
Apesar disso, não estamos fazendo, coletivamen
te, progresso no sentido de reduzir o dano que a ati
vidade empresarial causa no mundo. Empresas ad
miráveis lançam iniciativas inspiradoras, mas o im
pacto negativo da atividade empresarial continua a 
crescer. 

O problema é simples. Em geral, é mais barato 
comprar o produto que causa mais impacto no meio 
ambiente do que um artigo equivalente que cau
sa menos dano. Um custo maior para o planeta não 
significa um preço maior para o cliente. Obviamen
te, isso se deve ao fato de que a empresa raramente 

é obrigada a arcar com todo o impacto de suas ope
rações no mundo. Já que é difícil medir com alguma 
precisão muitos desses impactos — ou atribuí-los jus
tamente a essa ou àquela companhia —, seus custos 
seguem ignorados pela contabilidade das empresas. 

Mas e se esses custos externalizados pudessem 
ser quantificados e atribuídos? E se pudéssemos 
chegar ao ponto no qual a camiseta mais barata tam
bém fosse a que menos dano causa ao planeta e à so
ciedade? Nesse cenário, a busca do consumidor pelo 
menor preço estaria perfeitamente alinhada a práti
cas comerciais que sustentam um mundo saudável e 
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justo, e forças de mercado espetaculares seriam co
locadas a serviço de metas de sustentabilidade. Não 
é um clarão de genialidade de nossa parte: é o que 
teóricos da sustentabilidade desde o início vêm di
zendo. Uma "contabilidade de custos realista" há 
muito é o Santo Graal do movimento. 

Embora nossas empresas — Patagonia e Blu Skye 
— tenham dedicado décadas ao negócio da sustenta
bilidade, nunca sentimos o otimismo que sentimos 
hoje. Avanços em três frentes, há muito em curso e 
hoje convergindo, tornam não só possível, mas ine
vitável, que uma empresa bem-sucedida vire sinô
nimo de empresa sustentável. Primeiro porque, ho
je, está sendo calculado o "preço" de muita coisa até 
aqui considerada sem preço; segundo, o capital es
tá fluindo para empresas que sabidamente adminis
tram bem esses custos; e, terceiro, estão surgindo 
índices que permitem a distintos colaboradores na 
cadeia de suprimento seguir padrões de sustentabi
lidade comuns. Cada desdobramento desses trouxe 
por si só ganhos consideráveis, mas com os três ho
je atingindo certa maturidade, estamos entrando nu
ma nova — e acelerada — fase de progresso. Com os 
pontos se unindo, surge um retrato totalmente dis
tinto de como prosperar como empresa. 

O conceito de sustentabilidade evoluiu ao lon
go de três eras. No começo, era algo visto como uma 
questão operacional, consistindo basicamente de 
iniciativas defensivas para reduzir a pegada ambien
tal da empresa e eliminar o desperdício. Isso evoluiu 
para uma postura mais estratégica — que chamaría
mos de Sustentabilidade 2.0. O foco mudou: da re
dução de custos, passou para a inovação; iniciativas 
começaram a considerar toda a cadeia de valor. Esta
mos, agora, no meio de outra revisão do conceito, na 
qual considerações de impacto permeiam todas as 
decisões que uma empresa toma. E como será a Sus
tentabilidade 4.0? A era 3.0 tornará o termo redun
dante. Em vez de perguntar "como lucrar com isso?" 
ou "como minimizar nosso impacto?", o gestor verá 
que são dois lados da mesma moeda. A sustentabili
dade será, simplesmente, o modo como se opera. 

Um preço para o que não tem preço 
A primeira tendência contribuindo para a Sustenta
bilidade 3.0 são avanços recentes na quantificação 
de serviços do ecossistema — no cálculo, em termos 
monetários, do valor de uma série de serviços bené
ficos que entornos naturais prestam. Um exemplo 
é o controle de erosão garantido por zonas de man
gue: quanto custaria obter essa mesma proteção por 

outros meios? Outra é a polinização feita por inse
tos: qual seu valor para a agricultura? Serviços pres
tados pela natureza vão desde o fornecimento de 
água limpa e ar puro ao sequestro de carbono, pas
sando pela produção de toda sorte de matéria-pri
ma. Se a diversidade da flora é necessária para a des
coberta de novos fármacos, quanto pagaríamos pa
ra tê-la? 

Obviamente, a generosidade da natureza não 
tem preço. Mas o infeliz efeito de considerarmos 
inestimável o valor dessa contribuição para o bem-
estar é tratá-la como se fosse de graça. Esse raciocí
nio cria problemas quando um recurso não é inesgo
tável ou indestrutível. Ao não atribuirmos um pre
ço a recursos, também fica difícil pensar claramen
te em trocas, que muitas decisões ligadas à susten
tabilidade envolvem. Quando insumos e produtos 
podem ser expressos nos mesmos termos (no caso, 
monetário), é possível achar soluções ótimas. 

