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RESUMO 

 

Diante de tantas abordagens sobre gestão da sustentabilidade, é natural que os tomadores de 

decisão fiquem confusos sobre quais adotar em suas estratégias de gestão da sustentabilidade, 

e sobre como integrá-las no modelo de negócios. Com o propósito de delinear um programa 

estratégico integrado de gestão para o desenvolvimento sustentável, o presente estudo 

analisou as contribuições do modelo de gestão da sustentabilidade de três empresas 

consideradas pioneiras e de vanguarda neste assunto: Philips do Brasil, Natura Cosméticos e 

Interface Inc. Como objetivos intermediários, este trabalho buscou: (a) identificar, caracterizar 

e analisar os mecanismos de estímulo à incorporação da sustentabilidade das empresas 

pesquisadas; (b) identificar, caracterizar e analisar os conteúdos de sustentabilidade 

mobilizados nos cinco níveis do Modelo de Gestão da Sustentabilidade (MGS) das empresas; 

e (c) identificar e discutir as contribuições mais relevantes para, efetivamente, ocorrer o 

desenvolvimento sustentável. Os procedimentos metodológicos utilizados permitem 

classificar a pesquisa como qualitativa, estudo de casos múltiplos. Os dados foram coletados 

mediante duas técnicas: análise de arquivos e documentos da empresa e da produção 

midiática; e entrevistas com executivos da diretoria. Como resultado, o presente estudo 

identifica, caracteriza, analisa e discute contribuições nos cinco níveis do MGS das empresas 

pesquisadas. As três empresas apresentaram contribuições relevantes, porém, as maiores 

contribuições vieram da Interface, com um entendimento profundo (Nível 1), e uma definição 

de sucesso em sustentabilidade (Nível 2), fortemente conectados aos demais níveis do modelo 

de gestão. Finalmente, a partir das discussões, o estudo delineia um Programa Estratégico 

Integrado de Gestão para o Desenvolvimento Sustentável (PEIGeDS).  

 

 

 

 

 

 

  



viii 
 

ABSTRACT 

 

Facing so many approaches to sustainability management is natural that the decision makers 

be confused about what to adopt in their sustainability management and how to integrate them 

in a business model. With the propose to model a strategic integrated managing program to 

the sustainable development, this study analyzed the sustainability management model 

contributions of three companies considered pioneers and avant-garde in this area: Philips do 

Brasil, Natura Cosméticos e Interface Inc. Like intermediary objectives this work looked for: 

(a) to identify, characterize and analyze the motivation mechanism (inside and external 

context) to incorporate the sustainability on the researched companies; (b) to identify, 

characterize and analyze the Sustainability contents mobilized in the five levels of the 

companies Sustainability Management Model (SMM); and (c) to identify and discuss the 

contributions more relevant to the sustainable development effectively. The methodological 

procedures used allow classify the research as qualitative, case multiple study. The data were 

collected throw two technics: analysis of the company documents and archives and the 

production of the media; and interviewing the board executives. The data process was done 

using the Content and Discourse Analysis.  As a result, this study identifies, characterize, 

analyze and discuss contributions of the SMM researched companies’ five levels. However, 

the biggest contributions came from Interface Inc. with the deep understanding (level 1) and a 

success definition on sustainability (level 2) strongly connected to the other levels of the 

SMM. Finally, starting on at the discussion of the main contributions, the study model an 

Strategic Integrated Management for Sustainable Development (SIMSD). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Após quatro décadas do primeiro alerta da ciência1 sobre a insustentabilidade do atual 

modelo de produção e consumo – e também após um quarto de século do surgimento da 

proposta de Desenvolvimento Sustentável2 (DS) –, sobrevêm algumas inquietações por 

parte da sociedade sobre o estado d’arte das iniciativas, bem como dos progressos delas 

resultantes. Intensificando essa cobrança, concorre o fato de que os seres humanos, cada 

vez mais, testemunham ou experienciam sofrimentos relacionados às catástrofes 

naturais, que ocorrem em escala e escopo sem precedentes na história da humanidade.  

 

Com a elevação do senso de urgência socioambiental, emergem questionamentos 

relativos à efetividade3 das iniciativas, bem como dos efeitos delas resultantes. O que 

tem sido feito é suficiente para solucionar o desafio? Como avaliar as iniciativas e os 

esforços envidados até então? Existem casos de melhorias significativas no modelo 

econômico, ou de produção e consumo? Os problemas ambientais e sociais do planeta 

têm sido, de fato, enfrentados?  

 

Até o presente, a resposta é negativa, segundo alguns dos principais relatórios4. E, 

apesar das já conhecidas principais razões para esse estado de inércia5, os últimos 

                                                 
1 Livro intitulado “Limites do Crescimento”, em 1972 (MEADOWS et. al., 1972), cuja conclusão é um 

futuro de desequilíbrio e colapso total do planeta Terra. 

2 De acordo com a World Commission on Environment and Development (WCED), Desenvolvimento 

Sustentável é definido como “aquele desenvolvimento que atende às necessidades das gerações presentes, 

sem comprometer a possibilidade das gerações futuras de atenderem suas próprias necessidades” (WCED, 

1987). 

3 Efetividade, aqui, se refere à capacidade de produzir efeitos desejáveis – de desempenho absoluto 

consistentemente ao longo do tempo – no que tange a padrões de sustentabilidade. 

4 Os resultados do relatório, resumidos em artigo publicado em 2009 pela revista Nature, indicam a 

existência de uma dezena de “limiares planetários”, dos quais o principal é a mudança climática. Até 

agora, três desses limiares já foram excedidos: mudança climática, perda de biodiversidade e ciclo do 

nitrogênio. Quatro serão logo ultrapassados ,se as atividades humanas mantiverem o ritmo atual: ciclo do 

fósforo, acidificação dos oceanos, uso de água doce e mudanças no uso do solo. Os outros três são: 

destruição do ozônio estratosférico, emissão de aerosóis na atmosfera e poluição química 

(ROCKSTRÖM, 2009). A população humana continua a aumentar em 75 Milhões ou mais por ano e, 

com o crescimento econômico tórrido, em grande parte do mundo em desenvolvimento, e consequentes 

intensificações de desmatamento, poluição, emissões de gases de efeito estufa, extinção de espécies, a 

acidificação do oceano e outras ameaças maciças. (SACHS, 2010). 
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estudos sinalizam que a ausência de respostas às ameaças para a sustentabilidade global 

traz o mundo mais perto de uma grande catástrofe6 (SACHS, 2010). 

 

Como resposta da interação entre o universo acadêmico e empresarial, surge uma 

quantidade crescente de princípios, abordagens, ferramentas e métodos, cujo propósito é 

solucionar a problemática socioambiental, no âmbito da indústria e, ao mesmo tempo, 

assegurar a lucratividade. Cada uma destas ferramentas possui os seus próprios 

pressupostos e perspectivas diferentes que, em alguns pontos, até se sobrepõem. Diante 

de tantas abordagens, ferramentas e métodos que, hoje, são tão numerosos e pouco 

relacionados entre si, é natural que os tomadores de decisão fiquem confusos sobre 

quais adotar em suas estratégias de DS – e sobre como integrá-los no modelo de 

negócios.   

 

A necessidade de salientar inter-relações entre abordagens existentes de análise de 

sustentabilidade começou a ser atendida por um grupo internacional de líderes 

pioneiros7 do pensamento ambiental e de sustentabilidade. Uma grande contribuição, 

                                                                                                                                               
5 1º) os riscos para a sustentabilidade são verdadeiramente sem precedentes em sua escala global e 

ficaram evidentes para a sociedade, de repente, somente nas últimas duas gerações; 2º) os problemas são 

cientificamente complexos e envolvem incertezas enormes. Não só a opinião pública tem dificuldades de 

entender a realidade, mas ciências-chave também têm lutado para medir, avaliar e gerar informações 

necessárias para enfrentar os desafios; 3º) embora os problemas sejam globais, a política é notoriamente 

local, o que prejudica uma ação internacional coordenada; 4º) os problemas estão se desenrolando ao 

longo de décadas, e requerem que a sociedade se mova para uma perspectiva de longo prazo de 

sustentabilidade, ao passo que a visão dos políticos só alcança, no máximo, a próxima eleição e a opinião 

pública; e 5º) os interesses corporativos têm mobilizado as artes negras da propaganda, que podem usar os 

seus fundos deliberadamente para comprar um mar de desinformação e enganar o público (SACHS, 

2010). 

6 Há um ciclo de feedback entre quatro componentes: respostas à perda de biodiversidade, pressões sobre 

ela, o estado da biodiversidade e os benefícios que ela oferece. O estado da biodiversidade é a medida da 

variedade das manifestações da vida da biosfera: genes, espécies e níveis de organização ecológica – 

populações, comunidades, ecossistemas. Como as respostas não estão contrabalançando as pressões, ele 

está em declínio constante. Em consequência, o quarto componente do ciclo, o dos benefícios da 

diversidade, exibe uma queda, que, de início, foi gradual, mas está cada vez mais acelerada. Se essa 

tendência prosseguir, haverá uma escalada da redução dos serviços da biodiversidade, com consequências 

catastróficas (FRIAÇA, 2010a e 2010b). 

7 Como representantes dos principais institutos de pesquisa avançada em Sustentabilidade – em um 

seminário da UNEP, em outubro de 1998 – foram apresentar os seus programas, trocar informações e 

mapear as inter-relações entre vários conceitos para o desenvolvimento sustentável nas empresas, e 

concentraram-se em questões que ainda precisam de atenção. Entre os representates estavam os criadores 

do conceito de Pegada Ecológica, do Programa Holandês de Tecnologia Sustentável; dos conceitos Fator 

10 e MIPS (entrada material por unidade de serviço); do Capitalismo Natural e Ecologia Industrial; do 

The Natural Step; e do Zero Emission Forum. Os representantes das oito organizações presentes 

minimizaram a importância de uma abordagem sistêmica e articularam de forma clara, princípios, 

objetivos e ferramentas. A Estrutura de Referência do The Natural Step forneceu os princípios mais 

importantes, enquanto que Capital Natural, Pegada Ecológica, ACV (Análise do Ciclo de Vida) e outras 

abordagens forneceram importantes ferramentas complementares (ROBÈRT et al. 2002). 
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nesse sentido, foi realizada por Robèrt et. al (2002), no delineamento do Sistema de 

Cinco Níveis, a partir do qual, elaborou-se e explicou-se um conjunto de ideias, para o 

entendimento do desenvolvimento sustentável, sob uma perspectiva sistemática e 

estratégica, mercê de um conjunto de princípios básicos e inter-relacionados, 

denominado Cinco Níveis do Sistema. Este sistema engloba leis naturais, princípios de 

sustentabilidade, princípios estratégicos de gestão para o DS, abordagens e ferramentas 

de intervenção e mecanismos de medição da sustentabilidade. Daí por diante, o Sistema 

de Cinco Níveis forneceu uma plataforma robusta de análise e intervenção para o DS 

com várias qualidades importantes. Leis Naturais e princípios de sustentabilidade 

abrangentes, amplamente aceitos e com base científica; dotada de princípios de gestão 

gerais o suficiente para serem relevantes para todas as atividades, áreas e níveis 

hierárquicos e, ainda assim, concretos o suficiente para orientarem o pensamento e a 

tomada de decisão, não só da empresa, mas da cadeia de produção toda. Eles também 

não se sobrepõem, facultando aos responsáveis pela tomada de decisão uma clareza 

muito maior para seguirem em frente com os esforços progressivos para desmaterializar, 

substituir insumos, apoiar mudanças em práticas de gestão de solo e recursos naturais e 

integrar aspectos sociais de sustentabilidade. 

 

Não obstante, apesar do crescente arcabouço teórico e prático para subsidiar a atividade 

de gestão, o imperativo da sustentabilidade requer o estudo de abordagens inter-

relacionadas à luz de critérios como eficácia e efetivividade, o que engloba, dentre 

outras coisas, a utilização de frameworks mais rigorosos de sustentabilidade, e o que 

leva, necessariamente, a estudos mais críticos sobre o fenômeno das intervenções 

empresariais pela sustentabilidade na atualidade – à luz de referenciais teóricos mais 

consistentes do que, por exemplo, o Triple Bottom Line (TBL) – e que permitam novos 

insights, ao passo que lancem luz, de modo a orientar a inovação por padrões mais 

ousados, radicais, do que simplesmente a melhoria incremental ou a melhoria contínua. 

As empresas que vem se mostrando receptivas ao imperativo da destruição criativa 

sustentável – isto é: inovação pela integração real do arsenal de princípios, conceitos e 

ferramentas de gestão em seus modelos de negócios, ou mesmo pela criação de novos 

modelos de negócios – devem ser campos de observação e estudo da sociedade e, 

especialmente, foco das pesquisas acadêmicas. Assim sendo, cada avanço, no sentindo 

de entender como os princípios, abordagens, ferramentas e atividades de 

sustentabilidade se auxiliam e se integram, em um modelo estratégico de gestão 
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orientado pela sustentabilidade, não só é um avanço para a teoria da Sustentabilidade e 

do DS, mas para a própria sobrevivência da humanidade. 

 

Reconhece-se que ainda são poucas as iniciativas empresariais mais ousadas, e que 

sinalizam a necessidade de estudos aprofundados na área, com o fito de conhecer como 

tais empresas integram estas questões de sustentabilidade em seu modelo de negócio e 

cadeia de suprimentos, de modo a reinventarem a sua estratégia e operações. Há bem 

poucos exemplos que reconhecem que novos modelos de negócio são necessários: 

modelos que possam definir sucesso em termos não só econômicos, e também modelos 

que vão além do TBL. São modelos que definem prosperidade ou desenvolvimento a 

partir do respeito aos princípios mais rigorosos de sustentabilidade e  do 

reconhecimento dos limites naturais do sistema, além da justiça e inclusão social. 

 

Nestes termos, quanto às empresas que incorporam aspectos socioambientais e de 

sustentabilidade em seus modelos de gestão – tais como princípios, abordagens, 

atividades e métricas – assume-se que conhecer as inter-relações entre estes elementos, 

e os resultados dessas interações para a efetividade das estratégias de DS das empresas 

torna-se uma tarefa cada vez mais necessária. E a lacuna desse conhecimento é que 

motivou esta pesquisa, que buscou responder ao seguinte questionamento principal: à 

luz do Sistema de Cinco Níveis, quais as contribuições do modelo de gestão da 

sustentabilidade para que, efetivamente, ocorra o Desenvolvimento Sustentável8? 

 

Para responder a estas perguntas, o presente estudo dá conhecimento sobre três das 

experiências empresariais consideradas de vanguarda, pela literatura especializada, no 

desenvolvimento do tema. Nesse sentido: (i) analisa e discute as contribuições do 

modelo de gestão da sustentabilidade das empresas para a efetividade do DS; (ii) a partir 

das análises e reflexões sobre as contribuições do modelo de gestão da sustentabilidade 

das empresas pesquisadas, para efetivamente ocorrer o DS, o trabalho delineia um 

Programa Estratégico Integrado de Gestão para o Desenvolvimento Sustentável 

(PEIGeDS), que engloba as principais contribuições da atualidade.  

                                                 
8 Desejando investigar essa relação a fundo, o trabalho formula mais alguns questionamentos 

complementares: Quais as principais fontes de valores para a incorporação da sustentabilidade? Qual o 

entendimento das empresas sobre sustentabilidade? Como elas definem sustentabilidade? Como evoluem 

as suas estratégias e operações norteadas por esta definição de sustentabilidade? Quais princípios, 

abordagens, atividades e instrumentos de medição são mobilizados na trajetória socioambiental das 

empresas? Qual a contribuição delas para a efetividade do Desenvolvimento Sustentável? 
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Olhando-se, agora, da esquerda para a direita a Figura 1, abaixo, o estudo assume que 

existem distintas contribuições, em cada um dos 5 níveis do sistema de gestão da 

sustentabilidade – o qual será aqui chamado, neste trabalho, de Modelo de Gestão da 

Sustentabilidade (MGS). Assim, a partir das análises e reflexões sobre as contribuições 

para que ocorra, efetivamente, o DS, será delineado um Programa Estratégico Integrado 

de Gestão para o Desenvolvimento Sustentável. 

