
ONSUMiDORES mais madu
ros e maior consciência da 
sociedade e dos stakehol
ders do valor agregado 
pelas ações de sustentab: 
lidade colocaram em evi
dência os efeitos de estra

tégias de inovação e governança da 
Unilever Brasil, na avaliação de Julia
na Nunes, diretora de assuntos corpo
rativos e sustentabilidade da compa
nhia. "O fundamental é a perspectiva 
de longo prazo. Há décadas trabalha
mos nossas estratégias de sustenta
bilidade, que começam internamente 
e depois vão envolvendo os stakehol
ders", descreve. "Pouco adiantam bo
as intenções ou ações isoladas. Go
vernança, inovação e sustentabilida
de têm de ser vistas na manufatura, no 
marketing, na cadeia de suprimentos, 
nos recursos humanos e nos canais de 
relacionamento." 

Como indicador tanto de impacto am
biental quanto de eficiência operacio
nal, Juliana menciona que o total de 
gás carbônico emitido pela operação 
da Unilever ficou estável entre 2007 e 
2011, período em que o faturamento da 
companhia foi de 9,7 bilhões de reais 
para 12,1 bilhões, com a expansão da 
base de consumidores e do portfólio de 
produtos. "Os fornecedores, parceiros 
de logística, varejistas e consumidores 
colaboraram. E todos saíram ganhando, 
do fornecedor que recebe uma caixa de 
volta (e reutiliza a embalagem limpa) 
ao consumidor, que percebe o valor de 
produtos mais sustentáveis (como sa
bão concentrado ou sabonete líquido 
com refil)", exemplifica. 

Juliana enfatiza que governança 
corporativa, responsabilidade socio-
ambiental e rentabilidade são dire

trizes absolutamente convergentes. 
"Acabamos de comprar uma caldeira 
de biomassa, para produção do Caldo 
Knorr. O preço é o dobro de uma a óleo 
ou gás. O tempo para o retorno do in
vestimento passa de três para quatro 
anos. Em compensação, o custo ope
racional cai 30%", explica a executiva. 
"Sustentabilidade não é mais cara. O 
que não se pode é ser imediatista, es
perar retorno em um ano." 

O fato de o Comitê de Sustentabi
lidade e Governança da companhia 
combinar competências das áreas de 
engenharia, vendas, financeira e ou
tras funções, segundo Juliana, ala
vanca o resultado das ações de res
ponsabilidade social. Um exemplo é 
a adesão à Integrare.org.br, uma asso
ciação de pequenas e médias empresas 
cujos controladores pertencem a gru
pos historicamente desfavorecidos. 
A projeção de 4 milhões de reais em 
compras e contratações para 2011 foi 
superada em quase 10%. "São empre
sas que raramente chegam às cadeias 
de valor corporativas", diz Juliana. 
"Em nenhum momento, modificamos 
os critérios de seleção. Fizemos os 
melhores negócios." 

A executiva observa que as ações da 
Unilever Brasil antecipam um cenário 
em que será premente combinar inclu
são e sustentabilidade: "O amadureci
mento da sociedade leva à constatação 
de que coisas das quais falamos há 
muito tempo, como governança cor
porativa e meio ambiente, são priori
dades de fato. Para permitir a ascensão 
de mais pessoas ao mercado, teremos 
de mudar os padrões de produção e 
consumo. Todos podem consumir e 
ninguém precisa mudar radicalmente 
seus hábitos ou gastar mais". • 
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http://Integrare.org.br
Text Box
Fonte: Carta Capital Especial: As empresas mais admiradas no Brasil 2012, São Paulo,  n. 15, p. 116, out./ nov. 2012. 