A importância de quantificar serviços de ecos
sistemas foi reconhecida pela primeira vez no co
meço da década de 1990, embora iniciativas sé
rias só tenham surgido em 2000. Pelo menos duas 
ONGs — Conservação Internacional e The Nature 
Conservancy — e uma gigante da auditoria, a Pri-
cewaterhouseCoopers, desenvolvem no momen
to metodologias para precificar ecossistemas. Sob 
a direção de Peter Seligmann, a Conservação Inter
nacional mudou sua estratégia de proteção de áreas 
naturais: deixou de enfatizar seu valor intrínseco e 
passou a frisar o beneficio que oferecem. Hoje, a or
ganização tem equipes trabalhando na árdua tarefa 
de quantificar a contribuição de ecossistemas para a 
vida humana. Um produto desse esforço é o Artifi
cial Intelligence for Ecosystem Services (Aries), uma 
ferramenta na web — desenvolvida em parceria com 
o Gund Institute for Ecological Economics e com fi
nanciamento da agência americana National Scien
ce Foundation — que permite o cálculo do valor de 
ecossistemas com rapidez e em várias escalas: local, 
regional, nacional e mundial. 

Em 2011, a Dow Chemical prometeu US$ 10 mi
lhões ao longo de cinco anos a uma equipe de cientis
tas da The Nature Conservancy para ajudar a empresa 
a criar métodos de precificação de serviços do ecos
sistema. Andrew Liveris, presidente da Dow, está de
cidido a operacionalizar a sustentabilidade: "Empre
sas que atribuem um valor à biodiversidade e a servi
ços do ecossistema e integram isso tudo em seus pla
nos estratégicos estão mais bem posicionadas para 
o futuro". A The Nature Conservancy vai assessorar 
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a Dow sobre a maneira de integrar a precificação de 
serviços do ecossistema a suas práticas de negócios, e 
as duas organizações vão promover essa abordagem 
junto à comunidade empresarial mundial. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) e o Ban
co Mundial também se debruçam sobre o problema. 
Em 2001, a ONU lançou a Millennium Ecosystem As-
sessment, uma iniciativa que reuniu 1.360 cientis
tas e outros especialistas do mundo todo para tor
nar mais visíveis tendências ligadas à saúde de ecos
sistemas do planeta. Em 2010, durante a Convenção 
sobre Diversidade Biológica em Nagoya, no Japão, o 
presidente do Banco Mundial, Robert Zoellick, anun
ciou um grande projeto para que países emergentes e 
em desenvolvimento possam calcular o valor daqui
lo que Zoellick chamou de seu capital natural. Isso 
ajudaria seus dirigentes a tomar decisões de desen
volvimento mais embasadas. "A riqueza natural das 
nações devia ser um bem de capital", disse Zoellick, 

"avaliada em combinação com seu capital financeiro, 
capital manufaturado e capital humano". 

Não estamos falando só de aspirações; já houve 
progresso sério. Estimativas foram divulgadas. O 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambien
te calcula, por exemplo, que um terço da produção 
mundial de alimentos dependa da polinização por 
insetos e animais — e que o valor anual desse servi
ço seja de US$ 200 bilhões. Numa publicação de 2011 
("The Changing Wealth of Nations"), o Banco Mun
dial estimou o valor de todos os recursos naturais do 
planeta — florestas, rios, manguezais, matas, terras 
agrícolas e pastagens, minérios, petróleo e carvão, 
oceanos, biodiversidade de espécies — em cerca de 
US$ 44 trilhões. Destes, US$ 29 trilhões pertencem a 
nações em desenvolvimento. 

A verdadeira mudança virá quando esses cálcu
los mais gerais forem sendo traduzidos para a con
tabilidade de cada empresa. A fabricante de roupas 
e calçados esportivos Puma, subsidiária do grupo 

francês PPR (que também inclui Gucci, Stella Mc-
Cartney e Yves Saint Laurent) anunciou em abril de 
2011 que começaria a divulgar um balanço ambiental 
que computaria o pleno impacto econômico da mar
ca em seu ecossistema. A Puma contratou a Pricewa-
terhouseCoopers para ajudar a criar esse demonstra
tivo de resultados — e as duas esperam criar um mo
delo robusto o suficiente para ser adotado por outras. 

"Não tem nada a ver com responsabilidade social em
presarial e com a causa verde", disse Chris Knight, do 
departamento de sustentabilidade da PwC, ao Finan
cial Times. "É economia pura e simples." 

Cálculos e registros contábeis como esses irão 
abrir caminho para que a empresa internalize custos 
ignorados no passado como externalidades. Empre
sas de olho no futuro terão a informação de que pre
cisam para definir prioridades e tomar decisões que 
reduzam e mitiguem seu impacto. Talvez seja difícil 
imaginar a adoção de iniciativas evoluídas como es
sas numa escala que reduza materialmente o impac
to da atividade industrial e agrícola em ecossistemas 
do planeta. Nenhum dos atores que poderiam garan
tir essa escala — varejistas, consumidores, governos 

— estão exigindo tal ação de modo organizado ou sus
tentado. Mas surge agora outro catalisador capaz de 
influenciar esses atores e nos ajudar a chegar à Sus
tentabilidade 3.0. É a segunda tendência — que vem 
ganhando força no mercado de capitais. 

