8 mitos sobre sustentabilidade corporativa
HSM
Uma pesquisa com dezenas de empresas da Fortune 1000 mostra a relutância em levar a cabo
iniciativas de sustentabilidade ambiental, por causa de equívocos sobre os seus custos ou
benefícios. Mas algumas empresas adotaram a sustentabilidade de maneira eficiente e estão
lucrando com isso.
A fim de ajudar a levar cada companhia no caminho para a sustentabilidade, abaixo estão alguns
dos mitos mais comuns ditos por empresas. A despeito do quão surpreendente possam soar
algumas dessas ideias &ndash; como o mito de que não há retorno financeiro para os esforços de
sustentabilidade &ndash; elas persistem em grandes e pequenas empresas e em qualquer
indústria. 1. É um custo e não podemos bancar agora
A sustentabilidade deve ser considerada não apenas porque é a coisa certa a fazer, mas também
porque faz sentido para os negócios. Se uma iniciativa não pode ser justificada a partir de um
marketing estratégico, financeiro, operacional, ou recrutamento de empregados / perspectiva de
retenção, não faça isso. Mas descobriu-se que em quase todos os cantos de uma organização há
uma razão fundamental de negócios para ser mais sustentável. Como Richard Goode, diretor de
sustentabilidade da Alcatel-Lucent, disse recentemente: "Nos bons tempos, a sustentabilidade pode
ser um diferencial competitivo, em tempos de vacas magras, é uma estratégia defensiva e em
tempos realmente difíceis, ele pode determinar sua sobrevivência". A CEO da Xerox, Ann
Mulcahey, compartilha dessa opinião dizendo que ser "um bom cidadão corporativo" salvou a
empresa da falência. Consulte o Mito 3 para ver como as companhias têm feito investimentos em
sua sustentabilidade. 2. Precisamos de muito pessoal
Um dos mitos é que os esforços relacionados com a sustentabilidade exigem uma grande equipe
centralizada de condução e apoio. Na verdade, o oposto é verdadeiro. Na maioria das empresas
líderes pesquisadas, a equipe de sustentabilidade oscila entre um e quatro funcionários, mesmo em
grandes companhias como a AT&T. O papel desses grupos é trabalhar com as diversas funções
em toda a organização e com os altos executivos, para desenvolver uma estratégia, formulação de
objetivos, coordenação de atividades e relatório sobre o progresso. Muitos dos líderes de
sustentabilidade entrevistados afirmam que, no mundo ideal, essa equipe não seria nem
necessária, pois a sustentabilidade seria integrada a todos os aspectos das operações da empresa
e produtos. Mas, enquanto os negócios buscam esse estado ideal, uma equipe pequena e
centralizada continuará a ser necessária. 3. Não há dinheiro na sustentabilidade
A sustentabilidade oferece oportunidades inovadoras para empresas de linha superior e inferior.
Novas empresas e marcas criadas são inteiramente focalizadas no verde, como a Seventh
Generation, GreenWorks, da Clorox, e a Renew mobile phones, da Motorola. Estas marcas não
apenas apresentam milhões em receitas, como também reforçam a imagem de marca de suas
empresas-mãe. A P&G até mesmo afirmou que deve gerar US$ 50 bilhões (sim, com um B), no
acumulado de vendas de "produtos de inovação sustentável" em um período de cinco anos, que
termina em 2012.
Além disso, muitas empresas descobriram que podem revender os produtos usados e os materiais
que antes eram considerados resíduos. Quando a Verizon focou na criação de operações mais
sustentáveis, gerou US$ 27 milhões, classificando e vendendo materiais recicláveis a partir do seu
fluxo de resíduos, ao mesmo tempo, poupando mais de um milhão de dólares em custos de
remoção dos resíduos. Abaixo estão outros exemplos:
&bull; Johnson & Johnson realizou 80 projetos de sustentabilidade desde 2005 e atingiu US$ 187
milhões em poupança, com um ROI de cerca de 19%, e subindo.
&bull; CocaCola afirma que gerou 20% de lucro sobre seus investimentos em iniciativas de
economia de energia.
&bull; Diversey, líder global de B2B, fornecedora de limpeza comercial e soluções de higiene,
afirma que, para cada US$ 1 investido em 2008, eles esperam recuperar US$ 2 dólares em 5 anos.

4. É só para as grandes empresas
A partir da experiência no trabalho com sustentabilidade, em grandes e pequenas empresas, é
possível dizer sem hesitação que o tamanho da empresa faz pouca diferença. Empresas líderes de
sustentabilidade estudadas são tão pequenas quanto a Numi Organic Tea (com receitas próximas
de US$ 15 milhões), e tão grandes como a Hewlett-Packard (com receita de US$ 110 bilhões).