 

 

 
 

Figura 1 – Lógica da Pesquisa 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

1.2 DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

À luz do Sistema de Cinco Níveis, analisar as principais contribuições dos modelos de 

gestão da sustentabilidade (MGS) das empresas pesquisadas, para, efetivamente, ocorrer 

o DS e, a partir destas contribuições, delinear um Programa Estratégico Integrado de 

Gestão para o Desenvolvimento Sustentável (PEIGeDS). 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a. Identificar, caracterizar e analisar os mecanismos de estímulo (contextos interno e 

externo) à incorporação da sustentabilidade das empresas pesquisadas; 

 

b. Identificar, caracterizar e analisar os conteúdos de sustentabilidade mobilizados nos 

cinco níveis do Modelo de Gestão da Sustentabilidade das empresas; 

 

c. Identificar e avaliar as contribuições mais relevantes para que, efetivamente, ocorra 

o desenvolvimento sustentável; e 

 

d. A partir das principais contribuições, delinear um Programa Estratégico Integrado 

de Gestão para o Desenvolvimento Sustentável. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Cresce, cada vez mais, o número de estudos acadêmicos que analisa o debate sobre o 

fenômeno da sustentabilidade. Desde o seu surgimento, a sustentabilidade tem se 

mostrado altamente controversa, e com diversas tendências e esquemas de observação e 

intervenção. Todavia, após um levantamento do grosso das pesquisas já realizadas até 

aqui, bem como da literatura especializada, observa-se que boa parte dos estudos 

acadêmicos tem focalizado aspectos muito específicos, ou somente priorizado um ou 

outro nível de complexidade do sistema – focando um subsistema do sistema – 

conforme a Figura 2 a seguir, e, com isso, incorrendo em uma abordagem reducionista 

de pesquisa.  
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Figura 2 – Sustentabilidade restrita a subsistemas. 

Fonte: NY et. al (2006, p. 68) 

 

Embora seja contraditória, e de difícil entendimento como um conceito cientifico9, o 

autor da presente Tese acredita que a sustentabilidade já possui uma estrutura teórica 

abrangente, que, em seu conjunto integrado, e interface com domínios de áreas conexas, 

oferece uma orientação clara e objetiva para entendimentos mais profundos e aplicações 

progressivas – rumo a uma definição rigorosa de sucesso em sustentabilidade – e, ao 

mesmo tempo, vantajosas economicamente. Por meio do estudo das principais teorias, 

referências e pesquisas empíricas efetuadas nesse domínio, nos últimos trinta anos, 

pode-se afirmar, com razoável margem de segurança, que, hoje, existe um programa de 

pesquisa progressivo em sustentabilidade. Não obstante, identifica-se uma grande 

lacuna por estudos mais abrangentes quanto aos diferentes níveis de complexidade da 

gestão da sustentabilidade, e que observe as interações e os resultados dessas mesmas 

interações nos diferentes níveis do problema, e no sistema como um todo, conforme a 

Figura 3 a seguir.  

 

                                                 
9 Para Veiga (2008), sustentabilidade é uma questão primordialmente ética, e só se pode louvar o fato da 

ideia de sustentabilidade ter adquirido tanta importância nos últimos vinte anos, mesmo que ela não possa 

ser entendida como um conceito cientifico. Segundo este autor, a sustentabilidade não é, nunca será, uma 

noção de natureza precisa, discreta, analítica ou aritmética, como qualquer positivista gostaria que fosse.  

Tanto quanto a ideia de democracia – entre muitas outras ideias tão fundamentais para a evolução da 

humanidade, ela sempre será contraditória, pois nunca poderá ser encontrada em estado puro (VEIGA, 

2008, p. 165). 
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Ao invés de se concluir, apressadamente, com base em estudos reducionistas, considera-

se sensato realizar estudos abrangentes – o que não impede o enriquecimento do campo 

teórico com base em pesquisas sobre intervenções isoladas – para delinear e robustecer 

a estrutura teórica do programa de pesquisa, dando chances para que se torne exitoso.  

 

A Figura 3 abaixo sugere a necessidade de se pesquisar experiências empresariais à luz 

de Princípios de Sustentabilidade, tomando tais princípios como a “bússola” do sistema 

– mercê de abordagens que começam a partir de uma visão do sistema total, sob a lente 

de uma definição útil de sustentabilidade.  

 

 

Figura 3 – Princípios de Sustentabilidade como norteadores do sistema. 

Fonte: NY et. al (2006, p. 71) 

 

Naturalmente, a sustentabilidade é, ainda, um tema relativamente novo e polêmico, e 

ainda não se chegou a uma conclusão pontual. O fato de ser tão controversa e, muitas 

vezes, contraditória, é que, talvez, a torne tão difícil de percebê-la como uma ciência. 

Todavia, o autor deste trabalho acredita que sustentabilidade é, sim, uma ciência e deve 

ser estudada como tal. Cabe, ainda, a este campo de estudo, um papel de aplicabilidade 

dos conhecimentos produzidos para subsidiar a sua atividade. Assim, por meio do 

estudo sistematizado das principais teorias, referências, pesquisas e práticas efetuadas 
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nesse domínio, nos últimos trinta anos, é possível afirmar que existe um programa de 

pesquisa progressivo10, sobre gestão para a sustentabilidade. Apesar do avanço que 

ainda precisa galgar, já é um corpo de conhecimento que possui, em si, características 

de uma ciência. 

 

As motivações do estudo foram, tanto substantivas, quanto epistemológicas. O 

pesquisador é guiado pelo anseio de compreender a complexidade do fenômeno da 

sustentabilidade e contribuir para a sua efetivação. Desse modo, procura explorar 

perspectivas alternativas e imagens conflitantes do mesmo fenômeno, delineando, 

assim, um programa estratégico integrado de gestão para o desenvolvimento 

sustentável que possa contrastar, relacionar e ampliar as visões existentes, bem como 

orientar futuras pesquisas. Os exemplos de entrelaçamento entre teorias distintas, 

porém, de questões conexas, ao longo da análise e discussão do estudo, servem a dois 

propósitos. Primeiro: apresentar uma ilustração mais abrangente e integrada, já que 

outros modelos descrevem apenas partes da estrutura do programa. Segundo: testar e 

tentar oferecer, ao mesmo tempo, a experiência do pesquisador com os desafios e os 

insights da construção de um programa cientifico de pesquisa (testado empiricamente). 

A metodologia para isso utilizada é a de Imre Lakatos – de programas científicos de 

pesquisa (LAKATOS, 1970) – que oferece um excepcional meio para o estudo da 

sustentabilidade, um campo cada vez mais vasto, polarizado e repleto de contradições 

teóricas, o que, sob uma visão superficial, inibe a realização de pesquisas 

esclarecedoras. 

 

Quanto ao autor desta pesquisa, acredita-se que uma forma de contribuir para o debate 

da sustentabilidade é fazendo indagações profundas e colher ensinamentos com o 

propósito de elevar o nível da discussão. Acompanha este debate há dez anos, e observa 

                                                 
10 No campo da sustentabilidade, já existem teorias bem estabelecidas, isto é, que, no seu conjunto 

integrado, são dotadas de poder explicativo e previsão de novos fatos, embora não exista, nessa disciplina, 

um Conselho Supremo que decida qual é a ortodoxia. Segundo Chalmers (1999), o exame das teorias 

científicas maduras e dos padrões avaliativos adotados pelos cientistas indica que algumas características 

devem necessariamente estar presentes em qualquer boa teoria científica. Grosso modo, ela deve ser 

consistente e abrangente, explicando um grande número de fatos. Deve, também, apresentar as virtudes 

de unidade e simplicidade, ou seja, a explicação que fornecem dos diversos fenômenos deve decorrer de 

maneira natural e simples de um corpo de leis teóricas integrado e tão reduzido quanto possível. Há ainda 

o vínculo externo de que uma teoria não deve conflitar com as demais teorias científicas bem 

estabelecidas que tratam de domínios de fenômenos complementares (por exemplo, uma teoria econômica 

não deve pressupor leis físicas e biológicas que contrariem as leis bem assentadas da Física e da Biologia) 

(CHALMERS, 1999). 
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que boa parte das referências de sustentabilidade utilizadas pelas empresas não satisfaz 

o critério da efetividade. O estudo tem o propósito de lançar luz nesta questão e indicar 

caminhos para empresas que almejam, realmente, integrar a sustentabilidade em seu 

modelo de negócios e, com isso, capitalizar oportunidades. 

 

 

1.4 ESTRUTURA DA TESE 

 

Desdobra-se a estrutura da tese em seis capítulos. Após a introdução, o próximo 

capitulo – capítulo 2 – faz a fundamentação teórica do trabalho, versando sobre a 

evolução do entendimento sobre a sustentabilidade, no campo teórico-prático, com as 

correspondentes intervenções na realidade organizacional. Além disso, descreve o 

sistema de cinco níveis que irá lançar luz sobre o modelo de gestão da sustentabilidade 

das empresas pesquisadas. O capítulo 3 irá tratar dos procedimentos metodológicos da 

pesquisa, que é uma pesquisa qualitativa de estudo de casos múltiplos. O capítulo 4 irá 

analisar e discutir as principais contribuições dos MGS das empresas e, como resultado, 

delinear o PEIGeDS. Finalmente, segue-se com as conclusões do trabalho. Antes de 

iniciar a Fundamentação Teórica, porém, convém apresentar os pressupostos teóricos 

desta pesquisa, seguidos da operacionalização dos principais termos. 

 

 

1.5 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E OPERACIONALIZAÇÃO DOS TERMOS 

 

A Economia Ecológica (EE) é o pressuposto central deste trabalho. A EE é a ciência 

que se desenvolve a partir do reconhecimento da relação de interdependência entre o 

subsistema econômico e o sistema natural e, consequentemente, carrega o propósito de 

incorporar princípios biofísicos, de modo a integrar-se analiticamente os componentes 

do subsistema econômico com os do sistema ambiental, procurando-se, assim, 

compreender seu funcionamento comum. Deste modo, a EE distingue-se, tanto da 

"economia convencional," quanto da "ecologia convencional", sendo, porém, um campo 

transdisciplinar, que busca a integração entre as disciplinas da economia e ecologia, e 
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demais disciplinas correlacionadas, como física e bioquímica para uma análise integrada 

do subsistema economia ao sistema natural11 (AMAZONAS, 2001).  

 

Para o entendimento do funcionamento do subsistema econômico e de suas relações 

com os recursos ambientais, é fundamental a compreensão de seus fluxos e balanços 

materiais e energéticos, o que coloca em posição de importância central os princípios 

biofísicos – tais como o Ciclo de Carnot12 e os princípios termodinâmicos, Lei da 

Conservação e Lei de Entropia (AMAZONAS, 2001; VEIGA, 2008; DAILY, 1996) – 

ante a busca da determinação da sustentabilidade desta interação, delineando-se as 

condições de estabilidade das diversas funções ecológicas, particularmente a capacidade 

do ambiente em oferecer recursos naturais para o funcionamento do subsistema 

econômico e em absorver seus rejeitos, ou seja, delineando-se em que medida as 

restrições ambientais podem ou não constituir efetivamente limites ao crescimento 

econômico (AMAZONAS, 2001). 

 

Em linha com as ideias de Georgescu-Roegen e Herman Daly, este estudo adota, 

centralmente, os princípios biofísicos (especialmente os termodinâmicos), sem, 

contudo, reduzir a dimensão social da economia a estes mesmos princípios biofísicos. 

Neste sentido, aplicam-se os conceitos de desenvolvimento sustentável de Harman 

Daly, a Estrutura de Referência do The Natural Step13, e a ideia de coevolução de 

                                                 
11 A EE não rejeita muitos conceitos da "economia convencional" e da "ecologia convencional", mas 

utiliza-os, sempre que estes se fizerem necessários, porém, reconhecendo a insuficiência destes para o 

propósito de uma análise integrada, apontando para a necessidade do desenvolvimento de novos conceitos 

e instrumentos (AMAZONAS, 2001) 

12 Ciclo de Carnot é o ciclo executado pela máquina de Carnot, idealizada pelo engenheiro francês 

Carnot e que tem funcionamento apenas teórico (ainda não foi possível criar uma Máquina de Carnot), 

permite menor perda de energia (Calor) para o meio externo (fonte fria). O rendimento da Máquina de 

Carnot é o máximo que uma máquina térmica, trabalhando entre dadas temperaturas da fonte quente e da 

fonte fria, pode ter (mas o rendimento nunca chega a 100%). O propósito de qualquer motor é transformar 

o máximo possível de energia extraída em trabalho. O motor de Carnot (ou seja, o motor de uma máquina 

térmica que opera no Ciclo de Carnot) necessariamente possui eficiência térmica menor que a unidade – 

ou seja, essa eficiência térmica é menor que 100%. Isto mostra que apenas parte da energia extraída em 

forma de calor de um reservatório de alta temperatura está disponível para realizar trabalho. O resto é 

liberado para o reservatório de baixa temperatura. Assim, um rendimento igual a 100%, como 

idealizavam os inventores de máquina, é fisicamente impossível: para o rendimento máximo, todo calor 

que vem da fonte quente deveria ser convertido em trabalho. Isto só ocorreria se a temperatura da fonte 

fria fosse zero absoluto (CARNOT, 1824; CARNOT e THURSTON, 1890). 

13 A estrutura de referência do TNS baseia-se fundamentalmente em uma avaliação sistêmica da atual 

dinâmica econômica, social e ecológica, e na definição de sucesso baseada em uma sociedade sustentável. 

Em uma tentativa de oferecer uma ferramenta prática para orientação de decisões em termos de 

sustentabilidade, The Natural Step (TNS®) – criado na Suécia em 1989, por um médico oncologista, 

Karl-Henrik Robert, em resposta às crescentes preocupações com problemas de saúde pública decorrentes 



16 
 

Norgaard, que entende o processo evolutivo do subsistema econômico como o produto 

de uma interação de mútua determinação entre as forças dinâmicas sociais e as forças 

dinâmicas entrópicas naturais (NORGAARD, 1994; 1998). Mas, para que haja uma 

coevolução saudável, é necessário, primeiro, entender as forças naturais. 

 

É possível faturar o dobro, com a metade dos recursos matéria-energia (por um fator 

414)? É possível fazer cinco vezes mais com essa mesma metade (por um fator 10)? Este 

estudo acredita que sim, porém, com muitos esforços e paciência (SCHMIDHEINY e 

BCSD 1991; SCHMIDT-BLEEK 1994; HAWKEN et. al, 1999). Neste particular, o 

presente trabalho assume que, investindo-se, consistentemente, em inovações 

tecnológicas radicais, pode ocorrer, sim, com o tempo, a superação dos limites técnicos 

pelo aumento de eficiência – fazer mais com menos – e a harmonização com os limites 

naturais – a substituição de recursos exauríveis por renováveis, desde que se respeite a 

resiliência das fontes naturais das quais eles provémprovêm – entretanto, não partilha do 

"otimismo tecnológico", o qual não dá nenhuma relevância às restrições naturais, 

porquanto, em seu equívoco, assume, a priori, que sempre estas serão superadas por um 

progresso tecnológico dotado de “vida própria”. Este estudo não encampa a “visão 

romântica tecnológica”, porém, reconhece que o progresso tecnológico, de fato, se dá, 

mas apenas dentro de certos limites temporais, físicos e financeiros. Assim, até que as 

inovações sejam, de fato, obtidas, deve-se adotar uma posição de prudência, que, a 

priori, não significa restringir o crescimento econômico, mas buscar, justamente, 

delimitar em qual escala este deve se dar – e quais as condições que ele deve respeitar. 

Por isso, deve buscar, continuamente, uma forma de operar dentro de princípios de não 

violação das leis naturais, os quais podem, sim, constituir limites quantitativos à 

atividade econômica – porém não qualitativos – sendo tais princípios deduzidos de um 

conjunto de leis biofísicas. São estes que precisam nortear um desenvolvimento 

                                                                                                                                               
do aumento de toxinas no ambiente – propõe quatro princípios sistemicos de sustentabilidade, 

complementado por algumas medidas a serem seguidas para efetivamente se obter o DS. Tais princípios 

representam um consenso geral para alcance da sustentabilidade (ROBÈRT, 2002; TNS, 2010). 

14 Fator Quatro é um hipotético aumento de quatro vezes na produtividade dos recursos, provocada pela 

duplicação da riqueza e, simultaneamente, redução para a metade do consumo de recursos (matéria-

energia). (HAWKEN et. al 1999). O Fator 10 seria fazer cinco vezes mais, com a metade de matéria e 

energia utilizadas hoje. O raciocínio, por trás disso, é que, globalmente, o consumo deve ser reduzido para 

a metade, mas que a maior redução deve ser assumida por aqueles países que são atualmente os mais 

perdulários no uso dos recursos. O Fator 4 e Fator 10 são conceitos originários do Instituto Wuppertal, e 

ganharam aceitação difundida como conceitos criativos para a redução do throughput na economia. 

(SCHMIDHEINY, 1992; SCHMIDT-BLEEK 1994; HAWKEN et. al 1999) 
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sustentável. Tampouco este estudo concorda com a proposta de crescimento perpétuo, 

também chamado, impropriamente, de "crescimento sustentável"15.  

