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ais que um simples con

ceito, sustentabilidade é 

uma opção estratégica. 

Pelo menos é como deve ser encarada 

pelos empresários nos dias de hoje. "É 

o caminho para um novo modelo de 

desenvolvimento em que a riqueza so

cial, ambiental e cultural tenham tanto 

peso quanto a econômica." É assim que 

o Centro de Estudos em Sustentabili

dade (GVces) da Escola de Administra

ção de Empresas de São Paulo, da Fun

dação Getúlio Vargas (FGV-EAESP), 

entende e divulga o tema. 

Porém, como assumir os riscos e des

tinar parte dos esforços e dos recursos 

para investir em áreas cujo retorno fi

nanceiro, aparentemente, não existe? 

E, ainda, como colocar em prática o de

senvolvimento sustentável? Mariana 

Nicolletti, coordenadora da Plata

forma Empresas pelo Clima (EPC), 

do centro de estudos da FGV, explica: 

"Em se tratando de sustentabilidade, 

é preciso assumir cenários em longo 

prazo, ou seja, no desenvolvimento da 

atividade, prezar pelo equilíbrio cul

tural, ambiental, social e econômico, 

atendendo às necessidades das gera

ções presentes sem comprometer as 

gerações futuras". 

Por isso, segundo a pesquisadora, 

quanto mais a sustentabilidade se 

aproximar da estratégia da empresa, 

de sua visão, missão e valores, maior 

a chance de se tornar prática e deixar 

de ser o que vem sendo chamado de 

green wash (um "ecobranqueamen-

to"), ou seja, apenas uma jogada de 

marketing sem resultados para ne

nhuma das partes. 

Para a especialista, existem dois ca

minhos para o Administrador assumir 

a sustentabilidade como estratégia e 

levá-la para o plano de ação. "Novas 

experiências acadêmicas, que tra

gam a vivência da visão sistêmica, da 

complexidade e inter-relação pre

sentes nas realidades locais, em cada 

território, e a tradução da sustenta

bilidade em ferramentas, processos e 

metodologias, linguagem e formato já 

familiares nas empresas; e a incorpo

ração de critérios de sustentabilidade 

na avaliação de desempenho da em

presa e dos colaboradores, incluindo 

os gestores", complementa Nicolletti. 

NECESSIDADE 

Como comprovam os estudos e as 

iniciativas do GVces, pensar em sus

tentabilidade não é apenas pensar no 

outro, no meio ambiente em todos os 

aspectos; é pensar na própria ativida

de - em se sustentar. "Um grupo de 

empresas já encara o investimento em 

sustentabilidade como um 'bem ne

cessário', no sentido de que não apenas 

mercados passam a valorizar ou exigir 

critérios de sustentabilidade, como o 

retorno do investimento começa a ser 

percebido. Isso é fundamental para 

que o tema deixe de ser visto como 

custo e passe realmente a ser conta

bilizado como investimento e a fazer 

parte da estratégia do negócio", certi

fica a coordenadora da EPC. 
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De acordo com ela, um movimento 

importante que vem acontecendo é o 

exercício, realizado por um grupo de 

empresas pioneiras, de contabilizar 

as externalidades de suas atividades 

para considerá-las na tomada de deci

são. "As externalidades são os impac

tos negativos e positivos gerados pela 

atividade privada, mas assumidos pela 

sociedade ou pelo governo. A poluição 

do ar e dos rios é um bom exemplo de 

externalidade negativa. Uma vez que 

as externalidades são contabilizadas, 

o preço de um bem produzido por um 

processo que despeja resíduos em um 

rio, por exemplo, será mais alto que o 

de outro que tem um processo de rea

proveitamento e tratamento dos resí

duos", exemplifica. 

AÇÃO 

Não é uma tarefa simples inserir a sus

tentabilidade no dia a dia da empresa. 

Como alerta Mariana, isso exige uma 

mudança de paradigma e o entendi

mento de que todos os atores estão 

interligados, "assim suas ações reper

cutem em todos os demais". "Apesar de 

entendermos isso, ainda não atuamos 

assim, ainda funcionamos no modo 

causa-efeito, simplista e objetivo. 

