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comprometimento das 
empresas com a gestão 
orientada para a susten
tabilidade está aumen
tando. Algumas organi

zações, porém, o têm ampliado de for
ma muito mais agressiva do que ou
tras. Com isso, surge um abismo entre 
as líderes da estratégia da sustentabili
dade (as empresas "entusiastas") e as 
retardatárias (as "cautelosas"). 

Essa é a principal conclusão da se
gunda pesquisa anual Sustentabilida
de é Inovação, produzida ao longo de 
2010/2011. O estudo, feito pelo Bos
ton Consulting Group em parceria 
com a MIT Sloan Management Re-
vieiv, ouviu mais de 3 m i l executivos 
de companhias de diversos portes, 
desde as com menos de 500 funcio
nários até algumas com mais de 500 
m i l , no mundo todo. Também foram 
entrevistados acadêmicos e executi
vos seniores. 

0 estudo e este texto são de autoria de 
Knut Haanaes, sócio e diretor no escri
tór io do Boston Consulting Group (BCG) 
sediado em Oslo e t a m b é m o l íder mun
dial das iniciativas de sustentabilidade 
do BCG; Balu Balagopal, sócio sênior e 
diretor no escri tór io do BCG em Hous
ton; Ming Teck Kong, l íder de projeto no 
escri tór io do BCG em Singapura; Ingrid 
Velken, l íder de projeto no escri tór io do 
BCG em Oslo; David Arthur, consultor no 
escr i tór io do BCG em Oslo; Michael S. 
Hopkins, editor-chef e da MIT Sloan Ma
nagement Review, e Nina Kraschwitz, 
editora e gerente de projetos especiais 
da MIT Sloan Management Review. 

Como as organizações estão respon
dendo aos desafios e às oportunidades 
da sustentabilidade? Como estão m u 
dando, ou não, os termos em que se dá 
a competição diante das preocupações 
relativas à sustentabilidade? Como as 
práticas de ponta em gestão estão sen
do transformadas em consequência 
disso? Essas são as questões explora
das no estudo. 

O crescimento dos investimentos 
relativos à sustentabilidade é expli
cado, principalmente, pelo fato de 
que as empresas acreditam, cada vez 
mais, que a sustentabilidade será um 
modo de obter vantagens. Elas crêem 
mesmo que precisará ser incorpo
rada estrategicamente em todos os 
aspectos da operação e que, no f u 
turo, exigirá uma mudança radical 
no comportamento competitivo das 
companhias. 

"Nós precisamos integrar a sus
tentabilidade, não como uma etapa 
do processo, mas na estrutura do 
negócio", argumenta Katie Harper, 
gestora da cadeia de fornecimento 
sustentável da Sears do Canadá, ex
pressando uma visão c o m u m a ou
tros entrevistados. 

ENTUSIASTAS E CAUTELOSAS: 
VISÕES DISTINTAS 
Embora a pesquisa tenha revelado que 
a maior parte das empresas acredita 
que a sustentabilidade venha se tornan
do, crescentemente, parte central do 
negócio, um grupo de empresas (que 
chamamos de "entusiastas") se destaca 
por realmente agir a partir da ideia de 
que esse aspecto é central. 

Enquanto o outro grupo, o das em
presas "cautelosas", vê a sustentabilida
de do ponto de vista do gerenciamento 
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de riscos e dos ganhos de eficiência, as 
entusiastas enxergam o resultado da 
gestão sustentável em vantagens intan
gíveis, melhorias de processo, capacida
de de inovação e, principalmente, opor
tunidades de crescimento. Constatou-se 
também que as entusiastas são as em
presas de desempenho mais elevado em 
todo o estudo. 

As filosofias, os compromissos, as es
tratégias e as ações desses dois grandes 
grupos de empresas diferem em muitos 
pontos. As entusiastas, por exemplo, 
tendem a reconhecer o potencial das es
tratégias de sustentabilidade como for
ma de trazer mais consumidores para 
seus produtos e serviços e aumentar 
seu market share e margens de lucro. 

Quando se fala da relação entre 
sustentabilidade e competitividade, as 
visões dos líderes das empresas entu
siastas divergem ainda mais do que 
pensam os das cautelosas, com uma 
proporção muito maior de entusiastas 
vendo as estratégias de sustentabilida
de como meio de ser mais competitivo. 

Naturalmente, ser uma entusiasta 
não quer dizer que a empresa esteja 
abraçando todos os aspectos da sus
tentabilidade. As empresas podem ser 
entusiastas em relação a um tópico 
específico da área da sustentabilidade, 
dependendo do setor em que atuam e 
dos meandros do negócio. 