 

Operacionalização dos Termos 

 

Insustentabilidade: é a atual tendência pela sistemática e crescente violação de Quatro 

Condições Sistêmicas (4CS) básicas, que está causando a crise socioambiental, a qual 

poderá levar à extinção da espécie humana. O sistema econômico industrial está estrutu-

rado de maneira que a sociedade, sistemática e crescentemente, aumenta a violação 

destas 4CS e, sistematicamente, mina a capacidade das pessoas em satisfazer às suas 

próprias necessidades e, com isso, a longevidade da sociedade. A 1ªCS está ligada ao 

modo como a sociedade extrai materiais da crosta terrestre e depois os dispersa e/ou 

descarta na biosfera16. A 2ªCS tem a ver com a grande quantidade de coisas que a 

sociedade produz e permite que se acumule no meio-ambiente17. Isto inclui, tanto 

substâncias naturais (como dióxido de carbono, o estrume, o fósforo ou o nitrogênio18), 

quanto componentes sintéticos (como plásticos e pesticidas) e tóxicos biocumulativos. 

A 3ªCS tem a ver com o impacto físico da sociedade nos sistemas naturais19.  A 4ªCS é 

                                                 
15 O qual, por exemplo, caracteriza a prioridade do governo brasileiro – tal como na proposta de 

Aceleração do Crescimento (PAC) lançada em 2010, pelo então governo Lula [e igualmente assumido 

pelo atual governo] e por países como China, Estados Unidos e Índia (CAVALCANTI, 2010). 

16 Alguns destes materiais, como o granito, são relativamente comuns na Natureza e apresentam pouco 

estrago quando são descartados na superfície da Terra. Outros, como os metais pesados, são relativamente 

pouco comuns e são tóxicos à maioria das formas de vida. Normalmente, estes materiais são trazidos à 

superfície terrestre, através de ciclos geológicos extremamente lentos; então, o movimento rápido de 

bombear e despejar estes materiais na biosfera – por atividades como mineração e exploração de óleo e 

gás – pode confundir os sistemas naturais (TNS, 2010). 

17 Substâncias naturais podem causar problemas, quando são produzidas em grandes quantidades que 

afetam a habilidade da Natureza de processá-las. Compostos sintéticos podem causar problemas, porque 

são estranhos à natureza e, em geral, não podem ser desmembrados e reintegrados dentro dos ciclos da 

Natureza. (TNS, 2010). 

18 Em ecologia, chama-se eutrofização ou eutroficação ao fenômeno causado pelo excesso de nutrientes 

(compostos químicos ricos em fósforo ou nitrogênio) numa massa de água, provocando um aumento 

excessivo de algas. Estas, por sua vez, fomentam o desenvolvimento dos consumidores primários e, 

eventualmente, de outros elementos da teia alimentar nesse ecossistema. Este aumento da biomassa pode 

levar a uma diminuição do oxigênio dissolvido, provocando a morte e consequente decomposição de 

muitos organismos, diminuindo a qualidade da água e eventualmente a alteração profunda do ecossistema 

(AEM, 2005) 

19 Exemplos são: pavimentação de bio-regiões produtivas, introdução de espécies exóticas, e extração de 

recursos naturais de forma exagerada, como florestas e reservas de peixes. O problema não é que a 

sociedade muda ou colhe recursos naturais, pois precisa deles para sobreviver, mas é que utiliza estes 

recursos a uma velocidade maior do que a Natureza pode regenerá-los. Isto significa que a ‘reserva’ de 

recursos da qual a sociedade retira está ficando cada vez menor. O resultado da agricultura convencional, 

uso de florestas, planejamento urbano e técnicas de gerenciamento de recursos é uma deteriorização 

continuada da Natureza e da sua habilidade em sustentar a humanidade (TNS, 2010; AEM, 2005). 
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a injustiça social, resultado da organização dos sistemas sociais20 (TNS, 2010, 

ROBÈRT, 2002).  

 

Sustentabilidade: há várias definições de sustentabilidade na lieteratura especializada. 

Para fins deste trabalho, porém, será considerada uma qualidade – um estado futuro, 

uma “virtude” a ser conquistada – que um indivíduo, organização e sociedade – 

conquista quando desenvoleu a capacidade de operar de acordo – e se manter dentro de 

– com quatro princípios básicos e sistêmicos de sustentabilidade. São eles: 1ªCS. Reduz 

e até elimina a sua contribuição à crescente e sistemática dispersão e acúmulo de 

materiais da crosta terrestre na biosfera (especialmente na atmosfera)21; 2ªCS. Reduz e 

até elimina a sua crescente e sistemática contribuição ao acúmulo de substâncias 

tóxicas, naturais, prejudiciais, e persistentes produzidas pelo homem na biosfera22; 

3ªCS. Reduz e elimina a sua crescente e sistemática contribuição para a degradação 

física da natureza por meios físicos23; e 4ªCS. Reduz e elimina a sua contribuição a 

situações que, sistematicamente, minem a habilidade das pessoas em atender às suas 

necessidades básicas24. Com relação à 4ªCS, contribui para a remoção de situações que 

impedem o florescimento25 de todos os seres humanos, sendo capazes de satisfazerem 

                                                 
20 Em que as pessoas são valorizadas pelo que têm, e não pelo que são. Também pelos abusos de poder 

político e poder econômico, que possibilitam que riqueza e recursos sejam concentrados nas mãos de um 

grupo seleto de pessoas. O resultado é a injustiça social, e uma sociedade global que, sistematicamente, 

mina a habilidade da maior parte das pessoas em atender às suas necessidades humanas fundamentais 

(TNS, 2010; FERNANDEZ, 2004; JACKSON, 2009a e 2009b). 

21 Isto significa, por exemplo, substituir o uso de certos minerais ,que são raros na Natureza, por outros 

que são mais abundantes, utilizar todos os metais já minerados de maneira eficiente e, sistematicamente 

,reduzir, até eliminar nossa dependência de combustíveis fosseis (TNS, 2010). 

22 Isto significa a substituição sistemática de certos compostos tóxicos e outros persistentes (não 

naturais), por outros não prejudiciais, que se decomponham mais facilmente na Natureza, e utilizar todas 

as substâncias produzidas pelo homem de maneira eficiente (TNS, 2010). 

23 Isto significa respeitar a resiliência dos ecossistemas, retirando recursos apenas de ecossistemas bem 

monitorados e gerenciados, onde a população biológica de determinada espécie se mantenha – o que só 

ocorre se o número de indivíduos que estão sendo retirados dela for menor do que sua capacidade natural 

de se recompor, já levando em conta a mortalidade natural (isto é, não devida à exploração), a qual 

continuará ocorrendo (FERNANDEZ, 2005). Além disso, sistematicamente buscar o uso mais produtivo e 

mais eficiente tanto dos recursos e serviços naturais (renda) quanto da sua fonte (capital ou patrimônio 

natural), e ter cuidado em todos os tipos de modificação da Natureza, como construção de usinas 

hidrelétricas, super colheitas e a introdução de espécies exóticas (TNS, 2010). 

24 Isto significa a oferta de produtos e serviços, e a mudança de práticas, fornecedores e modelos de 

negócios de modo a garantir que os direitos humanos sejam respeitados, barreiras ao ‘ganha-pão’ sejam 

removidas, ambientes de trabalho seguros e sadios sejam fornecidos, e condições de vida permitam a 

comunidades locais atenderem às necessidades dos cidadãos (TNS, 2010). 

25 Florescer é importante. No entanto, existem razões claras para manter esse florescimento dentro de 

certos limites reais da natureza e não impostos pelo homem, pois em um mundo de limites, certos tipos 

das liberdades são impossíveis ou imorais. Por exemplo: a liberdade infinita de acumular bens materiais é 

um deles, liberdades de obter o reconhecimento social à custa do trabalho infantil na cadeia de 
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as suas necessidades, de modo que se cumpra a Justiça Social. Esta última forma de 

minar a sustentabilidade é especialmente importante, porquanto, se alguém está com 

fome, sem teto, ou enfrentando qualquer outra ameaça ao seu bem-estar, normalmente 

não pode se dar ao luxo de estar preocupado com o quão sustentáveis são suas ações. 

Ele pode, por exemplo, usar pesticidas ou cortar árvores para atender às suas 

necessidades imediatas mesmo sabendo que isto não é bom para ele no longo-prazo. E 

quando toda a sociedade global está consumindo recursos de maneira insustentável, as 

pessoas que já estão batalhando para atender às suas necessidades são as que sofrerão 

mais (TNS, 2010, ROBÈRT, 2002).    

 

Desenvolvimento Sustentável26 (DS): É um processo gradativo de, primeiro, ir 

reduzindo ou descontinuando as violações sistemáticas e crescentes das 4CS, pois é a 

natureza sistemática e crescente da violação que está causando o problema. Estes 

princípios fornecem os limites dentro dos quais a sociedade pode operar de maneira 

sustentável. E qualquer atividade produtiva deve buscar respeitá-los. Assim, devem ser 

vistos como os quatro lados de uma moldura para fotografia: dentro da moldura é 

possível ser criativo o quanto se quiser. Contanto que isso não contribua para a violação 

das 4CS, cada organização, empresa e pessoa é livre para desenvolver seu próprio 

retrato da sustentabilidade (TNS, 2010). Portanto, DS é a melhoria qualitativa da 

atividade produtiva (uma base econômica física) – que enquanto é mantida num “estado 

estacionário”27 pelo transumo de matéria-energia, que deve estar limitado pelas 

capacidades regenerativas e assimilativas dos ecossistemas – vai desmaterializando e/ou 

substituindo os atuais componentes que violam as 4CS por outros que não as violam 

(ROBÈRT, DALY, HAWKEN, HOLMBERG, 1997). Isso não é dizer que a sociedade 

                                                                                                                                               
abastecimento, ou em detrimento de um colapso da biodiversidade, ou para ganhar popularidade eleitoral 

na vida da comunidade, em detrimento das gerações futuras (JACKSON, 2009a e 2009b). 

26 É a consequência do entendimento e respeito às leis naturais através da não violação das 4CS. 

27 Uma boa analogia da “Condição Estacionária” é a de uma biblioteca lotada em que um livro só pode 

entrar se for para substituir outro, e o que entra deve ser melhor do que o que sai, gerando mais riqueza. O 

critério para se escolher os novos livros são as 4CS. Essa noção se apoia na ideia de que é possível seguir 

se desenvolvendo, gerando mais riqueza, sem necessariamente aumentar o throughput, e até reduzindo-o. 

Ou seja, a escala da economia – sua base física – é mantida constante ou até reduzida enquanto a renda 

cresce. (Ex: uma empresa que fatura o dobro a partir da metade de matéria e energia transformadas). 

Assim, a redução da quantidade mediante a introdução de melhorias qualitativas pode agregar valor ou 

promover aumento da riqueza. E somente nesse sentido é que pode ser entendido o termo “crescimento 

econômico”, que é diferente de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Ou seja, antes de tudo, é 

desenvolvimento. O cuidado com o uso do termo “crescimento” se justifica especialmente porque no 

estágio tecnológico atual da sociedade, este tipo de crescimento qualitativo ainda não é a regra, mas a 

exceção no modelo industrialista, por isso, crescer obviamente implica em destruir (DALY, 1996; 

VEIGA, 2008). 
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deva parar todas as suas atividades – toda mineração, extração de petróleo, feche as 

fábricas, feche todas as usinas de celulose e renuncie às posses materiais –; é mantê-las, 

só que progressivamente ir melhorando-as. É levar a cabo um processo de mudança 

gradativa e estruturada, e que no seu destino coloque a empresa em harmonia com estes 

quatro princípios básicos (4CS). Enfim, estes princípios fornecem uma definição útil de 

sucesso em sustentabilidade.  

 

Throughput: é o transumo de matéria e energia de baixa entropia (alta qualidade) que 

entram no sistema econômico (atividade produtiva) e transformam-se em matéria e 

energia de alta entropia (um estado degradado, de menor qualidade) e em parte 

indisponível. Com a degradação não há propriamente criação de riqueza, mas perda 

biofísica pela transformação de matéria e energia (que sofre a ação de entropia) – como 

estabelecem as 1ª e 2ª leis da termodinâmica (GEORGESCU-ROEGEN, 1971). 

 

Efetividade: a análise de procedimentos e métodos de avaliação constitui o eixo 

condutor da discussão sobre efetividade. Defende-se que a implementação das práticas 

de promoção da sustentabilidade seja monitorada e avaliada, com vistas à comprovação 

(ou não) do êxito da intervenção. Após a medição, se ficar evidente que foram 

alcançados os objetivos propostos, globalmente28, e mantidos os resultados, ao longo do 

tempo, caracteriza-se a efetividade29. Portanto, efetividade neste trabalho diz respeito à 

                                                 
28  O aspecto global do desempenho, adotado aqui, refere-se à abrangência do empreendimento 

(variáveis controláveis e não controláveis), ao caráter absoluto do seu desempenho, que será reflexo da 

eficácio no atingimento dos objetivos em toda a cadeia produtiva e de consumo (englobando os 

stakeholders relevantes), que vai desde a extração de matéria prima até o consumidor final; e em todas as 

operações da empresa, seja em fábrica ou em escritório de vendas, seja em unidades domésticas ou 

internacionais. Assume-se que as variáveis internas são as controláveis (ex: produção e produtividade), e 

as externas são as não controláveis (oscilação da demanda, crises econômicas, desempenho de 

stakeholders relevantes, etc.). 

29 O conceito de efetividade adotado neste trabalho – que será transpolado para a ecoefetividade – toma 

emprestada a definição de efetividade na promoção da saúde feita por Last apud Salazar (2004) e 

desenvolvida por Salazar, a partir da Carta de Ottawa (1986). A Carta de Ottawa (1986) é um documento 

que se tornou referência para as demais Conferências Internacionais de Promoção da Saúde, promovidas 

pela Organizaçaõ Mundial da Saúde. A efetividade de uma intervenção de promoção da saúde é 

reconhecida quando seus resultados são favoráveis ou exitosos, em condições de vida real com 

sustentabilidade. Segundo Last, a efetividade é entendida como a “capacidade de uma iniciativa alcançar 

os objetivos propostos sob condições não controladas”. (SALAZAR, 2004, p 21). Segundo Salazar, 

“quando nos referimos à efetividade, estamos avaliando se uma intervenção serve para o que foi criada, 

quando funciona sob condições reais, não controladas” (SALAZAR, 2004, p. 25). Esta seria, portanto 

uma distinção importante se considerados os resultados positivos de uma intervenção: há “evidência de 

eficácia” enquanto a intervenção é desenvolvida com variáveis controladas, enquanto na “efetividade” 

considera-se seu alcance e sustentabilidade sob a ação de variáveis não controladas. São condições de 

desempenho caracterizadas por meio da avaliação global, no longo prazo. 
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capacidade de uma empresa promover resultados de sustentabilidade globais, contínuos 

e sustentados no longo prazo. A efetividade tem decisiva importância no contexto da 

gestão para o DS, pois está associado à progressividade no tempo, no que tange o 

desempenho adequado.  

  

Sistema de Cinco Níveis: um conjunto de relações entre princípios para o DS, segundo 

Robèrt et. al (2002): (1) Leis descrevendo como o sistema biosfera/sociedade é 

constituído e funciona, por exemplo, princípios ecológicos e princípios sociais; (2) 

Princípios para o sucesso na Sustentabilidade, definindo um determinado resultado 

favorável, nos sistemas socioambientais30; (3) Princípios estratégicos para o DS, que são 

as premissas sob as quais transcorrerá o processo que, por um lado, precisa levar ao 

desenvolvimento, e, por outro, satisfazer cada vez mais as condições ou princípios de 

sucesso da sustentabilidade; (4) Atividades neste contexto são atividades de promoção 

da sustentabilidade que estão de acordo com os princípios estratégicos do DS, sem 

perder de perspectiva os princípios para o sucesso em sustentabilidade; e (5) As 

medições para a constatação da eficácia do DS, que incluem diferentes instrumentos 

para mensurar e monitorar a transição.  

 

Modelo de Gestão para a Sustentabilidade (MGS): é o conjunto de elementos 

necessários ao ciclo de gestão, consoante à frase de Deming31 – “Não se gerencia o que 

não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, não 

há sucesso no que não se gerencia”. Entretanto, neste trabalho, o MGS é 

consubstanciado pelas contribuições do Sistema de Cinco Níveis de Robèrt et. al 

(2002). Portanto, assume-se que o primeiro aspecto da boa gestão não está na definição, 

nem tampouco na medição e correspondente atividade de gestão, porquanto são 

desdobramentos de uma premissa, que é o entendimento. Portanto, especialmente a 

gestão da sustentabilidade é condicionada, a priori, pelo entendimento sobre o tema, o 

                                                 
30 Nesse caso, não confundir os princípios para a sustentabilidade com os princípios ecológicos e sociais 

do nível 1. 

