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Nota 10 em
sustentabilidade
Grandes ou pequenas, tradicionais ou inovadoras,
consolidadas ou incipientes. Os perfis das empresas
ambientalmente responsáveis são diferentes, mas
todas estão “cozinhando” uma nova revolução
industrial –desta vez, sustentável, como mostra esta
reportagem HSM Management

M

esmo ocupando posição de liderança no desenvolvimento de veículos “ecoeficientes”, entre outros fatores por seu best-seller híbrido, o Prius, a Toyota
não pára por aí. Anunciou que pretende reduzir as emissões de dióxido de
carbono em 35% por unidade em menos de três anos. A Ford, membro da
Chicago Climate Exchange (o primeiro mercado em que se comercializam emissões dos seis
gases de efeito estufa nos Estados Unidos e no mundo), planeja reduzir 6% das emissões
de suas fábricas até o final da década. Enquanto isso, a Toshiba se coloca na vanguarda
no desenvolvimento de células de hidrogênio para baterias de note-books, além de produtos ecoeficientes. A Dell figura entre os primeiros fabricantes de computadores pessoais
dos Estados Unidos que se ocupam em recuperar o hardware usado dos consumidores e
reciclá-lo gratuitamente. A Marks & Spencer, centenária loja de departamentos inglesa,
compra produtos na área de influência de suas lojas para reduzir tanto o custo do frete
como o uso de combustível. Entre as iniciativas “verdes” da escandinava Ericsson, inclui-se
o desenvolvimento de sistemas de telecomunicação alimentados com energia eólica ou
células de hidrogênio. A Motorola recupera equipamentos usados, embora por enquanto
apenas no México, nos Estados Unidos e na Europa.
A lista continua. O banco ABN AMRO, em grande parte com influência de sua subsidiária brasileira, o Banco Real, opera na comercialização de emissões de carbono e financia
desde microempreendimentos “orgânicos” até o desenvolvimento de biocombustíveis.
Quarenta por cento da capacidade de geração da FPL, a maior produtora de energia dos
Estados Unidos, é eólica. A Iberdrola obtém 17% de sua capacidade de geração de fontes
de energia renováveis. A Dow Chemical aumenta constantemente seu investimento em
pesquisa e desenvolvimento de produtos “verdes”, como telhas que acrescentam a sua
função específica a de fornecer energia solar para os prédios que cobrem ou sistemas de
tratamento de água para regiões onde ela é escassa. E a lista poderia se estender...
O interessante é que, para cada uma dessas “estrelas” no cenário empresarial internacional, há outras tantas menores ou menos visíveis no mundo das celebridades
corporativas que têm idêntica preocupação por colaborar para a construção de um
futuro sustentável.
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Há muito
dinheiro por
trás da agenda
sustentável. Os
ativos dos fundos
socialmente
responsáveis
subiram de
US$ 12 bilhões
em 1995 para
US$ 178 bilhões
em 2005

A revista Inc. dedicou a elas uma reportagem especial com o título “The Eco Advantage”,
em que apresenta o estudo de um número nada desprezível de empreendedores que parecem ter compreendido a vantagem competitiva por trás da onda verde. Dos inúmeros
empreendimentos investigados, os editores selecionaram uma pequena lista de 50, da qual
constam, por exemplo, a empresa têxtil norte-americana Interface e seu presidente, Ray
Anderson, que transformou a companhia que fundou faz 33 anos na primeira do setor
no mundo a “converter-se” à sustentabilidade e a colocar ênfase em algo mais que evitar
a contaminação ou conservar o meio ambiente. “A sustentabilidade implica não tomar
nada da Terra que não seja rápida e naturalmente renovável e não danificar a biosfera”,
diz Anderson.
Também aparece na lista uma pequena e tradicional rede de fast-food totalmente familiar,
a Burgerville, que decidiu apostar tudo na sustentabilidade. Ao uso de frutas e verduras
produzidas local e organicamente, que era praticamente sua declaração de princípios,
adicionou como insumo, há três anos, a carne produzida pela cooperativa Country Natural Beef, proveniente de gado criado “ao natural”, sem a aplicação de antibióticos ou
hormônios de crescimento. Com idêntica filosofia no ano passado, migrou suas 39 lojas
para a energia eólica e com isso obteve redução de emissões anual equivalente à retirada
de 1,7 mil automóveis de circulação.

