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» MAX MILLIANO MELO

P roduzir cada vez mais,
sem agredir o meio
ambiente. As exigên-
cias cada vez maiores

dos consumidores e dos go-
vernos para que as empresas
adotem modelos de negócios
ecologicamente viáveis não só
transforma a missão das cor-
porações em algo imenso, co-
mo torna a questão ainda mais
urgente. Representantes de
grandes companhias que atu-
am no País asseguram, no en-
tanto, que as oportunidades
abertas pela sustentabilidade
compensam qualquer desafio.

Problemas e soluções para
a busca da produção em con-
sonância com a proteção do
meio ambiente foram debati-
dos, na semana passada, du-
rante o VI Congresso Interna-
cional Sustentável 2013, reali-
zado no Jardim Botânico do
Rio de Janeiro. “Empresas são
as que tem a maior capacida-
de de adaptação. Até pela di-
nâmica do mercado, elas con-
seguem se adaptar a novas
realidades mais rápido do que
governos e a sociedade civil”,
explica a presidente executiva
do Conselho Empresarial Bra-
sileiro para o Desenvolvimen-
to Sustentável (CEBDS), Mari-
na Grossi. “Nossa intenção é
usar essa característica do se-
tor empresarial para liderar o
movimento em prol da sus-
tentabilidade”, completa.

Especialmente em momen-
tos de crise – ou de baixo cres-
cimento, como vive o Brasil –,
as empresas têm a oportuni-
dade de chegarem ao final do
período de turbulência ainda
mais fortes, avalia Marina. “O
setor empresarial precisa ex-
ternar suas ações não só no
âmbito financeiro, mas tam-
bém nas medidas sustentá-
veis adotadas”, avalia a espe-
cialista, para quem o estabele-
cimento de parcerias com os
outros atores é o melhor ca-
minho para dar escala à sus-
tentabilidade. “Não podemos

ser descrentes. Temos que ser
otimistas do futuro, mesmo
neste que está mais próximo”,
acrescenta a presidente exe-
cutiva do CEBDS.

A importância do compo-
nente ambiental tem crescido
ao ponto dele se tornar um fa-
tor essencial na concessão de
recursos para investimentos.
“Na verdade, todo projeto cau-
sa dano. É preciso observar se
este é aceitável. Metas claras
ajudam, mas não são suficien-
tes, pois bancos e financeiras
lidam com riscos de diferen-
tes esferas. É preciso analisá-
lo para decidir pelo repasse do
recurso”, explica o diretor da
área de Risco Socioambiental
do Banco Itaú BBA, Roberto
Dumas Damas.

Análise

Nesse momento, o maior
desafio das empresas é en-
contrar ferramentas que men-

surem de maneira clara e di-
reta o quão ecológicas e sus-
tentáveis são as práticas ado-
tadas, permitindo demons-
trações transparentes para o
mercado e para as suas pró-
prias estruturas. “As ações se
traduzem como soluções em-
presariais com foco claro, ca-
pazes de promover escala e
que sejam mensuráveis”, afir-
ma Marina. “Por meio de in-
dicadores, exemplos replicá-
veis e parcerias podemos pro-
mover empresas cada vez
mais sustentáveis. Esse é nos-
so alvo”, revela.

Convencer a direção das
empresas a investir em práti-
cas sustentáveis nem sempre
é fácil, garante a diretora exe-
cutiva de recursos humanos,
saúde e segurança, sustenta-
bilidade e energia da Vale, Vâ-
nia Somavill. “Vindo para o
evento, recebi a notícia que o
governo da Austrália voltou
atrás nas suas normas de re-

O desafio diário de 
criar ações sustentáveis

MEIO AMBIENTE

dução de emissão de CO².
Nossos principais concorren-
tes estão lá e posso receber a
cobrança de investidores, pe-
lo fato de que a Vale luta para
reduzir as emissões”, afirma.