31 Esta frase é atribuída a William Edwards Deming. E embora o autor desta tese não tenha encontrado a 

fonte desta citação – por isso, não é sabdido se, realmente, esta frase foi dita ou escrita por Deming – 

assume-se que a frase possui coerência com os princípios propostoss por Deming (1990), em seu livro 

“Qualidade: a revolução da administração”. Portanto, o autor desta tese optou utilizá-la pelas qualidades 

de sinteze e abrangência, conquanto ela pode ser conectada aos 5 Níveis do Sistema, que serão explicados 

na subseção 2.2 desta Tese. Deming (Sioux City, 14 de outubro de 1900 — Washington, 20 de dezembro 

de 1993) foi um estatístico, professor universitário, autor, palestrante e consultor estadunidense. Deming é 

amplamente reconhecido pela melhoria dos processos produtivos nos Estados Unidos durante a Segunda 

Guerra Mundial, sendo, porém mais conhecido pelo seu trabalho no Japão (DEMING, 1990). 
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qual emana de uma pessoa ou grupo de referência. Obviamente, com o passar do tempo, 

este conhecimento inicial pode ser aperfeiçoado e ampliado ou não, até chegar a uma 

configuração de entendimento formal da empresa (NONAKA e TAKEUCHI, 1997). 

Assume-se, porém, que este entendimento condiciona e até determina o próprio modelo 

de gestão. Por isso, cumpre investigar o entendimento sobre sustentabilidade, que é 

parte dos 5 Níveis que consubstanciam um MGS. 

 

Entendimento sobre Sustentabilidade (Nível 1): é a forma como na empresa se 

entende a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável. E esse entendimento, 

sobretudo, é subordinado aos modelos mentais32. Ou seja, o conjunto de pressupostos, 

ideias, conceitos e valores que alguém forma a respeito do assunto, e que influencia, 

condiciona ou define como se percebe problemas e soluções legítimos relacionados a 

ele. Há “modelos mentais” equivocados, que estão na raiz do problema. Dentre eles: a 

visão da terra como uma “fonte infinita de matérias-primas destinadas a abastecer o 

subsistema industrial”; “o intervalo de tempo anual (ou trimestral) para verificar o valor 

de uma ideia”; “o custo ambiental de uma decisão se todos fizerem a mesma coisa, 

supondo que não será feito”; “o mundo é do homem para ser conquistado e dominado 

por ele sem pensar na sustentação das outras espécies”; “a tecnologia irá resolver o 

problema quando tudo estiver muito difícil”; “a mão invisível é um corretor de valores 

honesto”, quando se sabe que pode ser muito desonesto, porquanto os preços dos 

produtos não refletem o seu verdadeiro custo, mas, “tudo bem, pois outras pessoas 

pagarão a conta” (ANDERSON e ROBIN, 2011). 

 

Definição de Sucesso em Sustentabilidade (Nível 2): é como a empresa define sucesso 

em sustentabilidade. O sucesso em sustentabilidade é o destino, ou um estado futuro que 

a empresa deseja atingir, como o “desfecho” dessa jornada. Assim, é uma bússola, que 

guia as decisões e o desenvolvimento das atividades da empresa. Assume-se, todavia, 

                                                 
32 Modelos mentais são as crenças, imagens, e pressupostos que os indivíduos têm sobre si mesmos, 

sobre o mundo, sua organização e como se encaixam neles (HUTCHENS, 2001). São percepções que as 

pessoas têm do mundo. Por meio dessas percepções, elas se orientam para tomar decisões. As pessoas 

constroem as estruturas a sua volta de acordo com o que percebem. Os comportamentos e atitudes são 

decorrentes dos modelos mentais, ou da forma de perceber e pensar (SENGE, 1990). Não é por acidente 

que a maioria das organizações não consegue aprender o novo. A dificuldade encontra-se centrada na 

maneira como as pessoas foram ensinadas a raciocinar sobre um tema, e na forma como elas interagem 

com esse tema. A dificuldade de desaprender – “esvaziar o copo” – cria sérias deficiências no processo de 

aprendizagem das pessoas. Um exemplo é a percepção seletiva, que visa a confirmar um conceito já 

existente. Em boa parte, é devido aos modelos mentais, que as organizações não conseguem mudar de 

fato, mesmo com todos os esforços e recursos despendidos pelas mesmas (SENGE, 1990, p.28).  
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que a definição de sucesso depende, fundamentalmente, do entendimento sobre 

sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. 

 

Princípios Estratégicos de Gestão para a Sustentabilidade (Nível 3): são princípios 

secundários,33 que orientam o desenvolvimento das atividades de gestão, com vistas a se 

atingirem os resultados favoráveis, mantendo-se, sobretudo, o comprometimento com 

aquela definição de sucesso (Nível 2). 

 

Atividades de Gestão da Sustentabilidade (Nível 4): é o conjunto de atividades e 

ações inter-relacionadas,34 que são levadas a cabo com o fim de se atingir o destino 

almejado (Nível 2). As atividades se desenvolvem de acordo com princípios de Nível 3, 

sem perder de vista os princípios do Nível 2, de modo a atingir o resultado desejado.  

 

Instrumentos de Medição e Avaliação da Gestão da Sustentabilidade (Nível 5): são 

as inúmeras maneiras de medir e monitorar os efeitos das atividades, de modo a intervir, 

sempre que necessário, para corrigir a rota, que deve ser a aproximação com aquela 

definição de sucesso (Nível 2). É importante que estes indicadores35 avaliem se, de fato, 

a empresa está progredindo em direção ao Nível 2 nos médio e longo prazos. 

 

  

                                                 
33 No caso do transporte automotivo, o nível 3 significa que, a partir das restrições de infra-estrutura de 

transporte urbano, que definem as possibilidades de locomoção, deve-se agir norteado pelas regras e 

princípios do nível 2. E a partir dessa orientação é que há liberdade para se criar estratégias de 

locomoção, definindo-se um planejamento de rotas mais interessantes tendo em vista os objetivos. O 

mesmo serve para o caso da navegação de aviões, onde as empresas operadoras de voo podem formular 

livremente as suas estratégias e ações, dentro dos limites definidos no nível 1 e orientadas pelo nível 2. O 

piloto planejará o voo de modo orientado pelas diretrizes estratégicas da companhia. 

34 No caso das movimentações do jogo de xadrez, é movimentar cada peça de acordo com o modus 

operandi, dentro da regra do jogo, e da estratégia global para se tombar o rei do adversário. No caso do 

transporte automotivo, o nível 4 significa como conduzir um automóvel, de modo a se obter o resultado 

desejado, e isso implica  pegar uma rota alternativa, ou até mesmo utilizar um meio de transporte 

alternativo a partir do conhecimento/mapeamento da malha rodoviária e a capacidade usada num 

determinado horário. No caso da navegação de aviões, os pilotos podem mobilizar todas as suas 

habilidades e conhecimentos, tendo-se um grau necessário de autonomia para alcançar os resultados 

formulados na estratégia, considerando-se possíveis adversidades que o tempo apresente. 

35 No caso do jogo de xadrez, à luz de estudos que existem sobre as jogadas mais inteligentes do xadrez, 

medir o tempo que leva para se atingir o resultado favorável, derrotas ou quase-derrotas (ameaças) 

ocorridas durante o jogo, quantidade de peças tombadas em relação ao adversário, etc. Para o motorista de 

um automóvel há indicadores relativos aos resultados desejados – como tempo de deslocamento, grau de 

segurança, eficiência no uso do combustível, etc. – e indicadores meio do próprio veículo, como o nível 

de combustível, a velocidade, quilometragem, etc. Para o piloto de avião, os mesmos indicadores podem 

ser utilizados, acrescentando-se, ainda, altitude durante o percurso de voo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

2.1 EVOLUÇÃO E CRÍTICA NA TEORIA DA GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE 

 

Esta subseção tem como objetivos: (i) descrever o processo de evolução e crítica sobre a 

gestão da sustentabilidade, a partir da triangulação entre os universos empresarial, 

acadêmico, governamental, e da sociedade civil organizada; (ii) apresentar algumas 

objeções à noção comum de Desenvolvimento Sustentável, que é compartilhada pela 

maior parte da sociedade. 

 

A estrutura e fluxo da jornada de gestão da sustentabilidade são um caminho sinuoso, 

que vem passando por diferentes etapas de entendimento e intervenção nas questões 

socioambientais. A trajetória de mudança da relação das empresas com a 

sustentabilidade é muito bem descrita em Hart36 (2005), em seu livro “Capitalismo na 

Encruzilhada”. Tomando como base a descrição deste autor, será desenvolvida, nesta 

subseção, uma linha do tempo com os principais momentos de entendimento e 

intervenção nas questões de sustentabilidade para empresas. Apesar de a sociedade não 

haver ainda logrado uma compreensão real do tema, o autor deste trabalho acredita que 

a evolução destas discussões irá levar, inevitavelmente, algum dia, à compreensão do 

que é sustentabilidade. 

 

Poluição e Negação 

 

O primeiro momento, situado nas décadas de 1940 e 1960, é marcado pela noção de que 

poluir o meio ambiente não só era permitido, mas era incentivado e justificado como o 

ônus do progresso. De acordo com Hart, “se queríamos ter prosperidade econômica, 

então, tínhamos de conviver com algumas inconveniências mínimas, como fuligem, 

                                                 
36 Embora a trajetória escrita por Hart se refira especialmente aos contextos dos mercados de países 

desenvolvidos, mormente os mercados estadunidense e europeu, essa visão traz em si importantes 

elementos que interagem com alguns acontecimentos do contexto brasileiro, alguns dos quais serão 

indicados no desenrolar da argumentação. Inobstante, a interação entre os contextos de países de mercado 

desenvolvido e de em desenvolvimento irá gerar importantes insights, para qualquer contexto, inclusive o 

brasileiro, no sentido de estimular o não cometimento dos mesmos equívocos, ou o atravessar de todos os 

estágios de maturidade no entendimento e intervenção da questão. Talvez seja mais útil aproveitar 

ensinamentos e pular etapas, enfim, não fazer mais do mesmo, mas diferente do melhor. 
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mau cheiro, rios que pegavam fogo e montanhas de desperdício. Era o custo do 

progresso” (HART, 2005, p. 36). 

 

Regulamentação Fim de Tubo 

 

A década de 1970 e 80 vai ser marcada pelo desenvolvimento da noção de que as 

empresas deviam ser obrigadas pelos governos a internalizarem as suas 

externalidades37, pois desabrochava o incômodo, com o fato de que as corporações não 

se preocupavam minimamente com os problemas ambientais que geravam. A evolução 

das regulamentações parecia, até então, ser a única forma de fazê-las parar com a 

poluição e forçá-las a “arrumar a bagunça que estavam fazendo” (HART, 2005, p. 36). 

Agências de proteção e regulação foram criadas, e as leis – mecanismos de comando e 

controle – foram desenvolvidas, com o fim de forçar as companhias a mitigarem os seus 

impactos negativos. Com atuação do governo e auxílio dos ativistas, uma torrente de 

multas e penalidades foram implementadas, de tal modo que os tribunais ficavam 

entupidos de processos que visavam a punir “empresas inimigas do meio ambiente,” ou 

inviabilizar empreendimentos com efeitos prejudiciais. Nessa fase, consolidou-se, no 

imaginário de muitos empresários, a noção de que as questões socioambientais eram, 

não só uma fonte de custos, mas algo com que a empresa tinha de lidar de qualquer 

jeito. Em que pese a importância da legislação socioambiental para a evolução da 

sustentabilidade – que, então, exigia, pela primeira vez, o tratamento das externalidades 

– esse tipo de lei constituía uma forma inflexível, não inteligente e desestimulante à 

inovação, promovendo uma abordagem reativa (de remediação do problema), ao invés 

de proativa ou preventiva da questão. Sobretudo, ratificava a existência de um trade-off 

entre o bem socioambiental e desempenho financeiro, ao não considerar a eficiência e 

eficácia de custos nas operações, os ativos intangíveis e todos os benefícios desse 

investimento. Parecia se consolidar a ideia de que o único propósito da empresa era 

gerar lucro para os acionistas, e as preocupações socioambientais só serviam para 

                                                 
37 Externalidades, também chamadas economias (ou deseconomias) externas, cujos efeitos podem ser 

positivos ou negativos - em termos de custos ou de benefícios - gerados pelas atividades de produção ou 

consumo, exercidas por um agente econômico e que atingem os demais agentes, sem que haja incentivos 

econômicos para que seu causador produza ou consuma a quantidade referente ao custo de oportunidade 

social. Na presença de externalidade, o custo de oportunidade social de um bem ou serviço  difere do 

custo de oportunidade privado, fazendo com que haja incentivos não eficientes do ponto de vista social. 

Portanto, externalidades referem-se ao impacto de uma decisão sobre aqueles que não participaram dessa 

decisão (PIGOU, 1920; COASE, 1960). 
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reduzir esses lucros (HART, 2005, p. 37). Esta visão desestimulante, infelizmente, ainda 

perdura no subconsciente de boa parte dos executivos de empresas e, naturalmente, os 

condiciona a pensar na questão de forma reativa ou defensiva, recuperando “velhas 

soluções,” ao invés de enxergarem o “novo”, as inúmeras oportunidades envolvidas. 

 

“Revolução Verde” 

 

Chamada de “Revolução Verde” por Hart (2005), se inicia uma nova fase, na década de 

1980, com a percepção de que os resultados do “comando e controle”, embora 

necessários, não eram suficientes. Alternativas, como incentivos baseados em mercados 

e licenças de emissões negociáveis, sinalizavam para a possibilidade de que os custos de 

poluição poderiam ser reduzidos de maneira drasticamente mais eficiente, com 

benefícios econômicos. Na Europa, surgem movimentos de normatização voltados ao 

cumprimento de metas e do bem socioambiental. Nos Estados Unidos, o meio 

acadêmico e as corporações se tornam mais receptivas às questões socioambientais, que 

passam a ser incorporadas em duas áreas: inovação e gestão da qualidade. Merece 

destaque a especial inspiração trazida pelo movimento da qualidade embutida, que 

substituia o da qualidade inspecionada (após o fato).  Ensejado pelo reconhecimento da 

superioridade do desempenho das empresas japonesas e seu modelo kaizen de gestão38 – 

que superava em muito as empresas norte americanas, a partir da década de 1970 – 

difunde-se, no mundo, uma confluência saudável entre os movimentos da qualidade 

total e o da qualidade ambiental. Com resultado do casamento entre estas duas 

filosofias, sobrevém o advento da primeira geração de ferramentas e abordagens de 

gestão da sustentabilidade, que visavam, inicialmente, à prevenção da poluição e dos 

impactos ambientais negativos com economias de custo. As empresas foram se dando 

conta de que era, geralmente, mais barato e mais eficaz prevenir do que “tentar arrumar 

a bagunça depois que estivesse feita” (HART, 2005, p. 39). Poluição passa a ser vista 

como um defeito de qualidade, pós-fato, portanto, deve ser corrigida (preventivamente), 

de forma que a não-poluição esteja embutida no processo. Nessa perspectiva, foram 

enriquecidas algumas atividades importantes, tais quais os Círculos de Controle Total 

                                                 
38 A palavra Kaizen, de origem japonesa, significa “mudar para melhor” ou “boa mudança”. Aplicada às 

empresas significa que nenhum dia deve passar sem que sejam feitas melhorias, mesmo uma melhoria 

apenas. O Kaizen também pode ser definido como melhoramento contínuo, e tem por objetivo a 

promoção de melhoramentos sucessivos e constantes, ou seja, mais e menores passos de melhoramento 

incremental (SLACK et al., 2002). 
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da Qualidade (TQM - Total Quality Management), que passou a ser Qualidade Total 

Ambiental (TQEM - Total Quality Environmental Management - TQEM)39. Os 

chamados CCQ’s passaram a ser enriquecidos com a inclusão de questões 

socioambientais. Em paralelo, desenvolve-se o conceito de Produção Mais Limpa 

(P+L), lançado pela United Nation Environmental Program (UNEP), nos Estados Unidos, 

migrando depois para a Europa, nos anos 80. Motivada pela Cetesb40, nos anos 90, essa 

prática chega ao Brasil, estimulando a indústria a se engajar no esforço da aplicação 

contínua de uma estratégia de prevenção ambiental aplicada aos processos, produtos e serviços, 

de modo a permitir o crescimento econômico sem prejuízo ao meio ambiente.  

 

Do início da década seguinte (1990) em diante, é que vai surgir o primeiro conjunto de 

sistemas de gestão socioambiental41, começando pela criação e proliferação da série 

ISO14000, e que atualmente conta com diversas normas42. Em paralelo, o advento da 

técnica ecoeficiência43, como uma das primeiras ferramentas de gestão amplamente 

reconhecidas para a aplicação de alguns dos conceitos de sustentabilidade, no setor 

privado (WAAGE, 2004), com o benefício da redução de custos e consequente aumento 

da rentabilidade.  

