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OS VERDADEIROS IMPULSIONADORES DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E 
DAS PRÁTICAS DE MENOR IMPACTO SOBRE O PLANETA NÃO SÃO OS 
CONSUMIDORES, MAS AS CADEIAS DE FORNECIMENTO E OS NEGÓCIOS 
ENTRE EMPRESAS, COMO AFIRMA O ESPECIALISTA EM ECONOMIA 
VERDE JOEL MAKOWER NESTA ENTREVISTA EXCLUSIVA 

p r e o c u p a ç ã o com 
a sustentabilidade 
vem afetando pro
fundamente a ma
neira como as or
g a n i z a ç õ e s desen

volvem suas estratégias, abordam a 
inovação e vendem seus produtos. Joel 
Makower, respeitado consultor, autor 
e empreendedor da área , fundador do 
GreenBiz Group e da Clean Edge, nos 
Estados Unidos, conhece essa questão 
melhor do que a maioria das pessoas. 

Em entrevista exclusiva a HSM Ma
nagement, ele analisa o impacto da 
economia verde sobre os negócios 
em todos os níveis, identifica algumas 
companhias que estão se adaptando 
bem à nova realidade e explica por que 
são as próprias empresas que lideram 
a marcha em direção a uma economia 
mais limpa e eficiente. 

Como o sr. define economia verde? 
É provável que existam três economias 
verdes. 

CU Costumamos pensar em um mun
do de tecnologias limpas e empreendi
mentos inovadores respaldados pelo 
capital de risco e ligados a energia, 
transporte, uso de água e novas maté 
rias-primas. 

(2) Outra é formada por pequenas 
empresas, como agências de viagens, 
oficinas mecân icas para automóveis 
verdes e restaurantes verdes. São negó
cios que integram os valores ambien
tais e sociais a sua maneira de operar e 
os convertem em uma parte significati
va de sua proposta de valor. 

A (3), talvez a mais importante, é 

Esta entrevista é de Chris Stanley, 
colaborador de HSM MANAGEMENT. 

a economia relacionada às grandes 
organizações mundiais. Ao longo de 
anos, muitas delas integraram o tema 
ambienta] a suas operações e, silencio
samente, o alinharam a sua estratégia 
central e a suas fontes de valor. 

Por que as grandes empresas partici
pam da economia verde? 
Entre seus motivos estão "não provocar 
danos", "obedecer à r egu lamentação" 
e "deter ações ruins, mesmo que sejam 
legais". Nos anos 1990, tiveram início 
as iniciativas para aumentar eficiência, 
d iminuir custos, melhorar reputação e, 
então, conseguir bons resultados, tanto 
financeiros como ambientais. 

Chegamos a uma si tuação em que a 
tarefa não é apenas otimizar o resulta
do final, mas aumentar o faturamento 
total. Como o verde se transforma em 
plataforma de inovação e desenvolvi
mento de novos produtos e serviços, 
em novos sistemas comerciais? É aqui 
que a conversa fica interessante. 

O sr. pode citar exemplos de empresas 
que estimularam a inovação com base 
na economia verde? 
Com a confluência de tecnologias em 
energia, informação, cons t rução civi l 
e indústr ia automobil íst ica, por exem
plo, muitas organizações participam 
de negócios em que nunca estiveram, 
como o da energia que n ã o consome 
carbono, petróleo, gás ou combus t í 
vel nuclear. É o caso de DuPont, Dow, 
Basf e outras. A DuPont fabrica 11 dos 
12 materiais que c o m p õ e m uma célu
la solar. Empresas do setor de tecnolo
gia da informação, como Intel, Micro
soft, Oracle e Sun, t a m b é m participam 
dessa onda, ao produzir infraestrutu-
ra, sistemas de gestão e edifícios inte
ligentes. Não se pode dizer que a I B M 

seja uma das mais inovadoras da área , 
mas ela se concentra nas oportunida
des que a combinação de tecnologias 
oferece. O mais interessante é a estra
tégia por t rás disso. 

O que mudou no campo da estratégia? 
Como afeta a economia verde? 
As empresas começam a se perguntar 
como trabalhar em um mundo em que 
energia, água, matérias-primas, car
bono e toxicidade são limitações e que 
oportunidades surgem com isso. Em 
certa medida, os desafios ambientais e 
as limitações de recursos estão levando 
empresas a revisar suas estratégias e 
posicionamentos. Estão no negócio de 
venda de automóveis ou de mobilidade? 

Quais são os principais desafios que as 
companhias enfrentam ao implementar 
tais estratégias? 
O mais difícil é mudar. Primeiro, por
que a m u d a n ç a inclui todas as funções 
dentro de uma empresa e t a m b é m 
afeta a cadeia de fornecimento. Até 
melhorias consideradas graduais e 
triviais acabam se tornando difíceis. 
A Starbucks precisou de dez anos 
para atingir 10% de material recicla
do em seus copos. Teve de trabalhar 
com seus fornecedores e com a FDA 
[agência reguladora da p rodução de 
alimentos e medicamentos dos Esta
dos Unidos] para cumpri r requisitos 
de desempenho, exper iência do clien
te, estética e custos. 