Investir no bem maior 
Tão importantes quanto o progresso na precificação 
de serviços prestados pelo ecossistema foram mu
danças recentes no mundo do investimento social
mente responsável (ISR). Essa modalidade é bem co
nhecida: um segmento estabelecido da comunidade 
de investimentos há décadas acredita que pode e de
ve incentivar empresas a mostrar liderança em sus
tentabilidade ambiental, justiça social e práticas de 
governança corporativa. O que mudou é a orientação 
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dessa influência. Até bem pouco, o ISR em geral se 
concentrava na triagem com base em aspectos nega
tivos de determinada empresa ou setor. 

A década de 1960 trouxe a primeira onda real de 
ativismo dirigido ao investidor. Acionistas de em
presas como Dow Chemical sofreram pressão pa
ra se desfazer de ativos — sob pena de serem consi
derados cúmplices na produção de insumos bélicos. 
Mais à frente, nas décadas de 1970 e 1980, fundos de 
pensão foram criticados por investir em empresas 
aparentemente em desacordo com metas e valores 
do movimento sindical. Quando a popularização de 
fundos mútuos converteu o cidadão comum em in
vestidor, surgiram fundos de nicho para dar à ala so
cialmente responsável a garantia de que seu dinhei
ro não estava apoiando atividades empresariais que 
julgasse censuráveis. Gestores desses fundos apli
cavam um filtro para eliminar as chamadas "sin sto
cks": empresas de cigarro, bebidas alcoólicas, jogos 
de azar e pornografia e, posteriormente, empresas 
com reputação manchada nas áreas trabalhista e de 
direitos humanos. O Ariel Fund, por exemplo, veta 
empresas com base em impacto ambiental, produ
ção de cigarro, armas e energia nuclear, além de falta 
de diversidade. Um fundo da Pimco para investido
res institucionais, o Total Return Fund III , se recusa 
a investir em qualquer empresa envolvida na "ope
ração de cassinos, na prestação de serviços de saúde 
ou na produção de bebidas alcoólicas, cigarros, pro
dutos farmacêuticos, pornografia ou equipamentos 
militares". 

Com a consciência da influência do ISR crescen
do, no entanto, houve uma mudança fundamental 
de orientação — de negativa para positiva — e a mi
gração para uma avaliação mais sofisticada do ris
co para a empresa. O investidor hoje vê que o uso 
da água, emissões de carbono, posição trabalhis
ta e práticas de gestão da cadeia de suprimento da 
empresa têm impacto material no valor da mesma. 

Até como aspecto puramente qualitativo, têm conse
quências quantitativas; administrar com vistas a 
uma maior sustentabilidade pode derrubar custos, 
mas também pode identificar e eliminar riscos, criar 
associações positivas com a marca e ajudar a estabe
lecer a reputação capaz de atrair talentos. Logo, o in
vestidor busca cada vez mais empresas com desem
penho ambiental, social e de governança positivos 

— não por serem moralmente louváveis, mas por se
rem mais viáveis a longo prazo. Daí hoje se preferir a 
terminologia investimento "sustentável" a "social
mente responsável". 

Se quiser ter acesso a essa recompensa, a empre
sa deve garantir voluntariamente um nível de trans
parência sobre suas operações além do exigido pela 
regulamentação. O investidor conta com fontes co
mo a Global Reporting Initiative (um padrão utiliza
do por 2 mil empresas do mundo todo para registrar 
seu desempenho ambiental, social e econômico) e 
o Carbon Disclosure Project para se informar sobre 
práticas e resultados de empresas. Essas duas inicia
tivas fazem a empresa sentar à mesa com stakehol-
ders para definir metas condizentes de sustentabili
dade com base em benchmarks do setor e identificar 
melhores práticas para alcançá-las. 

A Global Reporting Initiative, por exemplo, já re
gistrou mais de 200 atividades valiosas que empresas 
sustentáveis realizam em quatro áreas: governança, 
envolvimento de stakeholders, divulgação de infor
mações e desempenho. A lista de exemplos inclui uma 
iniciativa da PepsiCo para zerar emissões numa fábri
ca de batatinhas Frito-Lay no Arizona; a redução, por 
uma fábrica da IBM, na conta anual de energia e água 
em US$ 3 milhões, mesmo aumentando a produção 
em 33%; um projeto da General Mills para ajudar pro
dutores de brócolis a trocar a irrigação por sulcos por 
um método de gotejamento que consome metade da 
água, economizando cerca de 5,4 bilhões de litros por 
ano; e mudanças operacionais na loja de roupas Gap 
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que poupam o trabalhador de fornecedores de horas 
extras excessivas. Quando a empresa usa protocolos 
padronizados como a Global Reporting Initiative para 
informar seu progresso, o investidor consegue avaliar 
melhor o desempenho relativo de empresas. 

Maior transparência permite a fundos obter um 
retorno maior sobre o investimento? Em certos casos, 
sim; é um erro achar que se decisões de investimen
to forem pautadas pela responsabilidade social será 
preciso aceitar um retorno inferior ao do mercado. 
Prova disso é o MSCIKLD Social 400 Index (no pas
sado, Domini Social Index), que nos últimos 20 anos 
bateu o S&P 500 tanto no desempenho real como no 
ajustado ao risco. Os criadores do índice partiram pe
gando todas as empresas do ranking Fortune 500 e 
eliminando as 250 de pior desempenho em susten
tabilidade. Em seu lugar colocaram ações equiva
lentes de empresas com histórico ambiental, social 
e de governança melhor. Em outras palavras, o índi
ce ignora métricas quantitativas tradicionais de Wall 
Street (fluxo de caixa, receita e afins) e monta a car
teira com base naquela outra trinca de fatores. 