Quadro de honra
Não é casual que a essa enumeração de pequenos e médios empreendedores convertidos, que não é nada taxativa, se agreguem empresas conhecidas mundialmente. “A
sustentabilidade aparece no topo das agendas de cada vez mais presidentes de empresas”,
afirmou Lenny Mendonça, presidente do McKinsey Global Institute. “Pela primeira vez é
exigido que, além de chefes funcionais de suas empresas, sejam estadistas.”
E, se isso é que se espera dos números- um das empresas, parece natural que seja
cobrado dos investidores um comportamento de “entes reguladores” ou que o mercado
financeiro, em seu conjunto, observe com olhos críticos a conduta dos destinatários de
seus fundos. Por isso, também não é casual que, desde 2005, a Corporate Knights e a Innovest Strategic Value Advisors apresentem no Fórum Econômico Mundial de Davos sua
lista anual das cem empresas mais sustentáveis do mundo, nem que neste ano o fizeram
no marco do debate “The investor is the new regulator” [o investidor é o novo regulador].
Como apontou a BusinessWeek em artigo publicado na época, “há muito dinheiro por trás
da agenda da sustentabilidade. De acordo com estimativas da associação de comércio
norte-americana Social Investment Forum, os ativos de fundos mútuos desenhados para
investir em empresas que cumpram determinados padrões de responsabilidade social
passaram de US$ 12 bilhões em 1995 para US$ 178 bilhões em 2005”.
Um exemplo: o Global Banking Report 2006, da Innovest, aponta o ABN AMRO como um
dos radares de riscos ESG (“ambientais, sociais e de governança corporativa”, da sigla em
inglês) mais fortes do mundo do crédito para empresas. O banco adota políticas estritas de
empréstimo específicas por setor e exige dos clientes que implementem as melhores práticas
internacionais para avaliar e mitigar esse tipo de risco. De outro lado, oferece empréstimos
em condições favoráveis a projetos de construção sustentáveis; ajuda a financiar as iniciativas corporativas para reduzir o impacto de suas atividades sobre o meio ambiente; oferece
seguros e assessoria em gestão de risco ambiental; e coloca à disposição de seus investidoresclientes “fundos verdes” com um portfólio de projetos ambientalmente saudáveis.
Também, é claro, ocupa-se de seu próprio “impacto ambiental”: seus programas de uso
eficiente da energia já começaram a render frutos na redução de emissões desde 2004,
tomado como ano de referência, e ao mesmo tempo espera que, graças a isso, possa economizar 3,5 milhões de euros em quatro anos. Figura no Climate Leadership Index, índice
elaborado anualmente pelo Carbon Disclosure Project (CDP), no qual se incluem as 50
melhores empresas entre as 500 do Financial Times por sua política diante da mudança
climática. E no ano passado recebeu a medalha de ouro do World Environment Center,
que premia aqueles que mais êxito tiveram no ambiente corporativo internacional em
matéria de desenvolvimento sustentável.
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O á-bê-cê
A Global 100, como é chamada a lista das cem empresas mais sustentáveis do planeta,
é elaborada pela revista canadense Corporate Knights, a de maior circulação entre as focadas em responsabilidade social empresarial, e a Innovest Strategic Value Advisors, firma
de consultoria fundada em 1995 por seu atual presidente, Mathew Kiernan, ex-sócio da
firma de consultoria KPMG e primeiro diretor do que hoje é conhecido como World
Business Council for Sustainable Development [Conselho Mundial de Empresas pelo
Desenvolvimento Sustentável], de Genebra.
A Innovest é uma instituição especializada em avaliar e assessorar potenciais investidores sobre os fatores “não tradicionais” geradores de riscos e valor para o acionista; quer
dizer, levanta a relação das empresas com o meio ambiente, sua responsabilidade social,
as pautas de governança corporativa. Na descrição da metodologia utilizada para definir
quem permanece ou não no seleto mundo da lista Global 100, a Innovest afirma que não
pretende analisar a empresa do ponto de vista ético, mas sim avaliar seu desempenho de
acordo com alguns indicadores de qualidade de gestão e evolução financeira no longo
prazo. Portanto, concentra sua pesquisa nos fatores intangíveis que incidem em maior
medida no rendimento do negócio.
Para determinar o valor desses intangíveis, combina uma série de parâmetros, entre
eles capacidade de inovação, meio ambiente, responsabilidade social e capital humano.
No quesito meio ambiente, por exemplo, avalia a estratégia geral da empresa; a consistência de suas políticas em todas as operações internacionais; se esse fator está incluído
no esquema de neutralização; os sistemas de gestão e informação em vigência; se conta
com a certificação ISO 14000; se são realizadas auditorias, com que freqüência e com
que grau de imparcialidade; se são analisados produtos e materiais e seu ciclo de vida; se
é feita triagem dos fornecedores; os riscos de contaminação; o manejo de resíduos perigosos; o uso inteligente da energia; o controle de emissões; a sensibilidade geográfica ou
demográfica na área de influência; as possibilidades de melhoria, os negócios ambientais
em andamento e os que estão em fase de desenvolvimento. No parâmetro responsabilidade social, figuram, entre muitos genéricos e usuais, alguns indicadores mais e menos
acionados, como as condições de trabalho e segurança, a flexibilidade de horário, as
oportunidades de capacitação, a existência de códigos de conduta, a igualdade de oportunidades, o respeito pelos direitos humanos e o trabalho de menores.
As qualificações que a empresa levantada obtém em cada uma dessa centena de
variáveis são registradas em uma matriz, que também pondera os fatores associados a
cada setor de atividade que podem incidir no resultado. A partir daí é construída uma
escala similar à utilizada pelas empresas de rating (avaliação de risco de crédito), como
a agência Standard & Poor’s. No ponto mais alto, o triplo A identifica as empresas com
mínimos e bem identificados riscos e responsabilidades ambientais e sociais, que estão
em excelentes condições de compensar qualquer perda que venha a ocorrer, que se
encontram muito bem posicionadas para lidar com um endurecimento das regulamentações e que não descartam a possibilidade de capitalizar qualquer oportunidade
de negócios –e resultados– associada ao meio ambiente ou ao entorno social e estão
preparadas para isso do ponto de vista estratégico. Depois de cinco posições intermediárias, fecha a escala o triplo C, que corresponde às empresas que deixam mais dúvidas
e piores certezas sobre sua capacidade de gerenciar os riscos e responsabilidades que
geram, motivo pelo qual, além de provocar sérias perdas, talvez irrecuperáveis, que não
estão em condições de resolver, também não parecem poder capitalizar as eventuais
oportunidades de negócios.
Segundo exemplifica a Innovest, a British Petroleum –que este ano ficou fora da lista
Global 100 pela primeira vez, desde que esta é publicada– registra uma sólida classificação AA, apesar de no passado recente sua reputação ter sido afetada pela explosão de
uma refinaria no Texas, com um trágico saldo de 15 mortos, por uma multa aplicada
em uma fábrica de Ohio, por um vazamento considerável em um oleoduto do Alasca e
por uma investigação judicial relacionada com a manipulação do preço do petróleo. Por
que então ela continua bem qualificada? Porque ganha pontos quando decide investir
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Entre as
empresas que
ingressaram
na lista Global
100 de 2007
estão Accor, Air
France-KLM, AIG,
Goldman-Sachs,
Google, HSBC,
Roche, Scania,
Shell e Disney