Outro problema é que a maioria 
das empresas conhece pouco sobre 
as implicações ambientais do que está 
fazendo. Há alguns anos, a Coca-Cola 
decidiu saber como afetava o aqueci
mento global. Descobriu que as máqui 
nas de refrigerantes, com sua demanda 
de energia, eram o ponto mais crítico 
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de toda sua operação. Associou-se, en
tão, ao Greenpeace e, nos Jogos Olím
picos de Pequim, apresentou uma m á 
quina verde que reduz a emissão de 
gases do efeito estufa em 99%. 

0 que motivou a Coca-Cola a entrar nes
se processo? 
Às vezes, esse tipo de decisão é resulta
do da pressão de grupos ativistas, mas 
acontece t a m b é m de as empresas des
cobrirem que o "verde" cria valor em 
relação a custos, vendas, qualidade, 
redução de riscos, a t ração e re tenção 
de talentos e lealdade do consumidor, 
entre outros benefícios. No caso da 
Coca-Cola, creio que teve a ver com o 
fato de muitas outras grandes compa
nhias estarem avaliando sua pegada 
ecológica. No entanto, t a m b é m acredi
to que ela tenha reconhecido que essa 
inovação lhe geraria diversas fontes de 
valor que, de outra maneira, não se
riam aproveitadas. Em alguns setores, 
a concorrência é muito próxima. Por 
isso, a FedEx e a UPS competem cabe
ça a cabeça para mostrar quem é mais 
verde, assim como a Dell e a H P, a Coca 
e a Pepsi. E cada vez mais veremos isso 
entre as montadoras de automóveis . 

Em seu blog, o sr. disse que não enxer
ga mais consumidores verdes hoje do 
que via há 20 anos. Por quê? 
Os consumidores do mundo industrial 
dizem uma coisa e fazem outra. Afir
mam que querem ser parte da solução, 
mas não fazem muito a esse respeito. 
Desejam a m u d a n ç a , sem que preci
sem mudar. O que estão dizendo é que 
tomarão uma decisão verde se ela vier 

atrelada a uma marca que conhecem 
e na qual confiam, se a compra puder 
ser feita no lugar de sempre, se o pre
ço for o mesmo, se a qualidade for pelo 
menos equivalente e se o produto tiver 
alguma vantagem a lém de ser verde. 

Entre as poucas marcas que conse
guiram cumprir esses requisitos está 
o modelo Prius, da Toyota. O consu
midor conhece o fabricante e confia 
nele (ou costumava confiar), compra 
o carro na concessionária, dirige-o 
como qualquer outro veículo, abastece 
no lugar de sempre e o que poupa nos 
postos compensa a diferença de preço 
de aquisição. Além disso, para algumas 
pessoas, o Prius é muito atraente, é par
te de sua imagem. 

Isso explica por que não existem mais 
consumidores verdes. Mas, sem a pres
são dos consumidores, que estímulo há 
para que as companhias mudem? 
Creio que a verdadeira força estará nos 
negócios B2B [business-to-business], 
como a compra de uma frota de auto
móveis ou de computadores. Não são 
os donos de residências que lideram a 
demanda por materiais de const rução 
verdes, mas os de imóveis comerciais. 
A demanda não vem dos consumido
res, e sim de cadeias de fornecimento 
e departamentos de compras. O resul
tado é que nós, consumidores, somos 
compradores verdes apesar de nós 
mesmos, porque os produtos que ad
quirimos são mais eficientes. As em

presas v ê m eliminando ineficiências, 
po rém menos em favor da Terra do que 
das boas práticas de negócios. 

Qual deveria ser o papel do governo? 
Algo fundamental ainda está por ser 
feito: o carbono deve ter um preço. 
Com isso, muitos incentivos passa rão 
a ir na di reção certa. A energia alter
nativa vai ser mais eficiente em custos 
e os equipamentos e veículos eficien-
les em energia serão mais competiti
vos. A fabricação busca rá processos 
mais eficientes t a m b é m e o transporte 
de produtos em todo o mundo m u d a r á 
em termos de modalidade e eficiência. 

Pôr um preço no carbono começar ia 
a mudar a conversa e enviaria sinais 
claros para o mercado, favorecendo 
fontes de energia que sejam eficientes, 
alternativas, domés t icas e limpas. 

O sr. está otimista? 
Este é um momento incr ivelmente 
emocionante para part icipar dos 
negóc io s , dada a magnitude da ino
v a ç ã o que vem dos requisitos de 
ef ic iência , é t ica da sustentabilidade 
que nosso planeta i m p õ e a nosso 
modo de vida. 

Na maior ia dos dias, levanto-me 
otimista, e espero cont inuar emo
cionado e energizado por tudo o que 
es tá acontecendo. A ut
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 5, ano 15, n. 88, p. 110-113, set./ out. 2011.