Para ela, é importante res-
saltar os benefícios não ape-
nas na imagem da empresa
frente aos consumidores, mas
também do ponto de vista es-
tratégico. “O meu argumento
nesse caso é que temos que
sair na frente e, o mais impor-
tante, ter coerência nas ações”,
explica Vânia, para quem ter
uma postura ambientalmente
correta não será um diferen-
cial no mercado, mas uma
obrigação, em um futuro bem
próximo. “As empresas que
saírem na frente terão vanta-
gens competitivas sobre seus
concorrentes”, avalia.

Uma das alternativas para
a internalizar componentes
de sustentabilidade nas cor-
porações seria a inclusão de
metas e objetivos nos balan-
ços das empresas, colocan-
do-os no mesmo patamar do
lucros e de investimentos,
por exemplo. “O lucro ou o
prejuízo de uma empresa não
pode ser o único critério para
mensurar uma posição favo-
rável. Há que se integrar os
ativos sociais e ambientais.
Uma companhia, pública ou
privada, é composta pelos
três fatores”, opina a assesso-
ra da presidência do Banco
Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BN-
DES), Vania Borgerth.

Imagem

Em determinados setores,
como o de petróleo e gás e o
de mineração, o desafio é ain-
da maior. Vistas como em-
presas “sujas”, as gigantes do
setor lutam para mudar essa
imagem. “No setor de explo-
ração de petróleo, o processo
de autorizações e licenças
era totalmente diferente”,
lembra o presidente da Shell
no Brasil, André Araújo. “Sen-
do assim, a solução para en-
frentar esse novo cenário são
parcerias, tanto com o setor
público, quanto com institui-
ções do terceiro setor. Nossa
missão é estender essas ações
para toda a cadeia produti-
va”, acredita.

Nesse cenário cada vez
mais competitivo, em que é
preciso unir dois aspectos
que por tanto tempo perma-
neceram segregados – lucrati-
vidade e sustentabilidade –,
as empresas pioneiras deve-
riam ganhar um empurrãozi-
nho do governo, defende o di-
retor de sustentabilidade da
Braskem, Jorge Soto. “Uma
pesquisa aponta que 76% dos
empresários acreditam que
projetos de sustentabilidade
são importantes, porém 67%
deles entendem que já pro-
moveram muitas ações e que
agora precisam de ajuda”, afir-
ma o executivo.

Para estimular a adoção de
práticas ecologicamente viá-
veis, até por conta do caráter
ainda experimental e das pou-
cas iniciativas de sucesso, So-
to acredita que “os primeiros a
investir em sustentabilidade
deveriam ter incentivo do go-
verno, como forma de mini-
mizar riscos que fazem parte
do processo.” 

A opinião é corroborada
pelo consultor sênior do
World Business Council for
Sustainable Develepoment
( WBCSD), Philippe Joubert.
“As empresas já estão à frente,
pois entenderam que não é
possível ter sucesso a longo
prazo em um mundo que está
desmoronando.”

DIVULGAÇÃO

Vânia: investir em ações sustentáveis traz vantagens estratégicas

Exigências do mercado impelem empresas a investir em modelos ecologicamente 
viáveis. Apesar do desafio, quem sair na frente levará vantagem, dizem especialistas 
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BBooaass  vveennddaass:: Especializada na venda de máquinas de autosserviço, a
QAB encerrou a participação na Rio Franchising Business com R$ 280
mil em contratos assinados.

AAççããoo  ssoocciiaall:: No dia 5 de outubro, a rede Croasonho, que opera no
formato de croissanterie, fará a campanha solidária Dia do bem
Croasonho, em parceria com a Associação de Assistência à Criança
Deficiente (AACD).

AAlliimmeennttaaççããoo:: Com 130 unidades no País, a rede Griletto, especializada
em grelhados e parmegianas, abriu este mês a primeira loja em João
Pessoa (PB). 

