
O estudo da Accenture realiza-
do com 250 executivos sênior
de oito mercados — Estados Uni-
dos, Japão, França, Reino Uni-
do, Alemanha, Brasil, China e
Índia — apontou que 64% dos
empresários brasileiros e de paí-
ses emergentes veem a sustenta-
bilidade como crítica para a ges-
tão dos negócios. A porcenta-
gem nos demais é de 52% para
os americanos, 32% para os ja-
poneses e 25% para os euro-
peus. Apesar desta posição es-
tar presente em 44% das empre-
sas, quando analisamos a estatís-
tica mundial, 83% ainda acredi-
ta que a sustentabilidade acarre-
ta custos para as companhias.
No Brasil, 94% das empresas
têm esta visão.

Para Matthew Govier, diretor-
executivo de sustentabilidade
para América Latina da Accentu-
re, os dados mais importantes
fornecidos pela pesquisa são os
que dão conta da relação entre
o consumidor e os produtos sus-
tentáveis. “Na realidade, cada
um de nós tem que ser sustentá-
vel, e a primeira forma é como
consumimos”, diz. O estudo in-
dica que 80% das empresas bra-
sileiras acreditam que as práti-
cas sustentáveis são importan-
tes para o futuro e que 33% de-
las ainda acreditam que 75% de
seus consumidores escolhem
seus produtos levando em consi-
deração apenas o preço. “A ten-
dência, para mim, é que isso mu-

de, pois reflete a consciência do
consumidor brasileiro. Nosso
poder de compra ainda é menor
do que no resto do mundo, mas
a tendência é que isso mude”,
sugere Govier. Para ele, tomar a
decisão com base no preço não
é errado. “O preço deve refletir
o processo de produção. Deve-
ria incluir, por exemplo, o pre-
ço de poluir a atmosfera, que
não é computado”, explica.

O executivo afirma também
que as empresas já se deram con-
ta da mudança de perfil do con-
sumidor brasileiro, por isso,
80% delas veem a sustentabilida-
de como essencial para o futuro
e 56% já acreditam que podem
aumentar o preço de produtos
sustentáveis. “Executivos brasi-
leiros perceberam que o consu-
midor vai mudar os hábitos nos
próximos cinco anos .” ■ G.M.

Para Celso Fun-
cia Lemme,
professor asso-
ciado do Co-
ppead (Institu-
to de Pós-Gra-
duação e Pes-
quisa em Admi-
nistração da

Universidade Federal do Rio de
Janeiro), há problemas nos rela-
tórios de sustentabilidade feitos
pelas principais empresas brasi-
leiras, principalmente, devido à
carência de regras e modelos de
mensuração das práticas, mas
também pela falta de conheci-
mento de seus administradores
e economistas, o que vem desde
o ensino nos principais cursos
de administração e economia
brasileiros. Sobre a Rio+20,
Lemme ressalta a importância
de o país levar à Conferência
uma posição concreta sobre sus-
tentabilidade. “Aquele que rece-
be, aquele que sedia a Conferên-
cia, tem que levar propostas cla-
ras, tem que levar sugestões es-
pecíficas, mesmo correndo o ris-
co de ter conflitos de ideias.”

Falta conhecimento por
parte dos economistas e
administradores das empresas
para a formulação de relatórios
de sustentabilidade?
Eles não parecem muito
claros e abrangentes.
O principal desafio que vemos
na universidade para isso é que
eles consigam nos relatórios ex-
pressar a relação entre as inicia-
tivas sócio-ambientais e o de-
sempenho corporativo. Os rela-
tórios apresentam atuações am-
bientais e sociais de forma pon-
tual, localizadas em parte do
processo ou em regiões geográfi-
cas. Mas, em geral, os relatórios
não apresentam medidas con-
cretas que vinculem as ações
com a estratégia e o desempe-
nho corporativo.

Mas mensurar as práticas
ambientais e sociais não é
difícil? Talvez falte um modelo
ou regras de mensuração.
Essa dificuldade existe e ela não
deve ser subestimada. Os estu-

dos em economia ambiental da-
tam de mais de 30 ou 40 anos,
tanto em questões sociais como
violência urbana, como de ati-
vos naturais como reservas flo-
restais. Esses métodos não são
tão precisos, tão disseminados.
Nós sabemos avaliar ativos tan-
gíveis, equipamentos, por exem-
plo, muito mais que ativos intan-
gíveis, como capital de conheci-
mento. Mas existem sim méto-
dos para avaliação que são apro-
ximados e aí nos cabe decidir o
seguinte: prefere fazer de uma
maneira aproximada e ir melho-
rando ao longo do tempo ou não
começar a fazer, porque só sabe
fazer de forma aproximada?