Embora todas as empresas sofram 
para quantificar o retorno sobre o i n 
vestimento em sustentabilidade, no 
caso das entusiastas, o sofrimento não 
diminui o entusiasmo. Elas trabalham 
para desenvolver as práticas de men-
suração que as ajudarão a relacionar 
suas atividades de sustentabilidade com 
a lucratividade e demonstram também 
uma característica não vista nas caute
losas: a disposição de acreditar, mesmo 
sem evidências empíricas. 

PERFIL CONDICIONADO POR 
TAMANHO E USO DE RECURSOS 
Além de se distinguirem por seu enfo
que de sustentabilidade, as empresas 
entusiastas se diferenciam das caute
losas por características estruturais, 
como tamanho e setor em que atuam. 

As entusiastas tendem, antes de tudo, 
a estar entre grandes empresas m u n 
diais ou regionais. Apenas 9% das pe
quenas companhias (com menos de 
m i l funcionários) que responderam 
a nossa pesquisa são entusiastas, por 
exemplo. Ao mesmo tempo, 34% das 
empresas com mais de 10 m i l funcio
nários estão no grupo das entusiastas. 

As organizações entusiastas se ca
racterizam também pela intensa ut i 
lização de recursos. Nosso estudo en
controu 23% de entusiastas operando 

no setor de serviços e um percentual 
maior (30%) no setor de bens de con
sumo de massa, onde é mais comum 
encontrar empresas que veem a sus
tentabilidade como algo necessário 
à competitividade. As entusiastas do 
setor industrial costumam focar mais 
eficiência e regulamentações, preocu
pam-se com o meio ambiente e são 
25% mais propensas a considerar as
pectos intangíveis em seus investimen
tos de sustentabilidade. 

Talvez isso não seja de surpreen
der, já que indústrias pesadas deixam 
mais pegadas ecológicas do que seto
res como mídia, tecnologia, serviços 
financeiros e saúde. Elas também têm 
de lidar com um risco que as empresas 
do setor de serviços não enfrentam: a 
possibilidade de perder a licença para 
operar (ou, antes disso, de não obter 
um contrato). Para empresas em seto
res como mineração, montadoras au
tomobilísticas, petróleo e gás, os inves
timentos são substanciais, uma vez que 
elas não podem simplesmente mudar 
da região onde atuam. Isso quer dizer 
que elas têm de pensar no longo prazo. 

SUSTENTABILIDADE 
E LUCRATIVIDADE 
As empresas entusiastas estão fazen
do a relação entre sustentabilidade e 
lucratividade com muita segurança. 
Parte disso se deve à habilidade de au
mentar as vendas fornecendo novos 
produtos valorizados por um consu
midor que se preocupa com questões 
como cadeias de fornecimento éticas e 
uso eficiente de energia. 

Os líderes dessas empresas são três 
vezes mais propensos a acreditar que 
suas decisões sobre sustentabilidade 
foram lucrativas: 66% deles af irmam 
que as ações ou decisões de suas em
presas ligadas à sustentabilidade au
mentaram os lucros; só 23% dos líde
res das cautelosas dizem o mesmo. 

Mas a lucratividade não é a única 
evidência de vantagens constatadas 
pelas empresas entusiastas da susten
tabilidade como parte de seu negócio. 
Enquanto os líderes das cautelosas 
não superaram as considerações so-
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bre corte de gastos e gerenciamento 
de risco, os das entusiastas identif i
caram um leque de elementos que 
dão suporte a seus investimentos em 
sustentabilidade. Isso inclui margens 
mais amplas, maior potencial de ino
vação em seus modelos de negócio e 
de processos, e acesso a novos mer
cados. Quando o assunto é vantagem 
competitiva, uma quantidade signi
ficativamente maior de entusiastas 
(38%) a assinala como um dos três 
principais benefícios que a sustentabi
lidade trouxe para a empresa (apenas 
2 1 % das cautelosas a selecionaram). 

SUSTENTABILIDADE 
E PESSOAS 
Todas as organizações têm dificuldade 
quando se trata de fazer da sustentabi
lidade parte integral de seu negócio e 
isso acontece principalmente no que 
diz respeito à dimensão humana da 
gestão. Mesmo assim, há diferenças. 

marcas que são boas para si, mas 
também para os outros." 

É interessante notar que, embora 
os líderes das entusiastas pareçam 
abordar a sustentabilidade de for
ma mais sofisticada (por exemplo, 
integrando as estratégias de susten
tabilidade a tudo, de aquisições a ca
deia de fornecimento, de market ing 
a branding) , eles a f i r m a m enfrentar 
tantas dificuldades quantas as apon
tadas pelos das cautelosas. 