                                                 
39 Trata-se de uma ampliação do conceito de TQM (Total Quality Management) para TQEM (Total 

Quality Environmental Management - TQEM). É uma extensão dos princípios e das práticas da gestão da 

qualidade total às questões socioambientais e, por isso, é incorporado mais facilmente, quando a empresa 

já tem consolidada a cultura da qualidade total. Depende de um esforço contínuo para manter a motivação 

inicial. Sua essência é a formação de grupos de cinco a doze pessoas, que se reúnem, voluntariamente e 

com regularidade para identificar, analisar e propor soluções para problemas socioambientais na empresa. 

(CALLENBACH, 1993; FERRO, 1997; CHEVALIER, 1995; GEMI, 2010). 

40A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB é a agência do Governo do Estado 

responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de 

poluição, com a preocupação fundamental de preservar e recuperar a qualidade das águas, do ar e do solo 

(CETESB, 2010). 

41 São sistemas implantados com o propósito de assegurar a melhoria contínua no desempenho 

ambiental, social, econômico e na relação com stakeholders da empresa, onde tal desempenho é o 

conjunto dos “resultados obtidos com a gestão dos aspectos de sustentabilidade da empresa”, que engloba 

as atividades, produtos e serviços que podem interagir com o meio ambiente, saúde e segurança, 

stakeholders e direitos humanos. Entretanto, os SG são apenas sistemas que devem englobar outras 

atividades para que se torne útil ao DS. Além disso, seus objetivos devem estar conectados com uma 

definição útil de sustentabilidade (como as do TNS framework), que proverá direção aos SG e ajuda à 

empresa a se alinhar com as mudanças do contexto da sustentabilidade (ROBÈRT, 2002).  

42 Há aquelas que são publicadas por mecanismos oficiais de normatização, entre as quais se destacam: 

ISO 14000 (meio ambiente); ISO 9000 (qualidade); CE EMAS (ambiental); BS 8800 (condições dignas 

de trabalho); BS 8855 (ambiental) (COMPÊNDIO PARA A SUSTENTABILIDADE, 2008). 

43 O termo foi cunhado antes da Rio 1992, da Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das 

Nações Unidas, referindo-se à contribuição das empresas às questões de sustentabilidade. “Empresas 

ecoeficientes” foram definidas, no revolucionário livro Changing Course, como “aquelas que criam 

produtos e serviços cada vez mais úteis, ou seja, que agregam mais valor, ao mesmo tempo que reduzem, 

continuamente, seu consumo de recursos e sua poluição” (SCHMIDHEINY, 1992). 
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A OCDE conceitua ecoeficiência como “a eficiência com a qual os recursos ecológicos 

são utilizados a serviço das necessidades humanas” (OECD, 1994). Entretanto, o termo 

ecoeficiência foi introduzido em 1992 pelo World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD) – Conselho Mundial de Negócios para o Desenvolvimento 

Sustentável, por meio da publicação do livro Changing Course (SCHMIDHEINY, 

1992), sendo endossado pela Conferência Rio-92, como uma forma das organizações 

implementarem a Agenda 21 no setor privado. Desde então, tem-se tornado sinônimo de 

uma filosofia de gerenciamento que leva à sustentabilidade, e como foi um conceito 

definido pelo próprio mundo dos negócios, está se popularizando muito rapidamente 

entre os executivos de todo o mundo (WBCSD, 2000). 

 

De acordo com o WBCSD (2000), a ecoeficiência é obtida pela entrega de bens e 

serviços com preços competitivos que satisfaçam as necessidades humanas e tragam 

qualidade de vida, reduzindo progressivamente impactos ambientais44 dos bens e 

serviços, através de todo o ciclo de vida, em linha com a capacidade estimada da Terra 

em suportar. Este conceito descreve uma visão para produção de bens e serviços que 

possuam valor econômico enquanto reduzem os impactos ecológicos da produção, 

sugerindo, enfim, uma significativa ligação entre eficiência dos recursos (que leva à 

produtividade e lucratividade) e responsabilidade ambiental. Desse modo, ecoeficiência 

é o uso mais eficiente de materiais e energia, a fim de reduzir os custos econômicos e os 

impactos ambientais. Em outras palavras, é saber combinar desempenho econômico e 

ambiental, reduzindo impactos ambientais, usando mais racionalmente matérias-primas 

e energia, reduzindo os riscos de acidente e melhorando a relação da organização com 

as partes interessadas (stakeholders). 

 

Inicia-se, no campo social, a intensificação do movimento Responsabilidade Social, 

com a também normatização dos sistemas de gestão social e dos processos de diálogo 

com stakeholders, os quais assumiam posturas cada vez mais impassíveis frente às 

empresas poluidoras ou violadoras de direitos humanos. Formam-se as não 

convencionais parcerias entre corporações e ONG’s para o desenvolvimento de 

                                                 
44 Os 7 principios da ecoeficiência, são: 1. Reduzir o consumo de materiais com bens e serviços; 2. 

Reduzir o consumo de energia com bens e serviços; 3. Reduzir a dispersão de substâncias tóxicas; 4. 

Intensificar a reciclagem de materiais; 5. Maximizar o uso sustentável dos recursos naturais; 6. Prolongar 

a durabilidade dos produtos; e 7. Agregar valor aos bens e serviços (WBCSD, 2000). 



 29 

tecnologias sociais, pois, enfim, descobria-se que perguntar e ouvir antes – os principais 

interessados e impactados pelas ações das empresas – ao mesmo tempo em que se 

preveniam efeitos negativos e indesejáveis, não só fazia mais sentido economicamente, 

mas evitava os frequentes litígios e desperdícios de material e energia. Muitas pesquisas 

surgiram, na época, documentando a economia por parte de empresas que mobilizavam 

estas duas ferramentas (Ecoeficiência e Gestão da Relação com Stakeholders). Um 

desdobramento desse processo foi a antevisão de que as questões socioambientais, na 

verdade, eram questões estratégicas, que podiam ser monitoradas como fontes de 

oportunidades.  

 

Outra força que veio a contribuir com a chamada “Revolução Verde” foi a resposta 

voluntária – ao invés da mentalidade reguladora “fim de tubo” – com o surgimento e o 

fortalecimento das primeiras iniciativas de transparência voluntária45, declarando 

informações de toxidade e impactos socioambientais de produtos de empresas. Tais 

relatórios, sob a guarda de agências de proteção do meio ambiente e do bem social, 

tornaram-se fontes de consultas recorrentes por ativistas, imprensa e analistas 

independentes que desejassem conhecer aspectos não financeiros de desempenho das 

empresas. Igualmente importante foi o desenvolvimento de leis mais maduras,’ que 

responsabilizavam o produtor sobre o ciclo de vida ambiental do produto, o que se 

iniciou na década de 1980 na Alemanha. No Brasil, só em 2010 vai ser aprovada uma 

legislação46 nesse sentido, mas que ainda não está madura. Durante o processo analítico 

conhecido como LCA (Life Cycle Assessment) ou ACV – Análise do Ciclo de Vida 

ambiental do produto –, não foram poucas as empresas que descobriram que era 

possível gerar produtos competitivamente superiores, mediante a desmaterialização e 

                                                 
45 O TRI (Toxic Release Inventory) é um relatório divulgado pela Agência de Proteção Ambiental 

americana (Environmental Protection Agency - EPA), a respeito da emissão de substâncias químicas 

pelas empresas. O inventário de resíduos não é novidade. Nos EUA, as indústrias foram obrigadas, a 

partir de 1979, a fazer o inventário de resíduos e a declarar os volumes de emissões anuais de 154 

produtos químicos tóxicos. Em 1983, o relatório tornou-se compulsório e, em 1987, o número de 

substâncias passou para 330. Surgiu, em 1988, o TRI sob controle da EPA-US e que abrange mais de 600 

produtos. O TRI forneceu, assim, um primeiro parâmetro para avaliação e comparação de desempenho de 

dimensões não financeiras (HAMILTON, 1995) 

46 No Brasil, depois de tramitar na câmara por mais de duas décadas, foi aprovado no dia 07/7/2010, o 

projeto de lei (PLS 354/89), que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Basicamente, a lei 

regula a reciclagem e disciplina o manejo dos resíduos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

aprovada, veiculada pela Lei Federal nº 12.305/10, através de uma visão sistêmica do processo de gestão, 

procura induzir a cadeia produtiva à disposição adequada dos rejeitos e introduz novos padrões de 

produção e consumo voltados à redução, reutilização e reciclagem de resíduos, para tanto assentando-se 

em noções de gestão integrada, internalização dos custos sociais do processo produtivo, logística reversa 

e responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. (PNRS, 2010) 
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substituição de compostos impactantes ao meio ambiente. Diante deste cenário mais 

promissor, as empresas mais ousadas ou pioneiras se lançaram ao desafio de aumentar o 

valor socioambiental e, consequentemente, financeiro (HART, 2005).  

 

Em paralelo, ocorre o desenvolvimento do arcabouço conceitual “Triple Bottom Line” 

(TBL),47 de Elkington (1997), cujo fundamento principal é o questionamento do 

resultado final único (financeiro). Elkington argumenta sobre a importância de se 

considerarem os custos e retorno ambiental e social, juntamente com a contabilidade 

financeira padrão, para se determinar o resultado final. Na verdade, todos estes fatores 

sempre afetaram as empresas, a única diferença é que, agora, estavam sendo 

reconhecidos pelas empresas e mercados de ações. O valor das suas ações, negociadas 

em bolsa, é também afetado por impactos não financeiros, isto é, por aspectos 

ambientais e sociais de suas operações. Esse modelo conceitual passou a ser 

incorporado por algumas grandes empresas, e veio a ser legitimado por entidades de 

credibilidade como a Global Reporting Initiative48 (GRI), cuja missão foi satisfazer a 

necessidade de transparência, oferecendo uma estrutura confiável para a elaboração de 

relatórios de sustentabilidade, que pudesse ser usada por organizações de todos os 

tamanhos, setores e localidades. Nesse sentido, a GRI vem trabalhando para melhorar o 

padrão de report pelo estímulo do aumento da qualidade das informações declaradas nos 

relatórios de sustentabilidade. Sua estrutura de redação incorpora, essencialmente, o 

modelo TBL49. Por isso, acabou sancionando e, consequentemente, disseminando 

amplamente este modelo (TBL), que, hoje, é considerada uma abordagem clássica da 

                                                 
47 Esta abordagem encontra forte respaldo no conceito de DS formulado no Relatório Bruntland, que está 

assentado nos três pilares básicos: o crescimento econômico, a inclusão e equidade social e o equilíbrio 

ecológico (ELKINGTON, 1989, p. 75). O autor enfatiza duas questões centrais para a atuação orientada 

para a sustentabilidade: 1) a integração dos três pilares do DS; e 2) a integração dos mesmos com 

objetivos de curto e longo prazo. (ELKINGTON, 1997) 

48 Ferramenta criada pela Global Reporting Initiative (GRI), organização internacional com sede em 

Amsterdã, na Holanda, cuja missão é desenvolver e disseminar globalmente diretrizes para a elaboração 

de relatórios de sustentabilidade (GRI-G3, 2006). 

49 Elaborar relatórios de sustentabilidade é a prática de medir, divulgar e prestar contas para stakeholders 

internos e externos do desempenho organizacional, visando ao desenvolvimento sustentável. “Relatório 

de sustentabilidade” é um termo amplo, considerado sinônimo de outros relatórios, cujo objetivo é 

descrever os impactos econômicos, ambientais e sociais (triple bottom line) de uma organização, como o 

relatório de responsabilidade social empresarial, o balanço social etc. Esse tipo de documento deve 

oferecer uma descrição equilibrada e sensata do desempenho de sustentabilidade da organização relatora, 

incluindo informações, tanto positivas como negativas. Um relatório de sustentabilidade baseado nas 

Diretrizes da GRI divulga os resultados obtidos dentro do período relatado, no contexto dos 

compromissos, da estratégia e da forma de gestão da organização (GRI-G3, 2006) 
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sustentabilidade. No Brasil (1998), surge o Instituto Ethos de Responsabilidade Social,50 

que enriquece fortemente o cenário nacional com um conjunto novo de ferramentas, 

dentre as quais cumpre destacar os Indicadores Ethos51. 

 

Entretanto, a noção corroborada pela proposta de integrar as três dimensões (TBL), está, 

ainda, muito aquém de um resultado efetivo. Esta e outras abordagens e ferramentas da 

1ª geração, desenvolvidas no bojo da “Revolução Verde,” começam a dar sinais de 

insuficiência. A Ecoeficiência, por exemplo, apresentava sérios padecimentos dentro de 

uma aplicação restrita. Alguns estudos mostravam que a preocupação com a redução do 

uso de recursos e energia, bem como a geração de resíduos e os impactos ambientais 

estavam sendo abordados de forma reducionista, ou seja, dentro de uma linha de 

produto, uma divisão, ou de uma unidade operacional da empresa (WAAGE, 2004). Ao 

se elevar o resultado líquido relativo do número de produtos feitos com menos material 

e energia – sem, contudo, ao mesmo tempo, não ocorrer o resultado absoluto com 

crescentes desmaterializações e substituições de certas substâncias impactantes que 

entrassem no processo produtivo, e sem a inclusão de outras questões sociais 

importantes – o desempenho socioambiental, na verdade, poderia estar piorando. Assim, 

percebeu-se que havia muitos avanços a serem feitos, de modo que, ao se focar apenas 

um subconjunto do sistema, a dinâmica mais ampla, ou o sistema total, poderia ter o seu 

desempenho piorado (WAAGE, 2004; HART, 2005, ROBÈRT, 2002). Esse efeito 

colateral ficou conhecido como o Efeito Jevons52. 

                                                 
50 O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é uma organização sem fins lucrativos, 

caracterizada como Oscip (organização da sociedade civil de interesse público). Sua missão é mobilizar, 

sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as 

parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável. Criado em 1998 por um grupo de 

empresários e executivos oriundos da iniciativa privada, o Instituto Ethos é um polo de organização de 

conhecimento, troca de experiências e desenvolvimento de ferramentas para auxiliar as empresas a 

analisar suas práticas de gestão e aprofundar seu compromisso com a responsabilidade social e o 

desenvolvimento sustentável. É também uma referência internacional nesses assuntos, desenvolvendo 

projetos em parceria com diversas entidades no mundo todo (ETHOS, 2011).  

51 Trata-se de uma ferramenta de autodiagnóstico, cuja principal finalidade é auxiliar as empresas a 

gerenciarem os impactos sociais e ambientais decorrentes de suas atividades. Os Indicadores Ethos de 

RSE foram criados pelo Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, organização não-

governamental, idealizada em 1998 por empresários e executivos oriundos do setor privado. Em sua 

sétima edição, os Indicadores Ethos continuam sendo uma das mais utilizadas ferramentas de gestão 

empresarial para uso interno das empresas. O conteúdo do questionário (com questões de profundidade, 

questões binárias e questões quantitativas) é organizado em sete grandes temas: 1) Valores, Transparência 

e Governança; 2) Público Interno; 3) Meio Ambiente; 4) Fornecedores; 5) Consumidores e Clientes; 6) 

Comunidade; e 7) Governo e Sociedade (ETHOS, 2011) 

52 “Paradoxo de Jevons“. Ao observar que as recém-introduzidas máquinas a vapor desenvolvidas por 

James Watt, muito mais eficientes em termos de produtividade que as antecessoras, fizeram, ainda assim, 

aumentar a quantidade total de carvão consumido no país, Jevons escreveu: “É um completo engano 
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Apesar de bem intencionada, a eco-eficiência não é uma estratégia satisfatória no longo 

prazo, porque não propõe mudanças profundas o suficiente na produção industrial 

(BRAUNGART e MCDONOUGH, 2009). As mudanças sutis, como a redução de 

matéria-prima e energia, são insuficientes para compor um cenário de sustentabilidade. 

Por isto, Braungart e McDonough (2009) propõem o termo eco-efetividade, que seria o 

resultado da gestão de matérias como “nutrientes técnicos” perpétuos, gerando um novo 

ciclo metabólico industrial, chamado “cradle-to-cradle” (do-berço-ao-berço), com 

reaproveitamento de matérias de forma semelhante ao que acontece nos organismos 

vivos. Braungart e McDonough (Op. Cit., p. 78) definem assim a eco-efetividade: “a 

chave não é diminuir as indústrias e sistemas humanos, como os defensores da 

eficiência propõem, mas projetá-las para tornarem-se maiores e melhores de modo a re-

suprir, restaurar, e nutrir o resto do mundo”. A eco-efetividade mudaria o fluxo de 

materiais, ao mantê-los sempre ativos realimentando a produção, o que seria mais 

benéfico para o sistema ecológico, de acordo com os ciclos metabólicos biológicos 

chamados de “biociclos” por estes últimos, ao invés dos ciclos metabólicos industriais 

conhecidos por “tecnociclos” (MANZINI e VEZZOLI, 2005).  