Os cursos de economia
e administração pecam
no estímulo e ensino das
práticas socioambientais
e sua mensuração?
Eu acho que sim e é natural.
Não é um pecado, porque quan-
do um assunto é novo, leva um
tempo para que ele seja incorpo-
rado. Então, todos os cursos tra-
dicionais em área de finanças,
em qualquer escola de econo-
mia e administração, tratam de
avaliação de equipamentos, de
ativos tangíveis e de negócios
tradicionais. O que nos falta é
ter uma formação melhor nessa
avaliação de capital de conheci-
mento, de capital natural, de ca-
pital humano. Estas questões es-
tão menos disseminadas, não
porque as escolas sejam ruins.
Quarenta anos atrás, o desafio

ambiental, por exemplo, era al-
go de menor relevância.

O sr. acha que as empresas
já avançaram nas práticas
socioambientais?
Eu acho que elas tentaram, pelo
menos, fazer um avanço, pois
quem está no dia a dia das em-
presas não pode esperar. Essa
questão de romper a inércia, as
empresas fazem bem. Então, eu
acho que uma questão que aju-
daria muito é uma aproximação
entre as universidades, as esco-
las e as empresas para que esse
conhecimento possa ser troca-
do e aperfeiçoado em conjunto,
porque um tem o conceito, a
teoria, os procedimentos, ou-
tros têm a urgência, a prática e
a aplicação.

Mas essas empresas ainda
não estão muito atreladas
ao lucro a curto prazo?
Com certeza, na nossa visão,
uma das coisas que dificulta e
atrapalha esse esforço pra trazer
a sustentabilidade para essência
da economia, seja em termos de
país ou de empresas, é um foco
de curto prazo. Então, esta mu-
dança de foco é sim uma ques-
tão importante. Exige lideran-
ça. Aí está o papel das lideran-
ças políticas e empresariais.

O que as Universidades
do Rio esperam da Rio+20?
O que nós esperamos é que os
chefes de Estado compareçam.
Muitos países importantes, prin-
cipalmente na Europa, estão pas-
sando por crises políticas e eco-
nômicas, e desafios eleitorais.
Trazê-los é um primeiro desafio.
Supondo que alguns deles pos-
sam vir, e seja quem for que ve-
nha, acho que uma expectativa
importante é a posição brasilei-
ra. Aquele que recebe, aquele
que sedia a Conferência, tem que
levar propostas claras, tem que
levar sugestões específicas, mes-
mo correndo o risco de ter confli-
tos de ideias. Então, a nossa ex-
pectativa é que as lideranças que
vierem tragam propostas concre-
tas e não espadas para enfrentar
seus inimigos. ■ G.M.

TRANSPARÊNCIA

Não há acordo para incluir obras do PAC
no regime diferenciado de licitações

Sustentabilidade e
gestão de negócios

EXPLORAÇÃO

Petrobras intensificará investimentos
no pré-sal para aumentar produção

Divulgação

Economia ambiental
no Brasil deve mudar

Os líderes partidários da Câmara não conseguiram chegar a um
acordo para votar ontem a Medida Provisória 556, que estende o
Regime Diferenciado de Contratações (RDC) para as obras do Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC) e da área de ensino. Com a falta
de acordo, a MP foi retirada de pauta e deverá caducar, ou seja, perder
a validade sem ser votada, porque vence no dia 31 de maio. ABr

A relação entre sustentabilidade e
os negócios é mais aceita para as
empresas de países emergentes

A Petrobras pretende intensificar ainda mais os investimentos na área
de exploração e produção da companhia, em especial na região do
pré-sal da Bacia de Santos, onde o Campo de Lula (antigo Tupi) está
prestes a alcançar uma produção diária de 100 mil barris de petróleo,
maior produção individual por poço da estatal. A meta é chegar ao final
do ano com cerca de 20 sondas de prospecção na área do pré-sal. ABr

“

Especialista avalia que os relatórios de sustentabilidade produzidos por
empresas brasileiras têm problemas em razão da falta de regras e modelos

Aquele que recebe,
aquele que sedia a
Conferência
(Rio+20), tem que
levar propostas
claras, tem que
levar sugestões
específicas, mesmo
correndo o risco de
ter conflitos de ideias”

Divulgação

ENTREVISTA CELSO FUNCIA LEMME Professor associado do Coppead

DESAFIOS BRASILEIROS PARA SE TORNAR 
UM PAÍS SUSTENTÁVEL

Expansão do uso de biocombustíveis

Criação de políticas públicas que apoiem as práticas coletivas 

Educação de qualidade desde o ensino básico à universidade

Executivos com mais conhecimentos sobre sustentabilidade

SUSTENTABILIDADE É VISTA COMO CRÍTICA PARA
A GESTÃO DOS NEGÓCIOS

EUROPAPAÍSES EMERGENTESBRASILJAPÃOEUA
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Fonte: Accenture

R
IO

+
2
0

  

28
FALTAM

dias

MatthewGovier:“Cadaumde
nóstemquesersustentável”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 11.