mais de US$ 8 bilhões em energias alternativas para se diversificar ou se compromete a
trabalhar com diferentes comunidades e grupos ambientalistas.
Enquanto isso, a Exxon recebeu classificação BB porque fez pouco por reduzir as
emissões de gases de efeito estufa e encara grandes projetos em zonas de risco. Já o triplo
C designado à PetroChina é fácil de explicar: a explosão de um poço matou 243 pessoas
em 2003 e outro acidente similar em 2005 derramou benzeno em um rio e deixou milhões
de pessoas sem água por um tempo. Exxon e PetroChina, é claro, não integraram a lista
Global 100 de 2006.
Entre as que figuravam na lista de 2006 e não estão mais destacam-se ABB, Bank of
America, Cadbury Schweppes, Canon, Deutsche Telecom, Ericsson, GlaxoSmithKline,
Johnson & Johnson, Novartis, Skanska, UPS, Vodafone e Volvo. Por sua vez, entre as 36
que entraram estão Accor, Adecco, Air France-KLM, AIG, East Japan Railway, Genzyme,
Goldman Sachs, Google, HSBC, Inditex, JP Morgan Chase, Mitsubishi Heavy Industries,
Roche, Shell, Scania e Disney. Um ponto interessante é certa “concentração” entre as cem
finalistas: o Reino Unido lidera a lista, com 24 empresas, seguido pelos Estados Unidos,
com 19, e pelo Japão, com 13.