Entre as dificuldades mais citadas, 
aparece a complexidade de prever o 
valor da resposta dos clientes a es
tratégias relativas à sustentabilida
de, desafios em encontrar métricas 
abrangentes sobre os impactos ( l i 
gados à sustentabilidade) das ope
rações da empresa e dificuldade de 
quantificar e a t r ibui r valor aos efei
tos das estratégias relativas à susten
tabilidade na reputação de marca, da 
empresa ou na oferta ao consumidor. 

Para impulsionar a sustentabilidade 
na empresa entusiasta, atribuem-se a 
seus executivos funções com foco em 
sustentabilidade e se confia em geren
tes de linha e funcionários mais do que 
em outras empresas. 

No entanto, entusiastas e caute
losas se igualam ao a t r ibui r à l ide
rança sênior a maior influência a 
favor da sustentabilidade e ao colo
car os clientes como o segundo g r u 
po mais importante nesse sentido. 
Para a Unilever, m u d a r a demanda 
do consumidor é o caminho para 
fomentar a inovação. "Os consumi
dores ecoam cada vez mais algumas 
das mensagens sociais, econômicas 
e de meio ambiente que as marcas 
c o m u n i c a m " , diz Santiago Gowland, 
que era um dos responsáveis pela 
área na Unilever até abr i l de 2011. 
"Os consumidores querem comprar 

COMO AS ENTUSIASTAS 
Não surpreende que a maioria das em
presas (todas, exceto 3,5% das respon
dentes, qualificadas como verdadeiras 
céticas da sustentabilidade) acredita 
que a sustentabilidade será necessária 
para que permaneçam competitivas 
-elas já sabem que é preciso acelerar a 
adoção de uma gestão orientada para a 
sustentabilidade. Mas o que isso signi
fica exatamente? Quais são as táticas e 
estratégias que transformarão o modo 
como uma empresa compete com base 
em sustentabilidade? 

Nosso estudo sugere que os compor
tamentos e experiências das empresas 
entusiastas podem fornecer um ponto 
de partida. As entusiastas possivelmen
te nos oferecem uma imagem de como 
a gestão será no futuro, uma vez que 
elas se voltam para a sustentabilidade 
em busca de vantagens competitivas 

e, além disso, demonstram os passos 
do estágio inicial que qualquer em
presa pode seguir para avançar nessa 
direção. O que as entusiastas de alto 
desempenho fazem que poderia bene
ficiar outras empresas? 

Descobrimos sete práticas comuns às 
empresas entusiastas: 

Movimentam-se ráp ido -mesmo 
quando a in fo rmação que t ê m é 
incompleta. E m primeiro lugar, 

elas tendem a ser ousadas, veem a 
importância de ser ágil e estão prepa
radas para aceitar que devem tomar 
uma decisão antes de terem todas as 
respostas. 

" M u i t o do que você faz na empresa 
não pode ser reduzido a uma fórmu
la ou a um cálculo de retorno finan
ceiro", revela Brian Walker, CEO da 
Herman Miller . Muitas decisões, diz 
ele, "exigem um pouco de instinto, 
uma intuição de para onde você está 
tentando ir. Não podem ser reduzidas 
a um pedaço de papel". Roberta Bow-
man, da Duke Energy, vê a gestão 
orientada para a sustentabilidade 
como uma jornada na qual empre
sas diversas estão em momentos d i 
versos. "É um processo evolutivo e 
as empresas passam por estágios de 
crescimento ao adaptar seu negócio 
à sustentabilidade", af irma ela. "Mes
mo em uma empresa complexa como 
a nossa, estamos começando em l u 
gares diferentes e evoluindo de mo
dos variados em nossa abordagem." 

Os líderes das companhias entusias
tas não se deixam paralisar pela am
biguidade. Ao contrário, veem a ação 
como um modo de gerar dados, desco
brir opções e desenvolver métricas de 
forma interativa, tornando o processo 
de tomada de decisão mais eficaz. Mo
vimentar-se reduz a incerteza. 

C o n t r a b a l a n ç a m v isões amplas 
e de longo prazo com projetos 
que oferecem ganhos concretos 

e no curto prazo. As empresas líderes 
estão alcançando um equilíbrio entre 
uma visão abrangente e ser específi
cas sobre as áreas em que podem ob-
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ter vantagem competitiva. Uma visão 
ambiciosa pode permit ir a cobrança 
de um valor premium, assim como 
transformar a cultura organizacional 
e ajudar a atrair investimentos, talen
tos ou colaboradores públicos. Mas as 
companhias entusiastas mais intel i 
gentes pesam esses objetivos contra 
projetos delimitados em, por exemplo, 
gerenciamento de cadeia de forneci
mento, que lhes permite produzir re
sultados financeiros positivos rapida
mente. Essas empresas demonstram 
uma praticidade incessante. 