Entre outras coisas, as pequenas empresas têm a vantagem de sua competitividade depender
muitas vezes de serem enxutas, talentosas, e ágeis, o que a sustentabilidade potencializa. Ahmed
Rahim, CEO da Numi Organic Tea diz que todas as facetas das operações da empresa, as opções
em seus produtos, e todos os seus funcionários têm em mente a sustentabilidade em suas
decisões de trabalho e vida pessoal. A Numi se orgulha de usar materiais 100% biodegradáveis ou
recicláveis em suas embalagens, e ganhou o prêmio WRAP (Waste Reduction Award Program) em
quatro dos últimos cinco anos, no estado da Califórnia. Na verdade, ela foi reconhecida como uma
das cinco maiores empresas do estado para as iniciativas em redução de resíduos. A
sustentabilidade é integrada em cada decisão tomada na Numi. Bonnie Nixon, Diretor de
Sustentabilidade Ambiental da HP, diz que o tamanho de sua empresa tem pouco a ver com ela ser
líder na sustentabilidade. Já nos seus primeiros dias, os fundadores da Hewlett Packard estavam
na vanguarda, fazendo e pensando de forma sustentável, e a idéia ficou com a organização
durante várias décadas. As empresas maiores têm uma vantagem quando se trata de influenciar
sua cadeia de abastecimento (Walmart e P&G são exemplos), e ao influenciar a política em nível
governamental, mas as empresas menores podem ser tão eficazes, se não mais, em quase todo o
resto. 5. É principalmente para empresas B2C
Surpreende ouvir de equipes de gestão que, por serem de uma empresa B2B, ser sustentável não
importa muito, uma vez que seus clientes não são "consumidores". Primeiro, há oportunidades para
impactar diretamente sobre os custos, conforme discutido acima. Danny Wong, diretor de
sustentabilidade na Avery Dennison (predominantemente uma empresa B2B), afirma que a
poupança de energia por si só justifica os investimentos em sustentabilidade, que foram "uma
agradável surpresa". Mas, além disso, quem toma decisões de compra em companhias? Ouve-se
de um número crescente de grandes empresas B2B que seus clientes e potenciais clientes estão
perguntando sobre seus esforços de sustentabilidade de RFPs. Uma empresa de software B2B vai
tão longe a ponto de explicitamente colocar em seus critérios de aquisição que será dada
preferência a organizações sustentáveis.
Uma grande fabricante de telecomunicações afirma que, em 2007, havia 50 RFPs (de cerca de
400), solicitando informações sobre as iniciativas de sustentabilidade da empresa. Em 2008 esse
número era de 125 e, em 2009, está em vias de ser de mais de 200! Muitos clientes preocupam-se
de quem compram, sejam eles consumidores ou corporações multi-bilhonárias. 6. Se fizermos
afirmações sobre a sustentabilidade, seremos acusados de greenwashing
Enquanto existem algumas empresas que podem ser acusadas justamente de greenwashing, para
muitas outras o medo de ser manchada desta maneira é muito exagerado.
Estas empresas estão se empenhando para melhorar o seu impacto de carbono, sem muito alarde.
As empresas que estabelecem metas significativas, e as alcançam, têm todo o direito de contar
seus sucessos. Mas a transparência torna-se um elemento importante neste processo, não só por
suas realizações, mas também para as falhas. Não há nada melhor para a construção da
credibilidade de seu sucesso como admitir suas falhas. E como o item seguinte ilustra, em parceria
com as ONGs podem ajudar a construir a credibilidade sobre algumas das reivindicações. 7. ONGs
são nossos adversários
Muitas empresas pensam em ONGs como adversárias, e ficam muito felizes se não forem
abordadas por elas. Contudo, esta é uma oportunidade perdida para beneficiar da sua experiência
em abastecimento, tratamento de água e uma série de outras questões. Organizações como a
WWF e a Conservation International servem como parceiros para promover os esforços de muitas
empresas líderes de sustentabilidade. Bonnie Nixon disse que a HP percebeu há muitos anos que
tratá-las como adversários foi contraproducente e, agora, faz parcerias com diversas ONGs.
Suzanne Apple, Vice Presidente e diretora de gestão da WWF, diz que acolhe com satisfação a

oportunidade de trabalhar com as empresas de forma "ganha-ganha", citando a Coca-Cola como
um exemplo no qual a WWF ajuda a empresa a satisfazer as suas necessidades hídricas enquanto
conserva a água doce mundialmente. 8. Não precisamos nos preocupar com a cadeia de
abastecimento, porque não produzimos bens
Algumas empresas afirmam que, porque eles não produzem bens, não compram muito, e,
portanto, não têm uma pegada de carbono significativa. Ou que seus produtos não consomem
muita energia, assim o seu impacto ambiental é mínimo. O Walmart é um excelente exemplo de
uma empresa que não faz as coisas, ainda está desenvolvendo um índice para suas dezenas de
milhares de fornecedores que medirá o impacto de carbono a partir de coisas que vendem para a
empresa. De acordo com Matt Kistler, Vice Presidente Sênior de Sustentabilidade no Walmart, 88%
da área ambiental da empresa é voltada para sua cadeia de fornecimento, e apenas 12% está sob
seu controle direto. Portanto, se a empresa vai atingir o seu objetivo de neutralidade de carbono,
necessitará enfrentar a maioria das suas reduções em sua cadeia de abastecimento. Observando
uma grande empresa de softwares, descobriu-se que ele gasta bilhões de dólares em seus
fornecedores, em tudo, desde computadores ao material de escritório para utilitários. Esta
companhia pretende ser um líder em sustentabilidade, no entanto, tem ignorado a cadeia de
abastecimento, porque acha que não é significativo para os seus objetivos de sustentabilidade.
Com seu poder de compra, eles têm uma tremenda oportunidade para influenciar a cadeia de
abastecimento e reduzir o seu impacto (indireto) do ambiente. Estes são apenas alguns dos muitos
mitos vistos no trabalho com grandes e pequenas empresas. Tal como acontece com estes oito, há
uma abundância de evidências para dissipar os mitos para fora lá, mas a lição final é simples: as
empresas que optam por fechar os olhos para os benefícios de se tornar mais sustentáveis estão
se colocando numa posição de desvantagem competitiva imediata e possivelmente definir como
objetivos para a regulação no longo prazo.