O poderoso chefão, sr. Dinheiro
Segundo uma citação clássica de um artigo científico de Stanford, de Peter Vitousek
e um grupo de colegas, publicado na revista Science há quase dez anos, “estamos transformando a Terra mais rápido do que conseguimos compreendê-la” –uma realidade de
aplicação atemporal que alimenta um debate cada vez menos filosófico e mais econômico
e político. Ainda que muitos sugiram que a “onda verde” ganha papel de protagonista
ciclicamente, dessa vez os mercados a estão impulsionando com mais potência. O preço do
petróleo, a mudança climática, a sensação de que os produtos químicos realmente fazem
mal e de que os recursos do planeta são mesmo limitados parecem problemas destinados
a ser resolvidos por aqueles que fazem as coisas e não por aqueles que declamam o que
deve ser feito.
Entre os que preferem a escuridão do extremo mais crítico e pessimista e os idealistas
que acreditam que com padrões e manifestações podemos “reverdecer” o planeta estão
os investidores, cada vez mais decididos, derramando centenas de milhões de dólares em
empresas “verdes”. E também um número crescente de empresas e governos, cada qual
com seus motivos e estratégias, está gerenciando os riscos e oportunidades colocados
pelo meio ambiente, pela responsabilidade social e pela distribuição do desenvolvimento
econômico melhor –e mais rentavelmente– do que seus pares. Isso é destacado, e não
mais como ranking, na terceira edição do relatório Carbon Down, Profits Up, preparado pelo
Climate Group, organização sem fins lucrativos independente, com operações mundiais
e sedes nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália.
Aí parece se confirmar que o ano 2006 encontrou os operadores econômicos mais ocupados em buscar a melhor forma de cortar as emissões para reduzir o impacto ambiental
negativo do que em discorrer sobre qual dos gases responsáveis pelo efeito estufa é o mais
perigoso, ou que países poluem mais.
De acordo com o relatório, 137 organizações de 20 países informaram reduções das
emissões de gases de efeito estufa, enquanto 27 acrescentaram economia à redução. Catalyst
Paper, DuPont, AstraZeneca e os governos de Seattle (Estados Unidos) e Woking (Reino
Unido) conseguiram cortar as emissões operacionais em mais de 60%. O fato de que essa
atitude mais responsável diante do meio ambiente estivesse associada a consistente melhoria
do rendimento operacional e a significativa diminuição dos custos ajuda a entender que
a redução de gases nocivos e o desenvolvimento econômico não são excludentes, e sim
se reforçam reciprocamente.
Também otimistas, embora com uma visão “macro”, são as conclusões do Stern Review on
the Economics of Climate Change, relatório elaborado no ano passado pelo inglês sir Nicholas
Stern, ex-economista do Banco Mundial, no qual afirma que “estamos a tempo de evitar
os efeitos mais nefastos da mudança climática se agirmos agora e globalmente”, mesmo
deixando claro que não temos mais do que dez anos se quisermos impedir mudanças irHSM Management 63 julho-agosto 2007



reversíveis e potencialmente catastróficas. Tanto é assim que continuar fazendo negócios
“como sempre” poderia causar um impacto econômico superior em escala ao das duas
guerras mundiais e da Grande Depressão juntas –o que significa colocar em jogo mais de
20% do produto bruto mundial.