 

Além da ecoeficiência, outra abordagem que se mostrou insuficiente, apesar do uso 

bastante difundido até hoje, foi a do TBL. Há objeções filosóficas e simbólicas53 quanto 

à ideia de que as pessoas devem pensar na sustentabilidade como um TBL, porquanto o 

modelo é demasiadamente simplificador e, por isso, não expressa a complexa rede da 

sustentabilidade, nem as sutilezas relacionadas ao modelo de esferas concêntricas – 

caráter de dependência das esferas econômica e social em relação ao sistema holo – que 

evidencia o papel crítico da biosfera, que, hoje, é o patrimônio mais escasso do 

                                                                                                                                               
supor que um uso mais eficiente dos combustíveis implicará uma redução do seu consumo. A verdade é 

precisamente o oposto” (JEVONS, 1865, p 123). E, exemplificando com a indústria do aço, afirmava: “Se 

a quantidade de carvão usada em um alto-forno for reduzida, em termos da produção, os lucros da 

atividade crescerão, novo capital será atraído, o preço do ferro-gusa irá cair, mas a demanda aumentará. 

E, no final, o maior número de altos-fornos anulará as economias no consumo conseguidas por cada 

unidade individual” (JEVONS, 1865, p 124-125). Jevons designou de rebound efect, o efeito que ocorre à 

medida que o progresso tecnológico aumenta a eficiência com que um recurso é usado, de modo que o 

seu consumo total pode aumentar em vez de diminuir. Há sérias implicações deste paradoxo para a 

sustentabilidade centrada na ecoeficiencia, porquanto é muito simplista a afirmação de que a 

sustentabilidade resulta como uma consequência passiva de se consumir menos (POLIMENI, 2008) 

53 Considerando-se o poder dos símbolos enquanto sistema de linguagem e suas diferentes interpretações 

que as diferentes culturas podem ter sobre o mesmo símbolo. 
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planeta54; nem tampouco ajuda a solucionar frequentes trade-offs que ocorrem entre as 

três dimensões, os quais, via de regra, são suprimidos ou desconsiderados dentro do 

atual modelo industrialista de mercado emergente em crescimento. 

 

Para além do TBL, outros modelos alternativos surgem, desde então, e uma das 

propostas resultantes é um modelo síntese feito por Meadows (1998) – construído a 

partir da essência da mensagem de várias abordagens55, e também considerando o 

contexto do todo, do sistema holo, dentro do qual estas abordagens devem estar 

inseridas. Meadows mesmo admite que seu modelo não é consenso56 dos pontos de 

vistas simbólico e filosófico, mas ambiciona que se torne algo que faça sentido em seus 

próprios termos, um modelo organizador que possa ser compreendido em todos os 

níveis de maneira fácil, sem nunca perder de vista o que é mais importante para o 

desenvolvimento sustentável (MEADOWS, 1998). 

 

O framework sugerido por Meadows tem como fundamento central um esquema 

proposto por Daly (1973), que retrata da relação entre a economia humana e a da Terra 

de uma maneira lógica, sistemática e esclarecedora. O esquema relaciona a riqueza 

natural com o propósito humano final através da economia, tecnologia, política e ética, 

fornecendo uma estrutura de integração simples. Daly originalmente chamou esse 

diagrama de Triângulo Meio-Fins (Figura 4, a seguir). A idéia importante é situar a 

economia humana dentro de uma hierarquia, repousando sobre uma base de recursos 

naturais e chegando-se à altura do objetivo final da existência. Na base do triângulo, 

suportando tudo, há o que Daly chama meios últimos, que significa que toda a vida e 

todas as transações econômicas são construídas e mantidas por tais meios.  

                                                 
54 Ao invés disto, considera-se mais útil pensar nestes três sistemas como esferas aninhadas e 

interdependentes (TNS, 2010) ou como os cinco capitais (SIGMA PROJECT, 2003). A esfera maior 

representa o meio-ambiente, ou a Terra, da qual todo progresso econômico e social acaba por depender. É 

o capital natural: fornece a renda, que são os serviços de ecossistemas e recursos naturais dos quais a 

humanidade precisa para sobreviver. A esfera do meio representa a sociedade, ou o capital humano. A 

economia é o circulo menor, porque é governada pelas regras, regulamentações e estruturas das outras 

duas esferas. A economia depende do capital humano e do capital natural para prosperar. Não se pode ter 

um às custas do outro (TNS, 2010) 

55 Várias tentativas de frameworks têm sido discutidas e sugeridas – entre eles: “pressure-stateimpact- 

response”; o “ecological footprint”; os “quatro capitais” (economico, natural, humano e social capital) do 

Banco Mundial e a idea de “genuine savings”. O Balaton Group workshop descobriu que cada um era 

útil, pois parecia capturar uma peça importante do quebra-cabeça, porém não o quebra-cabeça todo 

(MEADOWS, 1998, p. 40). 

56 Meadows afirma que vários de seus colegas do Grupo de Balaton têm reservas sobre o esquema 

proposto, mais nos níveis simbólicos e filosóficos do que no nível dos conceitos lógicos (MEADOWS, 

1998, p. 41). 
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Figura 4: O “Triângulo de Daly” complementado por Meadows. 

Fonte: Meadows (1998, p. 42) 

 

A partir do espectro de Daly (1973, p. 8), analisado e complementado por Meadows 

(1998, p. 40-71), vejamos abaixo em quê cada um dos níveis se constitui. Além dos 

níveis meios-fins, foram já incorporados no texto a seguir a descrição dos cinco 

capitais57, originalmente definidos como quatro, na concepção de Daly58, e depois tendo 

o termo Capital Financeiro acrescentado em Sigma Project (2003) e Porritt (2007): 

                                                 
57 Na proposta de Daly (1973) não há explícito o termo Capital Financeiro, embora ele esteja nas 

entrelinhas como riqueza. O termo Capital Financeiro só vai ser incorporado, mais tarde, por outros 

autores e abordagens (SIGMA PROJECT, 2003; PORRITT, 2007; SERALGEDIN, 1996; e BRANDÃO, 

2009). 

58 Baseiam-se nos trabalhos de Porritt (2007), publicados inicialmente em Forum for the Future (2000), e 

de Sigma Project (2003). 
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Os Meios Finais são o Capital Natural – a matéria do planeta, a energia do sol, os 

ciclos biogeoquímicos, os ecossistemas e as informações genéticas que carregam, e o 

ser humano como um organismo (MEADOWS, 1998). Há processos de valor intangível 

e constituintes do bem-estar humano, que provêem os bens e serviços à subsistência. 

Por exemplo, provisão de recursos naturais, alguns renováveis usando a energia solar 

(madeira, grãos, animais e água), outros não renováveis (como os combustíveis fósseis). 

É responsável, também, por serviços ecossistêmicos de regulação, purificação, 

absorção, neutralização e reciclagem de resíduos (AEM, 2005). Estes meios 

fundamentais não são criadas pelo homem, são a herança da Terra ao homem que nasce. 

Possuem valor inrente e intangível. E são estudados pelas ciências e convertidos através 

da tecnologia em meios intermediários. Possuem caráter essencial para todos os outros 

capitais pelo simples fato de prover os elementos constituintes para a construção de 

todos os outros, e com isso, uma clara relação de dependência. Além disso, é o único 

capaz de se autossustentar. Não obstante, é o elemento mais escasso atualmente 

(DALY, 2005). 

 

Os Meios Intermediários são os Capital Humano e o Capital Construído. O primeiro, 

Humano, é constituído por elementos também de valor inerente e inestimável – tais 

como saúde, conhecimento, criatividade, produção intelectual, habilidades, motivação, 

satisfação, dignidade, alegria, empatia e espiritualidade, etc. (todos constituintes ou 

relacionados ao trabalho) – como elementos necessários para os indivíduos se 

engajarem no processo de criação de riqueza. Assume-se que melhorar a qualidade 

desse capital, por meio de educação, é fundamental para a prosperidade ocorrer. O 

Capital Construído são ferramentas, tecnologias, máquinas, fábricas, mão de obra 

qualificada, materiais processados e energia. São construídos a partir da interação entre 

o capital humano e o capital natural, e atualmente definem a capacidade produtiva da 

economia, sem considerar os gargalos (restrições) do capital natural. Os economistas 

neoclássicos os chamam de insumos para a economia – ignorando sistematicamente as 

entradas de inestimável valor da natureza, a partir do nível abaixo. Meios intermediários 

são necessários, mas não suficientes para realizar todos os fins mais elevados. Aspectos 

como gestão, valorização, distribuição, manutenção e utilização desses meios 

intermediários são as preocupações da economia, administração e da política, ou da 

economia política (MEADOWS, 1998).  



36 
 

 

Os Fins Intermediários estão relacionados com a interação do Capital Humano e o 

Capital Social a partir dos níveis abaixo. De acordo com Brandão (2009), o Capital 

Social configura-se como a estrutura de relações, instituições, redes e relacionamentos 

que facultam ao indivíduo manter e desenvolver seu capital humano em cooperação e 

colaboração com outros indivíduos, o que permite a construção de um projeto ou 

produto coletivo – e que supostamente vale mais do que um produto individual – 

resultante do trabalho em conjunto, ao invés do isolamento. Está muito relacionado à 

confiança – pois engloba família, comunidades, empresas, sindicatos, organizações de 

trabalho voluntário, sistemas jurídicos e políticos e organizações educacionais – 

podendo ser definido como a capacidade que surge quando prevalece a confiança na 

sociedade ou em um subsistemas dela, desde grupos nucleares como a família até outros 

maiores, como a nação. Frequentemente é criado e transmitido por meio de mecanismos 

culturais, como linguagem, simbolismos, religião, tradição ou hábitos históricos. Assim, 

os Fins Intermediários são as metas que os governos prometem e as coisas que a 

economia espera entregar – tais como: bens de consumo, saúde, riqueza, conhecimento, 

lazer, comunicação, transporte –, o que os economistas chamam de outputs 

(MEADOWS, 1998). 

 

Fortemente relacionado aos Fins Intermediários está o Capital Financeiro, que reflete 

o poder produtivo, resultado da interação entre as outras formas de capital, facilitando 

sua posse e comercialização, por exemplo, na forma de ações, títulos ou moeda. 

Entretanto, ao contrário das outras formas de capital, não tem valor intrínseco – seu 

valor é puramente representativo das outras quatro formas de capital. Não obedece às 

leis da natureza (BRANDÃO, 2009). Enfim, os fins intermediários – especialmente a 

riqueza, o dinheiro – são almejados por todos, mas não há garantias de que, sozinhos, 

tragam o bem-estar, a satisfação e a felicidade, como é revelado pelas experiências em 

sociedades onde fins intermediários são abundantes, mas as pessoas sentem-se vazias, 

ou com suas vidas sem significado. Porque os fins intermediários não são os fins em si 

mesmos, mas instrumentos para atingir algo maior, conquanto a conversão de fins 

intermediários para Fins Últimos depende de uma ética eficaz, religião ou filosofia que 

possam responder a anseios profundos, como: o que são coisas como saúde, riqueza e 

educação? (MEADOWS, 1998). Os fins últimos são o propósito da existência humana, 
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a verdadeira riqueza, isto é, coisas mais profundas do que a busca desenfreada pelo 

capital financeiro. 

 

Nesse sentido, outra abordagem que provê mais consistência conceitual e de linguagem 

é a do Sigma Project – um conjunto de diretrizes e ferramentas para empresas que visam 

contribuir efetivamente para o DS59, ilustrada pela Figura 5, abaixo. 

 

 

Figura 5: Os cinco capitais. 
Fonte: Sigma Project (2003, p. 4). 

 

                                                 
59 O Projeto SIGMA foi lançado em 1999 com o apoio do Departamento de Indústria e Comércio do 

Reino Unido. É uma parceria entre a British Standards Institution (BSI), o Forum for the Future e 

AccountAbility. A BSI é uma das principais organizações de normatização; defende a adoção de 

melhores práticas de administração, redução de riscos e implementação de normas internacionais como 

forma de distribuição de renda. O Forum for the Future é um dos principais órgãos e centros de estudos 

de sustentabilidade; Instituição fundada em 1996 no Reino Unido, desenvolve ações a fim de acelerar a 

transição para um modo de vida sustentável com base em soluções digitais. Trabalha em parceria com 

mais 150 organizações, governos e universidades para difundir e compartilhar o conceito e práticas do 

DS. E AccountAbility é um organismo profissional internacional dedicado às práticas responsáveis, cuja 

missão é promover a prestação de contas para o DS. Esta última, oferece ferramentas e normas com base 

em seu AA 1000, promove o desenvolvimento profissional e padrões de certificação e conta com um 

modelo de governança inovador. O Sigma Project foi amplamente revisado em 2003. 
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Conforme pode ser visto na Figura 5, acima, embora haja correspondência entre as três 

esferas do TBL e os cinco capitais descritos, o Sigma Project supera fraquezas do TBL, 

tal como a possibilidade de considerar os fatores – social, econômico e ambiental – 

como se fossem iguais (quando a integridade ambiental é de fato um pré-requisito social 

e econômico) e tratados isoladamente (quando, na verdade, estão freqüentemente 

interligados). Além disso, apresenta os cinco tipos de capital relacionados, conforme a 

hierarquia do Espectro Meio-Fins de Daly (1973), sob o guarda-chuva da prestação de 

contas. O capital Natural fica evidenciado como a base por meio da qual se 

desenvolverão os demais capitais entrelaçados – o humano, social e construído – e o 

capital financeiro aparece como o último capital criado a partir da interação dos demais. 

Cumpre as empresas, governos e organizações de um modo geral – por meio de ética, 

transparência e prestação de contas – demonstrarem como utilizam tais capitais, de 

modo a gerar riqueza, prosperidade, para a obtenção dos Fins Últimos (DALY, 1973). 

 

Esta abordagem visa construir a capacidade necessária para que as empresas alcancem 

os seus objetivos de negócio, e institucionais, tratando, de modo mais eficaz, os 

dilemas, ameaças e oportunidades nos campos econômico, social e ambiental. Importa 

destacar, porém, que já nos seus Princípios Gerais, e antes de tudo, a abordagem ajuda a 

compreender a sustentabilidade e fornece um conjunto de referências para ajudar as 

organizações a desenvolverem seus próprios princípios a partir de um entendimento 

básico de sustentabilidade. Do ponto de vista conceitual, escora-se em um entendimento 

diferenciado em relação ao TBL, e central: o gerenciamento holístico de cinco 

diferentes tipos de capital (construído, financeiro, humano, social e natural), os quais 

refletem, de forma mais realista, os impactos e a riqueza da organização como um todo.  

 

Assim, o desenvolvimento sustentável – à luz do Sigma Project (2003); de Meadows 

(1998, p. 40-71) e Daly (1972, p. 8) – é uma convocação para que se expanda o cálculo 

econômico de modo a incluir os fins últimos – o desenvolvimento: expresso em forma 

de felicidade, harmonia, identidade, autorrespeito, comunidade, transcendência, 

iluminação – e sua base, os meios últimos – sustentabilidade por meio da manutenção 

do capital natural, tais como: energia solar, biosfera, materiais da terra, ciclos 

biogeoquímicos. De sorte que – em um mundo cheio e com patrimônio natural escasso 

– todos os outros capitais necessariamente passam a ser limitados pelo capital natural. 
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Enfim, a insuficiência do TBL como recurso metodológico básico fica bastante evidente 

ao se compará-lo com abordagens que analisam as relações de interdependência dos 

tipos de capital (ex: MEADOWS, 1998; SIGMA PROJECT, 2003; SERALGEDIN, 

1996; PORRITT, 2007; BRANDÃO, 2009) – especialmente à luz do entendimento 

sobre a partir do quê cada um é constituído e sobre a distribuição dos mesmos ao longo 

do Espectro Meios-Fins de Daly (1973, p. 8).  

