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AS EMPRESAS E O
DESAFIO DA
SUSTENTABILIDADE
Representante de grupo empresarial comprometido com
práticas sustentáveis diz que é necessário integrá-las nas
estratégias de negócios para reduzir impacto no planeta

O
modelo atual de negócios não po-
de mais continuar se as empresas
desejam realmente se tornar sus-
tentáveis. Quem diz é o presidente
do Conselho Empresarial Mundial
para o Desenvolvimento Sustentá-

vel (WBCSD, na sigla em inglês), Peter
Bakker, que esteve no Brasil recentemente
para conversar com representantes nacionais
do grupo, noConselhoEmpresarial Brasileiro
para o Desenvolvimento Sustentável
(CEBDS). O órgão mundial é considerado o
mais importante a lutar por questões ambi-
entais na iniciativa privada. Conta com quase
60 conselhos nacionais e regionais em 36 paí-
ses e de 22 setores industriais, além de 200
empresas multinacionais que atuam em to-
dos os continentes e faturam anualmente
US$ 7 trilhões, gerando 13milhões de empre-
gos diretos. Aos 50 anos, Bakker é embaixador
do Programa Mundial de Alimentos das Na-
ções Unidas, gerenciado pela Organização
das Nações Unidas para Agricultura e Ali-
mentação (FAO).

O senhor acredita que o mundo dos
negócios está ciente da necessidade
de investir em práticas de negócios
sustentáveis?
O tempo de criar essa consciência já passou.
Se você não está ciente hoje, então você não é
um líder global nomundo dos negócios. Ago-
ra nos concentramos no dimensionamento
das soluções. No passado, todos trabalharía-

mos duro para escrever um brilhante estudo
e achávamos que o trabalho estava feito. Ago-
ra, ao concluirmos um, é apenas o momento
que o projeto começa. Algumas das maiores
referências dos últimos anos têm sido as em-
presas que estimulam outras corporações a
adotarem melhores práticas e a inovarem. O
Wal-Mart, por exemplo, abriu mais espaço
nas prateleiras para produtos desenvolvidos
de forma sustentável e cortou 20 milhões de
toneladas métricas de emissões de gases de
efeito estufa de sua cadeia de suprimentos. A
Pepsi, por sua vez, exigiu uma melhor conta-
bilização das emissões de gases de efeito es-
tufa de seus produtores de laranja. A GE
anunciou recentemente a maior compra de
veículos elétricos da história. Foram 25 mil
carros. As empresas que empurram outras
empresas em direção às práticas sustentáveis
geram resultados reais. A inovação cria novas
oportunidades e fatalmente leva a um futuro
ambientalmente correto.

A crise econômica fez com que os
investimentos ficassem cada vez mais
escassos. Neste contexto, negócios verdes
também são afetados. Isso pode ser uma
prova de que a sustentabilidade ainda não
é mais do que uma intenção, e não uma
estratégia de negócio?
A atual crise econômica começou com a crise
financeira de 2008. Hoje, a pressão em todas
as partes do mundo continua a ser elevada.
Os governos têm implementado medidas de
austeridade. Então os negócios apertam seus
investimentos e a confiança dos consumido-
res permanece baixa. Amaneira como omer-
cado funciona hoje não é uma opção para o
futuro.Muitosmodelos e estratégias de negó-
cios são dependentes da noção de que os
princípios econômicos atuais são estáticos. É
uma ingenuidade. O modelo convencional
para o capitalismo temcomobase poucos be-
nefícios para a maioria da sociedade e muito
impacto sobre o planeta. O capitalismo re-
quer um novo sistema operacional. Precisa
ser reiniciado se quisermos evitar o colapso
total.

Salvar o mundo é bom para a economia?
O comércio não pode ter sucesso numa soci-
edade que não alcança o mesmo. Para que
ambos tenham êxito, as empresas devem se
tornar mais sustentáveis. Precisamos ouvir o
que os cientistas estão nos dizendo. Devemos
incorporar as melhores provas que a ciência
pode nos dar na definição de prioridades pa-
ra soluções sustentáveis. Temos de encontrar
ou criar um quadro que nos oriente para so-
luções que atendam às tensões sociais.