Ainda assim persiste, entre muitos, a noção de 
que o investimento sustentável leva a um retorno in
ferior por limitar o universo de empresas em que se 
pode investir. Sempre que considerações não finan
ceiras são levadas em conta, sobram menos empre
sas no bolo e algumas das de melhor desempenho fi
nanceiro são particularmente excluídas. Aliás, é bem 
possível que as mais rentáveis fiquem de fora, já que 
a saída mais fácil para melhorar os resultados é exter-
nalizar o máximo possível de custos para o planeta e 
a sociedade. E a desvantagem competitiva de fazer a 
coisa certa pode ser alta num setor no qual rivais não 
são punidas por agir de modo errado. Uma empresa 
que resolva ir além daquilo que a legislação local exi
ge — pagando a funcionários um salário digno, por 
exemplo, ou garantindo que fábricas não causem da
no indevido a sistemas fluviais — tem de arcar com 

custos que suas rivais mais "enxutas" não possuem. 
É por isso que tanto candidato a investidor social se 
sente obrigado a escolher entre maximizar o retorno 
e investir com consciência. "Votar com o bolso" pa
recia até aqui um ato de altruísmo. 

Mas aqui também a maré está virando. É difícil 
para uma empresa se dar bem à custa da sociedade 
se suas práticas — exaurir recursos naturais vitais, 
por exemplo — resultarem em sérios entraves a sua 
atividade a longo prazo. E mais difícil ainda se suas 
decisões a fizerem enfrentar sérios processos na Jus
tiça, algo bem mais provável numa era de crescen
te conscientização e ativismo. Hoje, a denúncia de 
uma cadeia de suprimento — como a mostrada nos 
documentários "Story of Stuff", de Annie Leonard — 
pode se alastrar com um clique do mouse e rapida
mente se tornar virai. Organizações como a Witness 
permitem a qualquer cidadão munido de um celular 
registrar imagens de impactos negativos e acrescen
tá-las a uma crescente base de evidências. A Witness 
chama isso de "videoativismo"; seu mote é "See It, 
Film It, Change It!" (veja, filme, mude). Agora que os 
afetados pela atividade empresarial passam rapida
mente de uma massa atomizada para uma organiza
da, gestores sofisticados de fundos enxergam riscos 
materiais associados a questões de sustentabilidade 
e, portanto, mudaram o foco — de empresas com gas
tos menores para empresas em melhor situação para 
enfrentar o que, na opinião de investidores, seriam 
os maiores entraves a seu contínuo crescimento. 

Uma última consideração que leva gestores de 
fundos a rumar para o investimento com foco na sus
tentabilidade é difícil de provar, embora suspeitada 
por muitos: empresas na vanguarda de questões am
bientais, sociais e de governança têm equipe de ges
tão melhor. Se for verdade — e a hipótese faz senti
do, já que a inovação na sustentabilidade é algo com
plexo e exige talento de verdade —, isso nitidamente 
traria frutos de várias maneiras. 
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Todas essas considerações sem dúvida contri
buíram para o fato de que hoje quase um de cada oito 
dólares investidos vai para uma empresa classificada 
como investimento socialmente responsável. Inves
tidores estão vendo mais e mais exemplos nos quais 
até sua premissa de custos mais elevados é refuta
da. Ao inovar em maior parceria com fornecedores, 
clientes e outras partes na cadeia de valor, empresas 
de todo setor estão achando maneiras de reduzir im
pactos que poupam dinheiro — e não só transferin
do seu impacto para operações de outros, mas derru
bando custos e resíduos produzidos sistema afora. 

Peguemos de novo a primeira tendência, o cálcu
lo do custo de externalidades: desdobramentos no 
mundo do investimento andam de mãos dadas com 

isso. À medida que mais investidores reconhecem a 
utilidade de um balanço com custos reais — ou seja, 
um balanço que inclua custos e benefícios até então 
externalizados —, iniciativas para atribuir um valor a 
serviços do ecossistema ganham relevância e tração. 
Ainda assim, o investidor gostaria de alguma garan
tia de que empresas mais responsáveis terão a maior 
chance de sucesso em termos de receita. É aí que en
tra a terceira tendência 

Convergência em índices da 
cadeia de valor 
A última tendência de real importância é o trabalho 
sendo feito para elaborar o que chamamos de índices 
de cadeia de valor. Um índice de cadeia de valor (ICV) 
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é uma saída para a comparação de produtos equiva
lentes com base no impacto que vão acumulando em 
cada etapa da trajetória de matéria-prima a bem con
sumido e, por fim, descartado. Criado em conjunto 
por vários atores de um setor, um ICV baseia-se em 
dados objetivos produzidos por iniciativas de análise 
do ciclo de vida e cobre uma série de categorias, co
mo uso da terra, água, energia, carbono, substâncias 
tóxicas e bem-estar social. 