Dan Esty, professor de legislação do 
meio ambiente e politica na Yale Uni -
versity, vê essa dupla mentalidade dis
tinguindo as empresas líderes das re
tardatárias: "A ênfase na execução se
parará os poucos líderes do grupo, que 
pode ter visto as mudanças se aproxi
mando, mas não se preparou para agir 
diante da oportunidade". 

Recomendam a sustentabilida
de de cima para baixo e de baixo 
para cima. As empresas líderes 

reconhecem que a sustentabilidade 
deve ser preconizada não apenas de 
cima para baixo - c o m os líderes estan
do preparados para falar abertamente 
sobre os desafios e oportunidades que 
ela traz para a empresa, é preciso tam
bém envolver funcionários por meio 
de incentivos (financeiros e de gestão). 

Peter Graf, executivo-chefe de sus
tentabilidade da SAP [veja sua entrevis
ta na HSM Management nº 86, pagina 
122], acredita que os funcionários de
sempenham papel fundamental nesse 
processo. Ele conta que isso foi, i n i 
cialmente, subestimado. "A primeira 
surpresa foi que alguns de nossos fun
cionários t inham muito mais conheci
mento dos desafios da sustentabilidade 
e das possíveis soluções do que nossos 
gestores", diz ele. "Nossos funcionários 
haviam entendido fazia tempo o papel 
que a SAP poderia ter. Vimos muitas 
atividades acontecendo ao redor do 
mundo e Ficamos impressionados com 
o grau de paixão envolvido." 

As entusiastas aprenderam que se 
esforçar para recrutar funcionários 

para a sustentabilidade em todos os 
níveis traz muitos benefícios. Além de 
obter ideias e insights de várias fon
tes, o envolvimento genuíno da equi
pe nesse processo aumenta o nível de 
engajamento e produtividade dos fun
cionários e cria uma cultura que atrai 
novos talentos. 

Tiram a sustentabilidade do ar
m á r i o e a integram à operação 
da empresa. As organizações en

tusiastas não tratam a sustentabilidade 
como uma função à parte, mas estabe
lecem uma cultura na qual a sustenta
bilidade é aplicada a todos os processos 
de negócio. 

"Agora estamos buscando modos m u i 
to mais precisos de ainstruir sustentabi-
lidade em nossos processos-chave, seja 
em nosso plano integrado de recursos ou 
em nossa visão de candidatos a fusões e 
aquisições", diz Bowman, da Duke Ener
gy. Ela argumenta ainda que não é nem 
preciso que se dê o nome de "sustenta
bilidade". "É a abordagem, o processo, o 
modo de pensar? 

Em alguns casos, integrar é aprovei

tar as oportunidades; em outros, signi
fica lidar com o risco. Para o HSBC, por 
exemplo, trazer sustentabilidade para 
práticas de financiamento é um modo 
de integrá-la ao negócio. "O HSBC tem 
uma série de políticas muito claras so
bre os padrões que temos para relacio
namentos financeiros com clientes em 
várias áreas, de silvicultura, água, quí
mica, energia, metais e mineração", diz 
Nick Robins, head do Climate Change 
Center of Excellence do HSBC. "Isso 
vai direto à função de risco de crédito. 
Acredito que é um processo formal e 
bem compreendido, que proporciona 
uma forma muito clara de integrar ris
co material nas decisões de negócio." 

Mensuram tudo (e, se não há 
m é t r i c a s , elas as inventam). As 
empresas entusiastas estabele

cem diretrizes básicas e desenvolvem 
métodos de mensuração, assim as 
posições iniciais podem ser identifica
das e o progresso, medido. Algumas 
dessas mensurações são de atividades 
tangíveis, ou físicas, como eficiência de 
resíduos e energia ou conservação da 
água. Entretanto, empresas com visão 
de futuro também estão tentando esta
belecer meios de quantificar o impacto 
da sustentabilidade em marca, inova
ção e produtividade. 

Avaliações que fazem a ligação entre 
as credenciais de sustentabilidade de 
uma empresa e o engajamento de seus 
funcionários são de interesse particu
lar para as empresas, já que elas recru
tam executivos talentosos que querem 
trabalhar para uma companhia que, 
acreditam, está fazendo a coisa certa. 
Essa questão é muito importante para 
grande parte dos funcionários, espe
cialmente para a geração Y. Embora 
muitos vejam isso como uma questão 
grande, complexa e intelectualizada, 
a quantidade de funcionários que se 
interessam por sustentabilidade está 
crescendo, e os funcionários acabarão 
exigindo isso das empresas. 

Naturalmente o modo como as orga
nizações desenvolvem sua abordagem 
de mensuração dos intangíveis é muito 
variável, de acordo com o setor em que 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 2, ano 16, n. 91, p. 102-109, mar./ abr. 2012.