DIVULGAÇÃO

Poder. Bakker é representante de 200 empresas
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O COMÉRCIO NÃO
PODE TER SUCESSO
EM UMA SOCIEDADE
QUE NÃO ALCANÇA
O MESMO
Peter Bakker
Presidente do WBCSD
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O senhor vê diferença entre os
consumidores dos países do grupo em
desenvolvimento (Brasil, Rússia, Índia e
China) e dos países desenvolvidos?
Historicamente, os consumidores
europeus estão mais acostumados a lidar
com as variáveis socioambientais no
processo de consumo.
Em uma época de globalização, as empresas
têm que trabalhar com os consumidores em
todo o mundo para ajudá-los a compreender
melhor os impactos das decisões que eles fa-
zem no processo de compra. Os países em
desenvolvimento têm, atualmente, umamai-
or proporção de sua população nas áreas ru-
rais. Ao mesmo tempo, são extremamente ri-
cos em recursos naturais. Portanto, pode-se
argumentar que os consumidores desses paí-
ses têm uma boa compreensão da ligação en-
tre omeio ambiente e o consumo. Eles sabem
como a comida acaba no supermercado, por
exemplo. Mas educar os consumidores em
todos os lugares sobre o panorama dos im-
pactos socioambientais é desafio para todos
nós. O Brasil tem sido especialmente ativo no
desenvolvimento de melhores práticas para
suas indústrias. Por exemplo, a Eletrobras é
ummembro da Iniciativa para a Governança
emEletricidade (GEI, na sigla em inglês), que
apoia os esforços das concessionárias elétri-
cas para combater as alterações climáticas e
melhorar o acesso à energia para todos. Des-
de o seu lançamento, em 2011, o grupo reu-
niu informações de relatórios de sustentabili-
dade das 25 empresas, que, juntas, represen-
tam nada menos que 10% da produção de
energia do mundo.

Um dos maiores problemas no Brasil é o
desmatamento. O assunto chama a
atenção do mundo de tal maneira que
organizações, como o Greenpeace, por
exemplo, lançaram uma campanha global
para pressionar marcas internacionais.
O desmatamento é certamente um desafio
significativo no Brasil, mas também para
muitos outros países em desenvolvimento
com ativos florestais tropicais que estão rapi-
damente sendo convertidos para a agricultu-
ra ou comprometidos pela evolução da infra-
estrutura. Embora os impactos sejam mais
devastadores a nível local, especialmente em
comunidades que dependemdelas, o proble-
ma também tem implicações globais. A co-
munidade científica já confirmouque aperda
da biodiversidade é, sem dúvida, um dos
maiores desafios ambientais que o mundo
enfrenta. É certamente difícil, mas é algo que
precisa ser combatido com firmeza pelos go-
vernos e pelas empresas.

É um desafio para algumas empresas
trabalhar em parceria com concorrentes?
Nós oferecemos acesso a práticas de susten-
tabilidade e recursos compartilhados, como
ferramentas para ajudar as empresas a tomar
decisões de negócios inteligentes. Por exem-
plo, temos uma ferramenta de análise de
água que permite às empresas olhar para o
seu uso de águas e os riscos, a fim de tomar
decisões sobre os futuros ciclos de vida de
produção, montagem e produto. Essas ferra-
mentas são importantes porque nossas em-
presas associadas se comprometem a com-
partilhar informações agregadas sobre suas

experiências e permitem que elas sejam
aproveitadas por outros na forma de melho-
res práticas que, finalmente, conseguem me-
lhorar os resultados de sustentabilidade.

Como é possível medir a sustentabilidade
das empresas?
Na economia do futuro, o velho ditado “só o
que émedido pode ser gerenciado” ainda so-
ará muito verdadeiro. Além disso, muitas or-
ganizações não conseguem explicar bem por
que elas relatam desempenhos de sustenta-
bilidade. Poucas conseguem demonstrar co-
mo a sustentabilidade pode ser integrada em
suas estratégias. Por cima de tudo isso, pou-
cas organizações sabem quem realmente lê
seus relatórios após o complicado processo
de concluí-los. Não precisa ser sempre assim.

Tornou-se comum o uso do meio ambiente
como uma arma de marketing. Como o
público pode identificar uma real
preocupação com a sustentabilidade?
Há amplas evidências que sugerem um en-
tendimento da comunidade empresarial da
gravidade da situação ambiental. Decisões
para minimizar o impacto e criar negócios
sustentáveis são feitas em salas de reuniões e
vão muito além de medidas simples e quase
virtuais. Pela minha experiência, vejo que o
interesse comercial em sustentabilidade é ge-
nuíno, mesmo que seja para benefício pró-
prio. Devemos continuar nossa missão de er-
radicar a pobreza e dar a todos o acesso a ser-
viços básicos, reconhecendo que precisamos
respeitar os limites domundo. O consumidor
começa a perceber mudanças de postura. l
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Desmatamento. Área em Nova
Friburgo é problema na Mata Atlântica
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Text Box
Fonte: O Globo: Amanhã, Rio de Janeiro,  7 maio 2013, p. 26-27.