É esse o foco, por exemplo, do The Sustainabili-
ty Consortium, um grupo diversificado de empresas, 
universidades e organizações governamentais tra
balhando em metodologias para a extração de dados 
da avaliação do ciclo de vida de sua cadeia de supri
mento a fim de revelar pontos de alto impacto. Um 
ICV usa os dados para definir parâmetros realistas 
em cada categoria e dar uma base para o cotejamen-
to de uma categoria com outras de modo a dar prio
ridade a impactos que teriam as consequências mais 
negativas. Com isso, um ICV gera uma nota para um 
certo produto — nota que pode ser comparada com 
referenciais — e oferece saídas para a mitigação des
ses impactos. 

Para entender a importância dos novos ICVs de 
hoje, é útil observar como seus antecessores, de es
copo bem mais limitado, ficaram aquém do desafio. 
Compradores de matéria-prima e outros gestores de 
empresas interessadas em reduzir impactos ambien
tais e sociais na cadeia de suprimento vêm se pautan
do há mais de uma década por padrões e certificações, 
não raro de terceiros, que em geral abordam uma úni
ca categoria de impacto. Um exemplo é o uso, pela 
IKEA, do Forest Stewardship Council (FSC), uma rede 
independente de organizações que certificam a ati
vidade madeireira sustentável e práticas de manejo 
florestal. Hoje, a IKEA emprega madeira com o selo 
FSC em 24% de seus produtos de madeira sólida. Pa
ra atingir a meta de 100% de madeira sólida produzi
da de forma sustentável, a empresa terá de trabalhar 
com outras "fontes preferenciais" com sua própria 
certificação. E, mesmo assim, terá de recorrer a ou
tros organismos de certificação e normalização para 
gerenciar os demais impactos de produtos de madei
ra — de gases do efeito estufa emitidos na manufatu
ra e transporte até o descarte ao fim da vida útil. 

Em resposta ao crescente número de empresas 
interessadas em administrar melhor esse impacto 
e comunicar o progresso a seus clientes, surgiu um 
número desnorteante de certificações. Esses pa
drões competem e coincidem de várias maneiras. ín
dices de cadeia de valor acabam com essa confusão 

ao criar um padrão único, bem mais simples e eficaz, 
para um setor. Assim como qualquer índice de em
presas, um ICV ganha força à medida que é aplicado 
de forma homogênea por todas as empresas de um 
setor (ou a maioria) e também ao longo do tempo pa
ra a aferição do desempenho relativo. 

A Sustainable Apparel Coalition, grupo com o qual 
estamos intimamente envolvidos, surgiu dois anos 
atrás, quando a Patagonia pediu ao Walmart que to
masse parte na iniciativa para a criação de um índi
ce de cadeia de valor no setor. Nossas empresas cha
maram outras líderes em sustentabilidade empresa
rial do ramo de vestuário e calçado, além de ONGs 
e entidades acadêmicas importantes, para dar cabo 
da dura tarefa de desenvolver e implementar o ICV. 
Vimos que seria possível ganhar mais impulso e ter 
mais impacto se trabalhássemos juntos desde o iní
cio. Em apenas 18 meses a coalizão já reúne 40 em
presas — que, juntas, representam mais de 30% do 
mercado mundial de roupas e calçados (saiba mais 
no quadro "Como criar um índice de cadeia de va
lor em seu setor"). Há pouco, o grupo concluiu o pro
tótipo de um ICV, e todos os membros começaram 
a testá-lo em suas respectivas cadeias de suprimen
to. Essa versão inicial usa indicadores qualitativos 
para medir impactos em toda a cadeia de valor do 
produto — com exceção da categoria matéria-prima, 
na qual o impacto foi medido com dados quantitati
vos do ciclo de vida. A próxima versão, a ser lançada 
no segundo semestre de 2012, vai usar indicadores 
quantitativos em todas as categorias de impacto. 

A rapidez com que a coalizão se alinhou e avançou 
foi francamente incrível. À medida que a ferramenta 
foi tomando forma, seu potencial ficou claro. A con
cepção da ferramenta de modo a dar três visões dis
tintas do desempenho — no âmbito da marca, no âm
bito da fábrica e no âmbito de cada produto — signifi
ca que decisões em todos os planos agora podem ser 
embasadas por considerações de sustentabilidade. 

Para entender como essas três visões mitigam im
pactos, imagine a reunião do presidente de uma fa
bricante de roupas informais com o cabeça de com
pras do maior cliente da empresa. Esse comprador se 
recusa a fazer um pedido, pois diz ao presidente que 
o ICV geral da fabricante é baixo demais para os pa
drões dela, a varejista. Tendo perdido esse negócio, o 
presidente diz ao diretor de criação que todos os pro
dutos da estação seguinte terão de ter um ICV cumu
lativamente melhor. O diretor transmite a ordem à 
equipe. Uma estilista da casa começa a criar uma ca
misa de algodão. Inicialmente, especifica que seja 
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feita de algodão cultivado tradicionalmente — até 
que o software de design empregado lhe avisa que o 
ICV da matéria-prima não satisfaz as novas metas de 
sustentabilidade. A estilista opta, então, por um for
necedor de algodão orgânico. Ainda assim, a nota é 
baixa, pois o insumo vem do oeste da China, onde a 
irrigação diminui os níveis de um aquífero com mais 
rapidez do que a chuva é capaz de repor. Ao conferir 
as tabelas do ICV, a moça topa com outra alternativa: 
um fornecedor no sul da Índia cujo algodão vem de 
áreas irrigadas pelas chuvas. A estilista conclui a se
leção do insumo e atinge o índice de sustentabilida
de que ela e os chefes desejavam. 