 

Tendo em mente a relação entre capital e renda – bastante conhecida pela comunidade 

de negócios, que trata do tema sustentabilidade a partir da noção de “capital” – 

estabelecem-se abordagens explicativas (ex: SIGMA PROJECT, 2003 e PORRITT, 

2007; BRANDÃO, 2009) como recurso metodológico mais abrangente e útil para se 

discutir as relações de interdependência que existem entre os vários tipos de capital e a 

renda. Nesse sentido, Brandão (2009) desenvolve a ideia da sustentabilidade a partir da 

noção de renda, que é, por definição:  

 
o montante máximo que uma sociedade pode consumir em um ano e ainda continuar com a 

possibilidade de consumir o mesmo montante no ano seguinte. Para ser chamado de renda, 

o consumo em um ano deverá deixar intacta a capacidade de produzir e consumir o mesmo 

montante no ano seguinte. A capacidade de produzir está relacionada à noção de capital, 

que sugere algo produtivo normalmente associado àquele construído pelo homem, que, na 

verdade, depende de pelo menos duas outras formas de capital: o natural (fonte de matéria e 

energia e que também gera serviços ambientais) e o social (relacionado à qualidade das 

relações entre pessoas e grupos) (BRANDÃO, 2009, p. 3). 

 

A despeito dessa noção, boa parte das análises econômicas se restringe aos capitais 

financeiros, construído e o social – ou por considerar o capital natural substituível pelo 

capital construído – incorrendo em distorções e reducionismo. Por isso é que os 

economistas ecológicos inverteram essa relação, considerando os capitais financeiro e 

construído como complementares. Como desdobramento, o capital natural deve ser 

mantido separado ou protegido, pois é agora o fator limitante. Essa visão é denominada 

sustentabilidade forte. Nas palavras de Daly (2005), “a maioria dos economistas 

ecológicos, eu inclusive, acredita que capital natural e artificial são, freqüentemente, 

mais complementos do que substitutos, e que o natural deveria ser mantido separado, 

porque tornou-se o fator limitante”. 

 

À luz da visão de sustentabilidade forte, por exemplo, qualquer população biológica 

explorada “só pode se manter se o número de indivíduos que estão sendo retirados dela 

for menor do que sua capacidade natural de se recompor, já levando em conta a 
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mortalidade natural (isto é, não devida à exploração), a qual continuará ocorrendo” 

(FERNANDEZ, 2005, p. 8). Assim sendo, a única maneira de saber se uma exploração 

é de fato sustentável é por meio de “um monitoramento demográfico a longo prazo da 

população biológica em questão, que mostre conclusivamente que ela não está 

declinando” (Op. cit). De fato, porém, em pouquíssimos projetos propostos como de uso 

“sustentável” isso é feito, o que pode ser entendido como sustentabilidade fraca. 

Fazendo esta distinção, Daly (2005) ilustra que: 

 

Por exemplo, a quantidade anual de peixe capturado é atualmente limitada pelo capital 

natural das populações do mar, e não mais pelo capital artificial representado pelos barcos 

pesqueiros. A sustentabilidade fraca sugeriria que a escassez de peixes poderia ser 

enfrentada com a construção de mais barcos. A sustentabilidade forte conclui pela 

inutilidade de mais pesqueiros, se há escassez de peixes, e insiste que a pesca deve ser 

limitada para garantir a manutenção de populações adequadas para as gerações futuras. 

(DALY, 2005, p. 95). 

 

Ao se guiar por uma abordagem TBL, corre-se o risco de abordar o problema sob uma 

perspectiva de sustentabilidade fraca, pois assume-se que o que está sendo explorado, 

em cada caso – e que um empresário administrador ou um economista neoclássico 

poderia chamar de “recurso natural renovável” – é uma população biológica de 

determinada espécie. Na maioria dos casos, o que se faz é apenas propor uma forma de 

exploração de recursos, levando em conta interesses individuais ou locais, que tenha um 

impacto ecológico menor do que a forma atual ou do que formas alternativas mais 

devastadoras. No entanto, é preciso lembrar que o fato de uma forma de uso de recursos 

ser menos danosa que as alternativas não implica necessariamente que ela seja 

sustentável. Na verdade, raramente existe conhecimento demográfico suficiente para 

demonstrar que usos anunciados como sustentáveis de fato o sejam. Ao contrário, em 

alguns casos em que o conhecimento existe, o que tem ficado claramente demonstrado é 

que a utilização supostamente sustentável de recursos na verdade não o é 

(FERNANDEZ, 2005). 

 

Braungart e McDonough (2009) também demonstram insatisfação com o TBL, não 

obstante considerarem que esta abordagem tem sido e continua a ser uma ferramenta 

útil para a integração da sustentabilidade na agenda de negócios. Balanços tradicionais e 

metas econômicas com preocupações sociais e ambientais são componentes de uma 

linguagem que funciona em salas de reuniões e que cria uma nova medida de 

desempenho corporativo; ou seja, são parte da transição. Todavia, assinalam que o TBL, 

muitas vezes, se torna uma medida do grau em que uma empresa tem um passivo 
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minimizado porque é uma abordagem limitada. O conceito não estimula uma mudança 

radical para um desempenho vigoroso do tipo Triple Top Line, isto é, introduzindo os 

princípios da sustentabilidade, no início do processo conceptual, atribuindo valor a uma 

multiplicidade de questões econômicas, ecológicas e sociais, que aumentam o valor do 

produto e fecham o ciclo produtivo. 

 

Além de tudo, muitas empresas continuaram a atender à demanda pelo aumento do 

lucro, exclusivamente, explorando o mundo em desenvolvimento pela via dos recursos 

naturais abundantes, ou pela exploração da mão-de-obra barata60 que havia nestes 

países. Um empreendimento global socioambientalmente responsável61 deveria ser algo 

muito diferente disso; deveria criar estratégias corporativas e competitivas que 

agregassem, ao mesmo tempo, benefícios econômicos, sociais e ambientais para todos 

(HART, 1996). 

 

                                                 
60 Em 1997, um relatório confidencial da companhia multinacional Nike, divulgado pelo CorpWacht, 

ganhava destaque nas capas de jornais do mundo inteiro, mostrando que os trabalhadores de uma fábrica 

ligada à multinacional, no Vietnã, eram submetidos a condições de trabalhos duríssimas. A Nike admitiu 

as acusações, meses depois, na tentativa de atenuar a queda de vendas e das ações. Nos anos seguintes, as 

companhias acusadas de envolvimento na prática de sweatshops cresceram, incluindo, de acordo com a 

organização Sweatshop Watch, as multinacionais Levi's, Tommy Hilfiger, American Eagle, Calvin Klein, 

Gap, Wal-Mart, Polo-Ralph Lauren, Kmart e muitas outras. A Disney foi também acusada de exploração 

dos trabalhadores. De acordo com The National Labor Committee, uma ONG baseada em New York, os 

trabalhadores da fábrica Shah Makhdum, em Bangladesh, que produz camisetas da Disney, são 

submetidos a períodos de trabalho ininterrupto de até 15 horas, 7 dias por semana. Depois de anos sendo 

criticada pelas más condições de trabalho em suas filiais — afirma o jornal francês Le Figaro —, a Nike 

vem tentando recuperar sua imagem com atitudes como a imposição de normas comuns em todas as 

subcontratadas (CASTELFRANCHI, 2004). 

61 Deve-se integrar a elas um conjunto de questões sociais que variam, desde as práticas trabalhistas e de 

produção, passando por estratégias de localização de infra-estrutura, até o relacionamento com a 

comunidade, vendedores e muitos outros, dentro das complexas cadeias de suprimento, uso, reutilização e 

disposição final das economias. Os aspectos sociais da sustentabilidade abrangem, desde as condições de 

trabalho e salários, o acesso aos recursos naturais (Ex: alimentos, água), assim como os recursos 

educacionais, de informação, e outros recursos sócio-econômicos. Por exemplo, questões relevantes não 

se relacionam apenas a quanto é pago aos mineiros de carvão ou funcionários da indústria de vestuário, 

mas como o produto e os processos de produção afetam as condições de vida destes indivíduos (assim 

como de todas as comunidades expostas a todos os impactos do ciclo de vida destes produtos). No caso de 

uma fábrica, as questões vão muito além das óbvias questões salariais; são numerosas e incluem: a sala ou 

a fábrica são bem ventiladas para os operários? Há produção de resíduos não tratados que estão sendo 

despejados no sistema de água da comunidade? Há trabalho infantil? Há uma escola local para as crianças 

freqüentarem? Se não há, por quê? Quando estes produtos são descartados, possivelmente em 

comunidades distantes do local de fabricação dos mesmos, eles se decompõem e provocam emissões 

químicas adicionais que invadem os lençóis freáticos e/ou poluem o ar? Qual é seu efeito na saúde 

pública? Como a extração/transporte/fabricação/reciclagem e disposição final do produto afetam as 

relações sócio-econômicas? Isto limita a capacidade das pessoas atenderem às necessidades humanas 

(quer seja através de efeitos diretos ou indiretos)? (WAAGE, 2004) 
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Segundo Almeida (2007), até 15 anos atrás, era possível acreditar que instrumentos e 

abordagens como a ecoeficiência e a responsabilidade social corporativa (RSC) seriam, 

por si sós, alavancas para reverter a tendência de degradação dos tecidos social e 

ambiental. Na prática, isso não ocorreu62. Tanto a ecoeficiência, quanto a RSC, são 

instrumentos de melhoria contínua, um conceito de gestão, que se popularizou a partir 

dos anos 80, sob a influência do movimento toyotista de produção. Mas passada uma 

década e meia da conceituação da ecoeficiência e quase o mesmo tempo de definição da 

RSC, é indiscutível que o processo de mudança orientada para a sustentabilidade tem 

sido muito lento (ALMEIDA, 2007). Em que pese o avanço trazido por estas 

abordagens, tratava-se, ainda, de proposições formuladas por aqueles que estavam 

dentro da indústria, e que passaram a enxergar os temas socioambientais como 

dimensões necessárias que deviam ser encaradas bem ou mal, de preferência como 

oportunidades. Contudo, não houve uma mudança de referencial teórico (mudança de 

paradigma). Olhava-se de dentro da empresa para a Natureza, sem um maior 

envolvimento, e correspondente entendimento. 

 

Além da “Revolução Verde” 

 

O reconhecimento do insucesso das ferramentas de primeira geração fez com que uma 

minoria de pensadores e lideranças insatisfeitas – com os efeitos das iniciativas de 

intervenção realizadas até então – elaborassem um conjunto novo de referências e 

abordagens de gestão da sustentabilidade – as quais serão denominadas, neste trabalho, 

de abordagens ou ferramentas de segunda geração. O fundamento principal dessa nova 

corrente é que o desafio da sustentabilidade traz consigo uma mudança radical de 

mentalidade e do modelo de gestão que lhe é correspondente. Nesse sentido, há duas 

correntes de desenvolvimento, que não são necessariamente excludentes, mas que dão 

ênfases distintas às dimensões da sustentabilidade: uma nos aspectos sociais e outra nos 

aspectos ecológicos, porém, ambas reconhecendo os limites naturais ao passo que 

concebem propostas de aproveitamento das oportunidades no campo socioeconômico, 

atribuindo à inovação radical um papel fundamental, para a viabilização do DS. 

 

                                                 
62 O autor desta tese defende que o mesmo vale para a abordagem Triple Bottom Line (TBL). 
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A primeira corrente a ser apresentada – a que enfatiza, sobretudo, os apectos sociais (ex: 

HART, 1996 e 2002; PRAHALAD e LIEBERTHAL, 1998; PRAHALAD e 

HAMMOND, 2002; PRAHALAD e HART, 2002), advoga que, para as empresas serem 

bem-sucedidas no processo de destruição criativa63 – tanto grandes corporações como 

empreendedores iniciais64 –, cujo vetor principal será, cada vez mais, a inovação 

sustentável65, precisarão encontrar os mercados iniciais apropriados para as tecnologias 

sustentáveis do futuro, porquanto impor tecnologias limpas66 a mercados ricos e 

sofisticados, estabelecidos no topo da pirâmide econômica, em muitos casos, pode não 

ser o melhor curso de ação. Há muitos incentivos distorcidos nos grandes centros 

urbanos, o que inviabiliza a incubação de um novo elemento. Na linha de raciocínio 

dessa corrente, as maiores oportunidades tanto econômicas, quanto do ponto de vista do 

DS estarão, cada vez mais, na Base da Pirâmide67. E a sabedoria para a transição segura 

estará na combinação dos processos usuais de melhoria contínua (como a ecoeficiência 

                                                 
63 A inovação é responsável pelo desencadeamento de um processo de "destruição criativa" que 

revoluciona continuamente as antigas formas de produção, criando novos elementos. Isto porque, "o 

impulso fundamental que põe e mantém em funcionamento a máquina capitalista procede dos novos bens 

de consumo, dos novos métodos de produção ou transporte, dos novos mercados e das novas formas de 

organização industrial criados pela empresa capitalista" (SCHUMPETER, 1942, pp. 105 e 106). O 

principal estímulo que motiva o esforço inovativo é o lucro. 

64 Schumpeter considerava a grande empresa como o espaço produtivo por excelência, mais propício à 

gestação da destruição criativa, pois "num negócio em larga escala são possíveis um arranjo mais 

adequado e uma utilização de fatores de produção melhor do que em negócios menores; e, além disso, é 

possível a escolha de uma localização mais favorável" (SCHUMPETER, 1912, p. 90). Entretanto, 

olhando-se a questão da perspectiva neo-schumpeteriana, o conceito de sistemas de inovação assume 

novas roupagens: a de arranjo institucional que transcende a unidade empresarial somente, e é construído 

socialmente de modo a impulsionar o progresso técnico. Nesse sentido, a inovação depende, sobretudo, 

do processo de aprendizagem (que é cumulativo, sistêmico e idiossincrático) e da difusão da tecnologia. 

Sem barreiras, a natureza da tecnologia, incorporada nas pessoas e nas firmas, configura um peso 

importante à participação de outras instituições (como agências públicas, universidades e instituições 

financeiras) que por sua vez, também garantem a dinâmica do processo inovativo (DOSI, 1988). 

65 Hart (2005) advoga que a sustentabilidade é uma nova roda de destruição criativa, e a maioria das 

tecnologias verdadeiramente sustentáveis tendem a ser inovadoras – mas nem todas as tecnologias 

inovadoras serão sustentáveis. Saber a diferença pode ser a chave para a sobrevivência no longo-prazo. 

As empresas de hoje podem aproveitar a chance do desenvolvimento sustentável, mas, para isso, precisam 

olhar para além das melhorias incrementais associadas à prevenção da poluição e ao manejo de produtos. 

Pelo contrário, devem tornar obsoletas exatamente os sistemas de tecnologia e de produtos dos quais 

dependem hoje (HART, 2005). 

66 Dentre as tecnologias que estão surgindo para alavancar a sustentabilidade em larga escala, estão: 

biotecnologia, células fotovoltaicas e energia solar, células a biocombustível, nanotecnologia, novos 

materiais, tecnologias sem fio, redes de energia e telecomunicações descentralizadas, edifícios com 

consumo zero de energia e disponibilização pública de patentes de tecnologia poderão ajudar a 

reconfigurar a face das empresas em um sentido mais social e ambientalmente responsável (HART, 

2005). 

67 Riqueza na Base da Pirãmide: em resumo, significa, através de tecnologias sustentáveis, ajudar a 

população de baixa renda a melhorar sua qualidade de vida, produzindo e distribuindo produtos/serviços 

que estejam de acordo com os padrões culturais de cada local e que sejam, ao mesmo tempo, 

ecologicamente sustentáveis e economicamente rentáveis (PRAHALAD e HART, 2002). 
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e a RS) com as inovações rupturas (também denominadas de inovações disruptivas ou 

radicais), as quais promovem a destruição criativa.  

 

Engenheiros e comerciantes estão lutando contra um padrão rigoroso, trabalhando para 

reduzir o custo dessa tecnologia, tornando-as competitivas em relação às fontes 

convencionais no mundo desenvolvido, no qual a existência de um sistema estabelecido, 

de baixo custo e subsidio para os combustíveis fósseis elimina qualquer vantagem de 

custo. Nesses mercados, sistemas de custos contábeis e taxas de estruturas sob medida 

para geração centralizada de energia usando combistivel fóssil dificultam a entrada de 

tais tecnologias, pois elas ainda precisa atingir a paridade de custos aos olhos dos 

consumidores. Assim, encontrar os mercados iniciais para as tecnologias limpas, como 

potencial para a destruição criativa, pode exigir uma abordagem fundamentalmente 

diferente (HART, 2005).  

 

Nesse contexto, a base da pirâmide econômica, na qual as necessidades de 4 bilhões de 

pessoas ainda não foram atendidas, pode ser o melhor lugar para a incubação das 

teconologias do futuro. Por isso, os autores dessa corrente de pensamento propõem o 

atendimento das necessidades dos pobres de uma forma culturalmente apropriada, 

ambientalmente sustentável e lucrativa. Para que o prejuízo ambiental não seja 

acrescentado – mercê dos ganhos social e econômico – realizar negócios com os 4 

bilhões de pessoas mais pobres do mundo – 2/3 da população mundial – exigirá 

inovações radicais em tecnologias sustentáveis e no modelo de negócios. Para isso, as 

organizações multinacionais terão que reavaliar a relação preço-performance de seus 

produtos/serviços, além de buscar um novo nível de eficiência do capital e novos 

métodos para medir o sucesso financeiro. Também serão forçadas a rever seu 

entendimento de escala – abandonar o mito de que “quanto maior é melhor” e passar a 

adotar um sistema altamente descentralizado, com operações em pequena escala, mas 

com capacidade de alcance mundial (PRAHALAD e HART, 2002). 