Encerrada no sába-
do, a Rio Franchising
Business serve de ter-
mômetro para o mo-
mento do franchising
nacional. Milhares de
pessoas visitaram o
evento em busca de
oportunidades para
abrir o próprio negó-
cio. Para o diretor exe-
cutivo da Associação
Brasileira de Franchi-
sing (ABF), Ricardo
Camargo, nem mes-
mo a desaceleração
do varejo tende a im-
pactar o setor este ano,
que caminha mais
uma vez para manter
seu crescimento em
dois dígitos. Ainda as-
sim, Camargo reco-
nhece o perigo da in-
flação e dos altos pre-
ços dos pontos comerciais, que podem afetar o mercado
de franquias da pior maneira possível, já que mina o poder
de compra dos consumidores e breca o plano de expansão
das redes de franquias.

O evento teve forte presença de marcas ligadas a servi-
ços e alimentação. É impressão ou, de fato, esses são os
segmentos mais quentes no Rio de Janeiro e no País?

Alimentação sempre foi um setor forte dentro do fran-
chising, com crescimento estável, mas, no ano passado,
os nichos de negócio que mais cresceram foram o de tu-
rismo e de limpeza. O crescente número de shopping
centers tem puxado o segmento de alimentação em 2013.
Ele também se desenvolve na esteira do crescimento eco-
nômico do País nos últimos anos e da presença cada vez
maior da mulher no mercado de trabalho. Com isso, as fa-
mílias passaram a consumir mais fora de casa, bem como
a terceirizar serviços outrora feitos em casa, como, por
exemplo, limpeza, lavanderia, costura, cuidados com ido-
sos e animais, entre outros.

Crescimento sustentável talvez tenha sido a expres-
são mais falada pelas redes durante a feira. Trata-se de
uma mudança de estratégia do mercado, que quer um
crescimento com mais "qualidade", ou o insucesso de al-
gumas marcas e de seus franqueados nos planos de ex-
pansão pode alterar a chancela de "bom negócio" sem-
pre atribuída às franquias?

Franquia é marca e marca é reputação. Nenhum empre-
sário quer ter a sua atrelada a casos de insucesso. O discur-
so de crescimento sustentado está baseado na realidade do
mercado. Há muita oportunidade, porém, nos últimos
anos, o custo do ponto comercial aumentou acima da in-
flação, o que inviabiliza algumas operações. Além disso, a
economia brasileira não vai crescer o que estava projetado
e isso precisa ser levado em consideração no plano de ex-
pansão das redes.

Com a desaceleração das vendas no varejo brasileiro,
quem mais perde no setor? Por que?

O aumento de renda da população trouxe novos consu-
midores para os setores de vestuário, beleza, acessórios
pessoais e calçados. Muito provavelmente esses serão os
primeiros a sentir a desaceleração.

Diante desse cenário,a ABF mantém a estimativa de al-
ta de 14% no faturamento do setor em 2013?

Sim, é um número bastante realista. O crescimento foi
projetado tendo como base o aumento da oferta de pontos
comerciais – uma vez que os preços deram uma freada
diante da situação econômica –, o que vai permitir um
crescimento de 10% em novas unidades neste ano.

NO EXTERIOR

A Lupalupa abriu 10 unidades de julho para cá, sendo uma delas em
Angola, marcando o início da internacionalização da marca. Com
essas inaugurações, a rede de óculos e relógios já soma 40 novas
operações este ano. Segundo o diretor comercial e de expansão da
Lupalupa, José Cavalieri, a empresa fechará 2013 com 60 franquias,
além de presença em 15 estados. As próximas aberturas são em
Teresina, Natal, Recife, Goiânia, São Paulo e Porto Velho, informou o
executivo, que projeta chegar a 150 pontos de venda nos próximos
24 meses. O investimento médio em cada franquia é de R$ 115 mil,
no formato quiosque.

C U R TA S

ABF mantém 
metas, apesar do
freio na economia
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 1 out. 2013, Seudinheiro, p. B8. 




