pelo Reputation Institute 
em 2009 e 2010, nossa reputação é 
considerada forte aí. 

"ESSA VONTADE DE APRENDER E ESSA DISPOSIÇÃO 
DE SE COMUNICAR SÃO ALGO BEM NOSSO. NÃO VI 
ISSO EM NENHUM OUTRO LUGAR DO MUNDO" 

O resultado dessa qualidade toda 
é que nosso centro de P&D é certifi-
cado globalmente -temos um labo-
ratório em Monte Mor que certifica 
embalagem não só para o Brasil, 
mas para o mundo inteiro. Nossos 
fornecedores hoje são certificados 
como globais. E agora estamos cer-
tificando nosso centro de desenvol-
vimento de máquinas e de sistemas 
também -seremos homologados co-
mo um hub oficial. As máquinas só 

Você ficou famoso como o empre-
sário que liderou a luta pela apro-
vação, no Congresso Nacional, do 
projeto referente à política nacio-
nal de resíduos sólidos e 
me lembro de uma frase 
forte sua: "No trato com 
o lixo, o Brasil sairá da 
era medieval". 
Essa lei estava parada havia 
20 anos... Agora, em 
quatro 
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anos, os lixões a céu aberto, medie-
vais, serão extintos no Brasil. Tudo vai 
melhorar muito. 

De fato, entre os 170 países 
em que a Tetra Pak está presen-
te, direta e indiretamente, a uni-
dade Brasil é a líder ambien-
tal. Nem vou falar de quanto 
acreditamos nisso, porque é óbvio 
-nosso formato inicial, do tetraedro, 
é o segundo melhor para conser-
var alimentos na natureza depois 
do circular, já nos inspirávamos na 
natureza. Mas vou mencionar só ra-
zões boas para os negócios. 

O consumidor brasileiro dá, na nos-
sa avaliação, enorme importância a 
proteger o meio ambiente, ao contrá-
rio do que se pensa. Em uma pesquisa 
que fizemos em parceria com a GfK, o 
consumidor mundial disse que o meio 
ambiente é sua quinta maior preocu-
pação. No Brasil, o consumidor classi-
ficou o tema como uma das suas três 
maiores preocupações. 

Acredito que tenha a ver com ser a 
sede da Eco 92 [Conferência das Na-
ções Unidas sobre o Meio Ambiente 
e o Desenvolvimento], a primeira 
grande conferência sobre o tema, e 
também com a exposição mundial 
da devastação da floresta, que gera, 
no brasileiro, um sentimento de 
culpa. As empresas que trabalham 
para compensar esse sentimento 
de culpa são bem-vistas pelo nosso 
consumidor. 

Além disso, nosso envolvimento 
ambiental, com o triple bottom line, 
entusiasma nossos colaboradores, e 
esse é outro grande motivador. 

Também há a reciclagem, que é 
bem importante como negócio: hoje 
reciclamos cerca de 25% de tudo o 
que é colocado no mercado, o que 
parece relativamente pouco, mas 
corresponde a mais de 50 mil tone-
ladas de embalagens pós-consumo 
recicladas anualmente. 

Aumentará muito a matéria-prima 
para reciclagem com a política de re-
síduos sólidos, porque a falta de co-
leta seletiva nas cidades é o grande 
gargalo da reciclagem. 

Como vocês se organizaram para o 
negócio ambiental? 
Temos, desde 1995, um diretor de de-
senvolvimento ambiental, que hoje é 
toda uma diretoria, com equipe e com 
força. Na verdade, o guarda-chuva da 
business strategy [estratégia empresa-
rial] se divide em marketing de consu-
mo -somos muito fortes em pesquisa 
de consumidores-, comunicação e 
meio ambiente. Eles se interligam. 

A diretoria ambiental, especifica-
mente, é composta de doutores ou 
doutorandos em gestão ou ciência 
ambiental. São grandes inovadores 
e empreendedores. Eles têm liber-
dade para criar e interferem em 
várias etapas: no processo indus-
trial, no processo pós-consumo, na 
comunicação... 

A questão ambiental parte do de-
sign dos nossos produtos e a traba-
lhamos com nossos fornecedores. 
Hoje, 100% do papel que utilizamos 
na América Latina tem certificação 
FSC [selo do Forest Stewardship 
Council, apoiado pelo Greenpeace 
e pelo WWF, que garante o manejo 
correto das florestas], em um traba-

lho que fizemos com a Rlabin duran-
te dez anos. 

O Brasil foi o primeiro país a ter 
embalagem Tetra Pak com selo FSC 
e será o primeiro a tê-la com tampa 
feita de plástico verde, o que esta-
mos desenvolvendo com a Braskem. 
Nossas fábricas têm um nível muito 
alto de certificação ambiental. Publi-
camos, cada dois anos, um relatório 
ambiental, para checar os indicado-
res que precisam ser melhorados. 
Queremos melhorar muito ainda em 
consumo de água, emissões em ge-
ral, nossa pegada de carbono etc. 
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O consumidor enxerga todo esse esfor-
ço a ponto de ele reverter positivamen-
te como marketing para vocês? Ou apa-
recem mais as ações de educação am-
biental que vocês fazem, por exemplo? 
Se o consumidor não enxergar hoje, 
enxergará em breve. A geração Y é 
mais exigente ainda nisso e as redes 
sociais amplificam tudo. 

Temos, de fato, um know-how de-
senvolvido de educação ambiental, do 
qual nos orgulhamos muito. Educa-
mos, nos últimos dez anos, 6 milhões 
de crianças, diretamente, face a face, 
em escolas, shopping centers, clubes; 
desenvolvemos kits. Colocamos todo 
esse know-how no site culturaam-
bientalnasescolas.com.br. 

Aliás, para incentivar a coleta sele-
tiva de qualquer produto, não só Tetra 
Pak, criamos um site de reconheci-
mento, baseado no Google Maps, para 
que o consumidor saiba qual é o ponto 
de coleta mais próximo: rotadareci-
clagem.com.br. 

0 que você fala para seus colegas que 
reclamam de a nova lei aumentar os 
encargos das empresas? 
Aumentou nossa responsabilidade, 
sem dúvida, mas quem não tem res-
ponsabilidade com o meio ambiente 
e a sociedade não deveria estar de 
pé. Esse é o ônus de fazer negócios. 

Para finalizar, o que você pensa do 
greenwashing, a sustentabilidade ape-
nas como marketing? 
O greenwashing não é uma atitude 
positiva em si, mas, de certa forma, 
essa prática mostra que o assun-
to sustentabilidade está na moda, 
o que é bom. Há 20 anos, quando 

falávamos sobre preservação do 
meio ambiente, ninguém sabia do 
que se tratava e não existia com-

prometimento. Hoje, felizmente, o 
meio ambiente está virando moda. 
Gestores e empresas sentem vergo-
nha de não se comprometer com 

isso e temem ser condenados pelo 
consumidor. É uma evolução enor-
me. E melhorará mais. 

Vemos também que o varejo está 
se mobilizando. Algumas cadeias de 
supermercados, como o Walmart, 
começam a exigir um scorecard am-
biental para decidir que produto vai 
pôr na gôndola. O Pão de Açúcar ca-
minha para isso também e oferece os 
pontos de entrega [de materiais reci-
cláveis] voluntários. Ou as empresas 
se adaptam a essa nova realidade ou 
assistiremos a um processo de darwi-
nismo corporativo. • 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 4, ano 15, n. 87, p. 20-29, jul/ago 2011. 