As empresas da coalizão do vestuário estão em
polgadas com o claro papel do ICV em ajudar seus 
executivos, gerentes e funcionários a fazer escolhas 
melhores com base na plena consciência de suas 
consequências. Mas, até onde sabemos, poucas das 
integrantes da coalizão entendem como a criação de 
um índice de cadeia de valor vai ajudar a inaugurar 
uma nova era de sustentabilidade. 

A rota para a Sustentabilidade 3.0 
O que acontece quando as tendências que acabamos 
de descrever se combinam, com uma potencializan
do a outra? A resposta é cinco transformações enor
mes — todas há muito buscadas, mas só agora se con
vertendo no curso natural da atividade empresarial. 

Primeiro efeito: valor de serviços de ecos
sistemas é integrado a ICVs. Mostramos acima 
como um ICV atribui uma nota a produtos e mar
cas com base em seu impacto ambiental e social. E 
se, em vez disso, todo esse impacto pudesse ser ex
presso em termos monetários? É justamente o que 
acontece quando o cálculo do valor de serviços de 
ecossistemas é aplicado a um ICV: em nosso exem
plo anterior, a estilista que cria a camisa não só con
segue uma nota melhor ao usar algodão orgânico de 
cultivo sustentável, como seu ICV também indica o 
impacto econômico dessa decisão. A estilista vai ver 
o "custo real", em dólar ou outra moeda, de cada al
ternativa a seu dispor. Sua empresa não só vai aten
der à exigência de impacto menor apresentada pelos 
maiores clientes, mas seu diretor financeiro também 
terá as informações necessárias para montar e divul
gar um balanço ambiental como o da Puma. E, com 
o custo real da fabricação de produtos se tornando 
visível, qualquer decisão no sentido de reduzir esses 
custos se reverterá dramaticamente em benefício da 
empresa, pois será igualmente visível para gestores 
de fundos e bancos. 

Segundo efeito: investidor aprende a se pau
tar por índices de cadeia de valor. Imagine, num 
futuro próximo, o momento no qual ICVs se popu
larizam. Serão de interesse para gestores de fundos 
de investimento? É claro que sim — de duas manei
ras distintas. Primeiro, o investidor sairá ganhando 
à medida que a "visão da marca" propiciada por um 
índice desses permitir que compare o desempenho 
em sustentabilidade de empresas de capital aberto. 
Não tardará para que gestores de fundos percebam 
que, em qualquer ponto da cadeia de valor, uma em
presa com nota melhor do que as concorrentes será 
prestigiada por clientes mais abaixo na cadeia de va
lor — clientes interessados em manter competitiva 
sua própria nota cumulativa. O ICV vira um indica
dor de receita. 

Daqui, é um pequeno salto para o segundo uso 
que gestores de fundos darão ao ICV. Um gestor de 
fundos sofisticado, com acesso aos mesmos instru
mentos de ICV que a estilista do exemplo lá atrás, 
perceberia — talvez mais depressa do que a profis
sional — que era maior a probabilidade de que a em
presa comprasse algodão da índia do que da China. 
Além disso, esse investidor sabe que a empresa dela 
não é a única tomando decisões de compra com base 
nesse ICV. É difícil imaginar que um gestor de fundos 
antenado, de posse dessa informação, não se paute 
por ela: a decisão óbvia seria investir em empresas 
envolvidas na produção e no processamento sus
tentáveis de algodão na Índia. Com isso, quem cria 
novas tecnologias para reduzir o impacto ambiental 
da atividade industrial e agrícola será premiado com 
clientes gratos e investidores empolgados. 

Terceiro efeito: surgem mercados de tri
lhões de dólares. À medida que o ICV for virando 
um indicador confiável de valor, os bancos tomarão 
nota. Será evidente que um ICV melhor ajuda atores 
da cadeia de valor a conquistar mais participação de 
mercado e, ao mesmo tempo, reduzir o risco — e ter 
mais acesso a capital barato. Aliás, a indústria inteira 
de serviços financeiros vai responder de forma cria
tiva a essa nova realidade e, também, à nova capaci
dade de empresas de precificar serviços do ecossis
tema e criar balanços ambientais, como estão fazen
do Dow e Puma. Com o valor e o impacto se tornan
do mais mensuráveis e auditáveis, um exército de 