Empresas “neutras”, ou quase
Nos últimos tempos, qualquer iniciativa corporativa relacionada com a mudança
climática adquire visibilidade. Não porque seja única ou extraordinária, mas por demonstrar que responsabilidade também pode se traduzir em sucesso. Em novembro de
2005, o banco HSBC não escondeu que tinha conseguido, três meses antes do planejado,
tornar-se o primeiro banco “neutro” em matéria de emissões de carbono. Também não
foi discreta a British Petroleum quando se comprometeu a duplicar seus investimentos
em energias alternativas. Muitos aceitaram o desafio e, em 2006, Alcoa, Asahi Glass,
Dow Chemical, Entergy e Westpac conseguiram reduções superiores a 25%; DuPont e
AstraZeneca, mais de 60%. O Bank of America começou a promover entre seus funcionários o uso de automóveis híbridos, mais limpos, com incentivos ou planos de compra.
A Virgin decidiu investir todos os lucros dos próximos três anos de suas divisões de
transporte aéreo e ferroviário –até alcançar US$ 400 milhões– no desenvolvimento de
biocombustíveis. Em maio de 2005 a General Electric lançou a iniciativa Ecomagination
e um ano depois já obtinha mais de US$ 10 bilhões nesse leque de produtos e serviços de
alta tecnologia e baixo consumo de carbono. Muito além dos lucros gerados, essa nova
economia “baixa em carbono” oferece como bônus a economia de custos. A Dow, por
exemplo, economizou US$ 4 bilhões entre 1994 e 2005 enquanto contribuía com 32%
de redução das emissões.

Iniciativas setoriais
Outro indicador de tendência são as iniciativas setoriais, geralmente impulsionadas
por novas exigências regulatórias. Não são poucos os setores de atividade que descobriram os benefícios da “cooperação competitiva”: empresas compartilham as melhores
práticas em estratégias de redução de gases, discutem quais são as soluções viáveis e o
que pode ser considerado um objetivo realista e, ao mesmo tempo, se desesperam por
superar seus colegas de estrada nos resultados. No ano 2000, três fabricantes de cimento –Lafarge, Holcim e Cimpor– selaram a Iniciativa da Sustentabilidade do Cimento,
criando um método de registro de emissões e um regime de objetivos aplicáveis a todo
o setor. Dezessete empresas concordaram voluntariamente em usar a metodologia para
computar suas emissões de gases de efeito estufa e se comprometeram a fixar suas próprias metas de redução. O setor de cimento é um dos que mais consomem energia: a
produção de uma tonelada de cimento libera cerca de 700 kg de dióxido de carbono
na atmosfera (60% provenientes da remoção da “descarbonização” da pedra de cal e
40% derivados da combustão de combustíveis fósseis), o que significa 5% do total geral
de emissões. A francesa Lafarge é a maior fabricante de cimento do mundo e a única
empresa do setor que figura entre as cem mais sustentáveis. Trabalha para melhorar
sua sustentabilidade desde 1990 e quer elevar a redução atual de 12,75% por unidade
de produção para 20% em 2010.
O setor de papel e celulose pode contribuir muito para mitigar a mudança climática
empregando os próprios subprodutos para gerar a energia de que precisa para operar:
a conversão da biomassa não só reduz o consumo de combustíveis fósseis como também
diminui os resíduos que estes geram. International Paper, Stora Enso, Weyerhaueser e
Catalyst Paper são as indústrias de papel e celulose que encabeçam o relatório do Climate
Group; todas baixaram suas emissões, expandiram a “indústria da biomassa” e geraram
lucros no processo. Desde 1998, a International Paper reduziu 20% das emissões, com
melhor gestão dos resíduos, menor uso do transporte, plantação de árvores e uso de energia renovável. A norte-americana Weyerhaueser decidiu diminuir o nível de emissões do
ano 2000 em 40% até 2020, aumentando sua eficiência no uso da energia e substituindo
os combustíveis fósseis por biomassa –já está 13% abaixo. A Stora Enso, recente fusão de
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empresas escandinavas nascidas no século 19, obtém 63% da energia que consome de
fontes renováveis e reduziu 7% das emissões só em 2004, mediante a modernização de
suas caldeiras, turbinas e sistemas de vapor. E a canadense Catalyst Paper conseguiu espetaculares 71% de redução de gases e queda de 21% no consumo de energia desde 1990.
Nos últimos dois anos, consumiu 2% menos de combustível, com economia equivalente
a US$ 4,4 milhões.
Muito além do impacto em sua própria “pegada” de carbono, os esforços em prol da
sustentabilidade desse setor têm efeito multiplicador favorável em toda sua cadeia de valor.
Além disso, o setor pode lucrar com a “neutralização”, pois seus bosques oferecem ótimas
oportunidades de compensação.
A reportagem é de Graciela González Biondo, colaboradora de HSM Management.
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