A maior parte das empresas, também; 

as análises de cenário, por exemplo, 

muitas vezes consideram apenas as 

variáveis mais diretas, com um escopo 

muito restrito e de curto, no máximo 

médio prazo. A mudança se dá ao se 

perceber que outros recursos e atores 

são fundamentais para a sobrevivência 

do negócio no longo prazo (às vezes até 

antes disso)", conclui. 

SUSTENTABILIDADE X 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Até pouco tempo atrás, era difícil ima

ginar que, para se desenvolver, uma 

empresa tinha que pensar em temas 

como as mudanças climáticas. O que 

mudou, segundo Mariana Nicolletti, 

coordenadora da Plataforma Empre

sas pelo Clima (EPC), do Centro de 

Estudos em Sustentabilidade (GVces) 

da Escola de Administração de Empre

sas de São Paulo, da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV-EAESP), é que a relação 

direta deste e de outros temas relacio

nados à sustentabilidade com os negó

cios está cada vez mais evidente - pela 

regulação, pelo mercado e pela dispo

nibilidade e acessibilidade de recursos. 
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a)Regulação - a meta voluntária de 

redução das emissões assumida pelo 

Brasil, anunciada na COP-15 em Cope

nhague, é de 5% em relação à projeção 

para 2020, que se reflete no Plano Na

cional de Mudanças Climáticas e no 

Plano Indústria elaborado pelo Minis

tério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC) envolvendo 

os maiores emissores. Temos também 

metas estaduais sendo assumidas. São 

Paulo e Rio de Janeiro são um exemplo; 

b)Mercados - entre os critérios de 

sustentabilidade considerados em al

guns mercados consumidores está a 

pegada de carbono do produto e entre 

as externalidades, a emissão de car

bono é uma das menos complicadas 

de serem contabilizadas, uma vez que 

o carbono é precificado em sistemas 

de comércio de emissões e em inicia

tivas de taxação; 

c)Disponibilidade e acessibili

dade de recursos - recursos como 

água, alimentos e energia têm disponi

bilidade e acessibilidade impactadas 

pelas mudanças do clima e as empre

sas precisam otimizar seu uso, além 

de buscar alternativas, tecnológica e 

territorialmente. A ut
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OPORTUNIDADE. Se por um lado 

essas adversidades trazem riscos para 

os negócios, também trazem oportuni

dades. Estas, segundo a coordenadora, 

exigem investimento, mobilização de 

recursos da empresa, para que sejam 

exploradas. "É importante fazer uma 

análise de cenário e um diagnóstico de 

riscos de oportunidades. Essa é uma 

etapa importante, comum às metodo

logias de elaboração de projetos em 

adaptação. A partir dessa primeira 

análise, as metodologias com viés 

econômico seguem por uma compa

ração entre investimento e custo, isto 

é, quanto a empresa terá de custo e de 

perdas caso não invista em adaptação 

(corrigida por uma taxa de desconto) 

versus o investimento necessário no 

presente", completa. 

Segundo Mariana, para identificar e 

entender essas oportunidades, inclu

sive de novos negócios, é fundamental 

o diálogo com stakeholders - outros in

teressados ou afetados pelos mesmos 

riscos (outras empresas do mesmo se

tor, com a cadeia de valor e com gover

no, academias e organizações sociais). 

EXEMPLO. Essa e outras iniciativas 

podem ser consideradas de sustenta

bilidade quando envolvem relações 

de ganha-ganha entre os diversos 

atores envolvidos. Nesse caso ganham 

a empresa, o produtor e a economia 

local. Um exemplo é o que fez o 

HSBC, em parceria com a seguradora 

Allianz. A empresa mapeou os riscos 

das mudanças climáticas e criou um 

seguro agrícola para ajudar os fazen

deiros a lidar com perdas relaciona

das a esse evento meteorológico. 
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Text Box
Fonte: Revista Brasileira de Administração, Brasília, DF, ano 23, n. 95, p. 26-32, jul./ ago. 2013.