"quants" no J.P. Morgan Chase estará ocupadíssimo 
criando instrumentos correlatos. Com o verdadeiro 
valor de oceanos, rios e florestas limpos se tornando 
claro e reconhecido por empresas mundo afora, um 
mercado de trilhões de dólares se tornará visível. 
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Comece com um núcleo com
prometido. A Patagonia alistou 
o Walmart — conhecido pela 
força no mercado, mas não ne
cessariamente pela sustenta
bilidade — para dar o pontapé 
inicial na criação de um ICV. A 
parceria foi batizada de Davi e 
Golias. Juntas, tinham a credibi
lidade e a força necessárias para 
conseguir a atenção do setor. 
Arregimente mais fundado
res. No segundo semestre de 
2009, as duas convidaram pa
ra a iniciativa 12 presidentes de 
empresas selecionadas a dedo 
por suas credenciais verdes. 
Um deles diria mais tarde: "Re
ceber uma carta de Mike Duke 

e Yvon Chouinard com os logos 
do Walmart e da Patagonia la-
do a lado é tão bizarro que não 
dá para não ler". A meta era 
montar uma coalizão de ato
res o mais ampla possível, mas 
sem diluir a visão. 
Crie rapidamente um protó
tipo; vá fazendo ajustes. Em
bora seja importante estabele
cer depressa o escopo certo do 
projeto, a versão inicial do ICV 
não tem de ser perfeita — só 
"boa o bastante" para armar o 
palco para ajustes. A Sustai
nable Apparel Coalition (SAC) 
se valeu de iniciativas anterio
res do setor: a versão 1.0 do 
índice era uma mescla de uma 

ferramenta anterior criada pela 
Outdoor Industry Association e 
de um índice da Nike, o Consi-
dered Index. Atento a diretrizes 
de defesa da concorrência, o 
grupo evitou discutir coisas co
mo preços, custos e planos de 
negócios e marketing. 
Escolha um condutor. Já que 
as integrantes da coalizão não 
podiam dedicar muito tempo à 
iniciativa, reuniram recursos pa
ra contratar um terceiro, a con
sultoria Blu Skye, para cuidar da 
governança e executar a missão. 
Feche o foco em quem irá 
usar o índice — e como. A 
SAC calculou que o varejo usa
ria o índice para comparar o 
desempenho em sustentabi
lidade de tudo o que poderia 
estar em suas gôndolas. A in
dústria aplicaria o instrumento 
para avaliar a cadeia de supri
mento e outros fornecedores. E 
designers o usariam para suge
rir produtos e processos menos 
nocivos ao planeta. Logo, o ICV 
dá três visões: a visão da mar
ca, a visão da fábrica e a visão 
do produto. 

Defina dimensões da men-
suração. O índice da SAC pre
vê parâmetros separados pa
ra vários impactos ambientais 
— energia, água, carbono, ar, 
substâncias tóxicas, biodiver
sidade e uso da terra — e im
pactos sociais. O instrumento 
estabeleceu métodos unifor
mes para a coleta de dados, 
de modo a garantir a compa
ração de coisas equivalentes 
em todo o setor. Em seguida, 
ponderou cada categoria à luz 
das outras para que pudessem 
resultar em uma classificação 
única. 
Torne a medição o mais exata 
possível. Para começar, a SAC 
buscou saber o que era impor
tante medir, ainda que medi
ções precisas não fossem pos
síveis à época. Em vez de aban
donar métricas necessárias, a 
SAC optou por avaliações qua
litativas em certas áreas. No fi
nal de 2012, uma versão 2.0 da 
ferramenta vai empregar dados 
quantitativos de estudos de ci
clo de vida para produzir suas 
notas ponderadas. 

Quando isso ocorrer, tudo muda. O capital inteli
gente vai correr o mundo numa campanha para apos
tar em cadeias de valor rentáveis com o menor custo 
embutido para o planeta; já cadeias de valor com cus
tos reais altos serão cada vez mais vistas com maior 
inquietação e estarão sujeitas a notas mais baixas e a 
custos de capital mais elevados. 

Quarto efeito: nota integral de produtos 
norteia decisões do consumidor. Lá atrás, men
cionamos o problema da fragmentação na criação 
de selos de sustentabilidade. É um problema tam
bém em mercados voltados ao consumidor. De acor
do com um estudo recente, há mais de 400 certifica
ções e selos verdes em uso, e sua proliferação segue 
acelerando. O resultado é um panteão desnorteante 
de árbitros. 

Hoje, a empresa se dá conta de que o consumi
dor responde de forma inequívoca quando, ao con
siderar produtos de uma certa categoria, depara com 
um padrão único, uniforme. É só ver o sucesso da 

classificação Energy Star em eletrodomésticos. Ins
pirado por esse sucesso, mas disposto a considerar 
mais de uma dimensão de desempenho (o selo Ener
gy Star atesta apenas a eficiência energética), o setor 
de aparelhos eletrônicos criou, em 2006, o certifica
do EPEAT para levar ao consumidor uma nota que 
computa mais de 50 critérios ambientais, incluindo 
uso de metais pesados e retardadores de chamas tó
xicos. Outra novidade positiva é o Good Guide Ra-
ting, aplicado a cem mil produtos de 600 categorias 
por equipes especializadas de químicos, toxicologis-
tas, profissionais de avaliação do ciclo de vida am
biental e nutricionistas. O consumidor pode buscar 
um produto no site do Good Guide ou usar um apli
cativo de smartphone para ler o código de barras de 
um produto e descobrir sua nota. 

Imagine, agora, um padrão único que o consumi
dor possa igualmente acessar, mas cuja base seja um 
ICV como o criado pela Sustainable Apparel Coali
tion. Isso combinaria o apelo de uma metodologia de 
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classificação rigorosa como a da Energy Star, um le
que de considerações amplo como o do Good Guide 
e a cobertura dos produtos de um setor inteiro. Além 
disso, dada a transparência dos dados e cálculos en
volvidos, o consumidor poderia esmiuçar mais uma 
avaliação caso quisesse. Imagine, em outras palavras, 
uma consumidora usando o smartphone para checar 
as subnotas numa categoria de particular importân
cia para ela. É possível que pouca gente chegasse a 
tanto, mas a disponibilidade dos dados só contribui
ria para a credibilidade da avaliação. 

Quinto efeito: índices da cadeia de valor mol
dam a regulamentação — e uma nova era de ino
vação. Quando um padrão global de adoção volun
tária passa a ser usado por um número suficiente de 
stakeholders importantes, o alinhamento vai render 
a vontade política para medidas que assegurem que o 
verdadeiro custo de produtos em todo setor e merca
do esteja refletido no preço. Mesmo sem esse alinha
mento (e apesar do fracasso da conferência sobre mu
danças climáticas de Copenhague), surgem propostas 
interessantes de legislação. Esquemas como o "cap-
and-dividend" — que propõe tributar fornecedores de 
carbono, aumentar o preço de produtos e serviços que 
consomem muita energia e, em seguida, devolver ao 
consumidor todo esse dinheiro — sem dúvida promo
veriam a rápida inovação no mercado. 

Já há leis que promovem o esforço de internalizar 
custos externalizados. A Climate Change Act, pro
mulgada no Reino Unido em 2008, cria um marco 
regulatório compulsório para a redução de gases do 
efeito estufa em 24% até 2020 e 8 0 % até 2050 (em 
relação ao referencial de 1990). Na Califórnia, a lei 
AB 32, aprovada em 2006, exige que o estado inteiro 
derrube em 25% a emissão de gases do efeito estu
fa até 2020 (também em relação aos níveis de 1990). 
Na França, a lei Grenelle II já exige que certos bens 
de consumo tragam rótulos que revelem o total de 
emissões desses gases e outros dois impactos am
bientais associados ao produto. 

É importante observar que a Grenelle II enfrentou 
problemas após aprovada em 2010. A lei devia entrar 
em vigor em janeiro de 2011, mas o Congresso fran
cês adiou a implementação graças ao pesado lobby 
de um setor influente da economia. A fase inicial da 
lei ainda é experimental, mas já envolve mil produ
tos feitos ou comercializados por 168 empresas. 

índices da cadeia de valor como o da Sustaina-
ble Apparel Coalition poderiam suprir os dados que 
a Grenelle II exige. Para o governo francês, com a lei 
já aprovada, seria uma bênção; a coalizão está, no 

momento, convidando o governo francês a partici
par do desenvolvimento de seu índice. 

Dados, visão e vontade 
A população mundial deve crescer de 6,9 bilhões de 
pessoas para 9 bilhões até 2050. Ainda que quisésse
mos que tudo permanecesse como está, certas práti
cas precisam mudar. A questão não é saber se a ativi
dade empresarial vai se transformar radicalmente — 
mas sim quando e como. O progresso virá mais rápido 
se pudermos criar um sistema no qual produtos que 
causam o menor dano também custem menos. Três 
fatores cruciais para a consecução dessa meta estive
ram ausentes no passado: dados, visão e vontade. 

Hoje, contamos com pelo menos um deles. Já é 
possível reunir dados precisos o bastante para calcu
lar o verdadeiro custo de bens vendidos. Há muitos 
indícios de que a vontade também cresce: tendên
cias aqui descritas são alimentadas em grande me
dida por gestores apaixonados pela causa. Com isso, 
sobra apenas a visão. A nosso ver, nosso mapa pa
ra a atividade empresarial sustentável dá essa visão. 
Num mundo no qual o verdadeiro custo é refletido 
no produto, impulsos egoístas servirão a finalidades 
sociais; o investidor que buscar o maior retorno será 
o mesmo que busca a maior responsabilidade. 

Buscar um desempenho financeiro superior pe
la via da sustentabilidade sempre pareceu um obje
tivo inatingível para a empresa. Mas três tendências, 
cada qual ganhando força por conta própria, hoje se 
combinam com efeitos dramáticos: o valor de mui
tos aspectos vitais de nosso mundo tradicionalmen
te considerados externalidades está sendo quantifi
cado para poder ser computado em equações eco
nômicas. O investimento socialmente responsável 
amadureceu: passou da fase de triagem negativa e 
virou uma disciplina de busca de valor e um impulso 
positivo para a mudança. E vários setores estão con
vergindo para índices comuns pelos quais classificar 
a sustentabilidade de produtos e buscar melhorias 
por toda a cadeia de valor. O progresso em cada área 
dessas gera progresso nas demais. O resultado é que 
o tão desejado alinhamento da prosperidade de uma 
empresa com os interesses do planeta parece não só 
possível, mas inevitável. 

Yvon Chouinard é montanhista, fundador e presidente 
da fabricante de roupas e acessórios esportivos Pata

gônia. Jib Ellison é guia de atividades em rios e fundador 
da consultoria de estratégia Blu Skye. Rick Ridgeway é 
montanhista e vice-presidente da Patagônia; é o respon
sável por iniciativas ambientais da empresa. 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 89, n. 10, p. 22-32, out. 2011.