 

O desafio estratégico para os executivos é visualizar um mercado ativo onde hoje só 

existem pessoas com baixíssima renda. Isso exige tremenda imaginação e criatividade 

para criar uma infra-estrutura de mercado num setor completamente desorganizado, 

onde o Estado pode não estar presente. Além disso, servir ao mercado dessa camada não 
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é a mesma coisa que servir aos atuais mercados só que de forma mais eficiente68 a 

fatores crescentes de ecoeficiência – redução do transumo de matéria e energia a fatores 

4, 10, 100 e 1000 (Hawkens et. al. 1999). Primeiramente, os gestores precisam 

desenvolver uma estrutura comercial voltada aos desafios e necessidades da população 

pobre. Criar uma nova infra-estrutura para esse mercado deve ser visto como um 

investimento tão importante quanto os investimentos em fábricas, processos, produtos e 

P&D. Além disso, contrariamente às estratégias de investimento convencionais, 

nenhuma empresa pode fazer isso sozinha. Muitos outros agentes devem ser envolvidos, 

incluindo autoridades governamentais locais, organizações não-governamentais 

(ONGs), comunidades, instituições financeiras e outras organizações (PRAHALAD e 

HART, 2002). 

 

Dentre as consequências negativas conhecidas69 e não conhecidas, que precisam ser 

muito bem avaliadas, interessa destacar a do aumento do consumismo e da consequente 

degradação ambiental a partir da inclusão da Base da Pirâmide. Por isso, importa 

destacar que tais empreendimentos devem, primeiro, ser estabelecidos em comunidades 

experimentais – tal como pequenos povoados – antes de serem introduzidos em bases 

mais amplas. Isso é feito intencionalmente, para dar tempo de se prototipar – testar o 

modelo – identificar erros e problemas e fazer correções durante o curso, antes de 

ampliar o negócio. Esta corrente considera, inclusive, que manter a maioria das pessoas 

do mundo isolada e sem acesso à informação têm consequências piores para o meio 

ambiente. Em verdade, considera-se que, por meio de educação ambiental e da 

incubação de tecnologias renováveis e inerentemente limpas, seja possível erradicar a 

pobreza e ao mesmo tempo se obter um desenvolvimento sustentável. Acrescenta-se, 

porém, que o lucro imediato não pode ser a lógica predominante, ou uma exigência a 

ponto de sufocar os meios e os resultados no médio e no longo prazo. É necessário 

                                                 
68 Os quatro elementos-chave para obter sucesso no mercado da camada 4 são: criar poder de compra, 

formatar aspirações, ampliar o acesso e construir soluções locais. Cada um desses quatro elementos exige 

inovações radicais em tecnologia, modelo de negócio e gestão de processos. As lideranças dos negócios 

devem estar dispostas a experimentar, colaborar e empoderar os agentes locais, criando novas fontes de 

vantagem competitiva e riqueza (PRAHALAD e HART, 2002). 

69 A experiência do empreendimento Grameem Telecom em Bangladesh evidenciou que, após algum 

tempo de implantação, surgiram práticas monopolistas e de violência doméstica em algumas comunidades 

onde o modelo de negócios fora protipado. Com o crescimento do poder aquisitivo, também se verificou 

o crescimento do consumo de alimentos, roupas e tecnologias, o que, obviamente implica em consequente 

impacto ambiental (HART, 2005, p. 156-157). 
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diluir expectativas quanto ao retorno, e tratar como um investimento no longo pazo, na 

sustentabilidade (HART, 2005). 

 

No bojo da corrente de ênfase ecológica – a segunda corrente desta fase – surgem 

alguns dos pensadores mais proeminentes e de vanguarda no tema da Sustentabilidade. 

Diferente da inovação incremental (melhoria contínua) – cujo referencial é a fábrica – 

estes pensadores formaram o grupo daqueles que iriam pensar a inovação radical a 

partir da natureza, ou seja, a inovação orientada pela ecologia. Dentre eles, incluíam-se 

profissionais e pesquisadores ecólogos, médicos, arquitetos, biologia, física (cientistas 

da área biofísica), além de alguns economistas ecológicos mais importantes (dentre os 

pensadores citados, estão: HAWKEN et. al, 1999; ROBÈRT et. al 1997; ROBÈRT, 

2002; BRAUNGART e MCDONOUGH, 2009; BENYUS, 1997; SCHMIDHEINY, 

1992; SCHMIDT-BLEEK 1994; REES e WACKERNAGEL, 1994).  

 

O conjunto de propostas dessa corrente sugere uma importante mudança de referencial 

teórico, um novo paradigma, um mundo novo, que observa o sistema produtivo a partir 

da Natureza, e, nessa visão, só pode haver sustentabilidade com a transição para um 

modelo que limite – e reduza – o throughput (fluxos de energia e matéria) por meio do 

reconhecimento dos “gargalos” da Natureza, e da decorrente necessidade de desvincular 

avanços sociais qualitativos – prosperidade – de infindáveis aumentos quantitativos da 

produção e do consumo (DALY, 1996; VEIGA, 1998; JACKSON, 2009). Outra versão 

dessa mesma ideia é fazer a transição do atual modelo insustentável para outro que não 

viole sistematicamente alguns princípios básicos de sustentabilidade (HAWKEN et. al, 

1999; ROBÈRT et. al 1997, ROBÈRT, 2002). Ou seja, uma gestão guiada por 

princípios de sustentabilidade, ao passo que limita o crescimento do trhroughput pelas 

restrições da natureza. Limitaçoes estas que, por um lado, devem ser respeitadas e, por 

outro, expandidas e superadas através do investimento no Capital Natural (HAWKEN 

et. al 1999, SENGE, 2009). 

 

Em 1992 será proposto o conceito de Pegada Ecológica70, que permite avaliar a 

“sustentabilidade ambiental” a partir do entendimento de que a superfície 

                                                 
70 O termo foi primeiramente usado em 1992 por William Rees, um ecologista e professor canadiano da 

Universidade de Colúmbia Britânica. Em 1995, Rees e o co-autor Mathis Wackernagel publicaram o livro 

chamado Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth. Inicialmente, o conceito e 
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biologicamente produtiva na terra (base do ecossistema e do bem-estar da humanidade) 

é limitada. Para calculá-la é necessário somar componentes que podem causar impactos 

ambientais, tais como: área de energia fóssil (representa a área que se deve reservar para 

a absorção do CO2 que é libertado em excesso); terra arável (representa a área de 

terreno agrícola necessária para suprir as necessidades alimentícias da população); 

pastagens (representa a área necessária para criar o gado em condições minimamente 

"razoáveis"); floresta (representa a área de floresta necessária para fornecer madeira e 

seus derivados e outros produtos não lenhosos); área urbanizada (representa a área 

necessária para a construção de edifícios). A Pegada Ecológica mede a superfície 

necessária para produzir os recursos consumidos pela população, bem como, para 

absorver os desperdícios que produz. A pegada ecológica de uma população 

tecnologicamente avançada é, em geral, maior do que a de uma população 

subdesenvolvida (REES e WACKERNAGEL, 1994). 

 

Surge também o conceito Fator 4, que é um conceito simples, mas radical, como uma 

chave para o desenvolvimento sustentável. Trata-se de um hipotético aumento de quatro 

vezes na produtividade dos recursos, provocada pela duplicação da riqueza e, 

simultaneamente, redução para a metade do consumo de recursos (matéria-energia). Isso 

é ilustrado em um livro com 50 exemplos de tecnologias que incluem ultra-eficientes 

casas e carros movidos a baixo teor de combustível e energia (In: HAWKEN et. al 

1999). Muitas vezes mencionado em conjunto com o Fator 4 é o "Fator 10", cujos 

defensores argumentam que, a longo prazo, a utilização de recursos nos países 

desenvolvidos precisa ser cortado dez vezes, se a sociedade quiser alcançar a 

sustentabilidade. O raciocínio, por trás disso, é que, globalmente, o consumo deve ser 

reduzido para a metade, mas que a maior redução deve ser assumida por aqueles países 

que são atualmente os mais perdulários no uso dos recursos. O Fator 4 e o Factor 10 são 

conceitos originários do Instituto Wuppertal, e ganharam aceitação difundida como 

conceitos criativos para a redução do throughput na economia (SCHMIDHEINY, 1992; 

SCHMIDT-BLEEK 1994; HAWKEN et. al 1999). 

 

                                                                                                                                               
instrument de medição eram utilizados para nações e municípios. Atualmente, a Pegada Ecológica vem 

sendo desenvolvida para aplicações em organizações com o propósito de se medir o desempenho 

ambiental das empresas (REES e WACKERNAGEL, 1995). 
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A corrente ecológica de gestão adota uma postura diferente, perante a complexidade 

ecológica, que sabe que não conhece, embora a estude. Por exemplo, quando sabe que 

não sabe algo, guia-se pelo princípio da precaução71. A tecnologia é bem- vinda como 

um meio para inovar, dentro do processo produtivo, científico e econômico, bem como 

para detectar e gerenciar preventivamente os riscos ambientais que ameaçam a 

sobrevivência humana e o bem-estar social e ecológico. A ecoeficiência é útil, mas 

somente nos primeiros estágios, com o propósito de obter algum retorno econômico que 

gradativamente possibilite investimentos mais ousados em inovação, tecnologia 

disruptiva72 (DORFMAN e DORFMAN, 1977; HAWKEN et. al, 1999; ROBÈRT et. al 

1997, ROBÈRT, 2002). Contudo, não para aí; vai além. Estimula inovações crescentes e 

cada vez mais profundas no modelo produtivo, e além fronteiras, para que o mesmo 

deixe de ser linear e seja tornado cíclico73, ao passo que incorpora uma abordagem 

sistêmica, de modo a atenuar os efeitos inexoráveis das leis de conservação e 

transformação de matéria e energia no contexto das atividades e medições de progresso 

em sustentabilidade (GEORGESCU-ROGEN, 1981; STEAD e STEAD, 1992; 

ROBÈRT et. al, 1997; ROBÉRT, 2002; HAWKEN et. al 1999).  O respeito aos limites 

biofísicos do sistema vivo, em relação ao subsistema econômico, conclama-os ao 

desenvolvimento de uma abordagem evolutiva e crescente na geração de riqueza, porém 

“estacionária” no sentido de biofísico (transumo material-energia), pois cultiva e 

mobiliza recursos energéticos renováveis e conserva recursos não-renováveis (DALY; 

1973; DALY, 1991). A não violação de princípios deduzidos de leis naturais da física e 

                                                 
71 Quando há a possibilidade da ocorrência de um evento desfavorável, refere-se ao princípio da 

precaução, primeiro da tríade fundamental precaução-prevenção-poluidor pagador; a partir do momento 

em que se segue na ação e no tempo, como um desdobramento lógico de determinada reflexão científica, 

e se considera que há a probabilidade da ocorrência de um evento desfavorável, com a assunção de que 

caso esse evento provável venha a ocorrer seja necessário acercar-se de todos os cuidados para que o dano 

não seja de grandes proporções, passa, determinado comportamento, a ser norteado pelo princípio da 

prevenção. O princípio da precaução como aquele que se refere ao perigo em abstrato, risco latente, ainda 

encoberto e risco em estado potencial, existente, mas ainda não revelado. O princípio da prevenção seria 

aquele que se refere ao perigo in concreto, revelado. De acordo com o princípio da precaução objetiva 

prevenir já uma suspeição de perigo ou garantir uma suficiente margem de segurança da linha de perigo 

busca o afastamento, no tempo e espaço, do perigo, na busca também da proteção contra o próprio risco e 

na análise do potencial danoso oriundo do conjunto de atividades (DERANI, 2001). 

72 Tecnologia Disruptiva é por definição aquela que, para sua criação e desenvolvimento, utiliza uma 

estratégia de inovação rompimento (quebra), ao invés de evolução, (melhoria, aprimoramento), para 

substituir uma tecnologia existente e dominante no mercado (CHRISTENSEN e RAYNOR, 2003). 

73 Baseia-se na elegância dos ciclos da Natureza, em busca de um modelo empresta-usa-devolve, que 

empresta recursos renováveis sem destruir a resiliência do ecossistema, usa mediante uma abordagem de 

fluxo de serviços e só devolver para o meio ambiente como material biodegradável, inspirando-se na 

biomimática. Este modelo é o contrário do sistema econômico extrai-transforma-usa-jogafora 

(HAWKEN, LOVINS, LOVINS, 1999; ROBÈRT, 2002; ANDERSON, 2009) 
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biologia representam as principais bússolas norteadoras da sua estratégia e gestão de 

operações, incorporados desde o princípio do processo de repensar a organização, de 

tomada de decisão, porém ganhando mais consistência a medida que vão sendo 

inseridos na inovação ruptura. Absorve, também, a idéia de “destruição criativa” 

(SCHUMPETER, 1942), que pode ser entendida como, fundamentalmente, 

descontinuar gradativamente o atual modelo, enquanto investe em – e protege – o 

nascimento de algo novo, melhor e orientado pelas leis naturais. Como o 

Biomimetismo74, a ciência da inovação inspirada na natureza, assume que não é 

necessário inventar um mundo sustentável. Basta olhar ao redor, pois há muitos 

exemplos na natureza. Nela não há desperdício, não há resíduo (BENYUS, 1997). 

 

Assim, a partir do final da década de 1980 e ao longo de 1990, surge um conjunto novo 

de respostas para estas questões, apresentadas por analistas que afirmam, dentre outras 

coisas, que há uma necessidade crescente de diminuir significativamente o uso líquido 

de recursos por um fator 10 no geral e por um fator 4 como meta de curto prazo. A 

ecoeficiência precisa se tornar muito mais ampla em sua abordagem, disseminada em 

sua aplicação, e agressiva no trato da crescente demanda em relação aos recursos 

disponíveis. As melhorias incrementais nos processos produtivos, ao gerarem uma 

sensação de que “está tudo bem”, só retardam o índice do dano ambiental (SCHMIDT-

BLEEK 1994; VON WEIZÄCKER et al. 1997). Sustentabilidade não é fazer mais do 

mesmo, é fazer diferente de algo melhor (DALY, 1996), é substituir o velho (pior) pelo 

novo (melhor), desde que esse novo esteja alinhado com princípios de não violação de 

regras básicas e inexoráveis de equilíbrio da vida (ROBÈRT et. al 1997; ROBÈRT, 

2000; 2002). É dar uma reviravolta, como proposto em “O Capitalismo Natural” 

(HAWKEN et. al 1999). Enfim, é não “recuperar” os esquemas de solução obsoletos do 

passado, ou se basear na tendência – que é parte do problema –; é seguir em outra 

                                                 
74 Biomimetismo é a ciência da inovação inspirada na natureza. O que é necessário para se ter a natureza 

como musa de inspiração na concepção do ambiente. É necessário considerar a Natureza: (i) como 

modelo, os modelos naturais são estudados e, em seguida, imitados ou tomados como uma inspiração 

para os novos projetos e na solução de problemas humanos. Exemplo: uma célula de energia solar, 

inspirada numa folha; (ii) como uma medida: o padrão ecológico é sempre a melhor solução em termos de 

"acerto" ou eficiência, porque, depois de 4,5 bilhões de anos de evolução a Natureza sabe como fazer, o 

que é adequado e o que dura; (iii) Natureza como um mentor: o mundo natural é valorizado por aquilo 

que pode ensinar-nos não só pelo que pode nos oferecer materialmente. Isso significa "aprender em vez 

de extrair”. Enfim, os mais importantes princípios da Biomimética estão listados a seguir: (1) a natureza 

funciona a base de luz solar; (2) a natureza utiliza apenas a energia de que necessita; (3) a natureza adapta 

a forma à função; (4) a natureza recicla tudo; (5) a natureza recompensa a cooperação; (6) bancos naturais 

de diversidade; (7) a natureza demanda expertise local; (8) a natureza freia os excessos de dentro (9); a 

natureza supera os limites (BENYUS, 1997). 
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direção – percebendo e intuindo qual a melhor opção futura (SCHARMER, 2010) –, o 

que se distingue claramente da ecoeficiência e do TBL. Somente pela criatividade, pela 

imaginação e desenvolvimento persistente de determinadas habilidades e aptidões, que 

as empresas poderão elevar, simultaneamente, o seu desempenho financeiro, social e 

ambiental (HART, 2005).  

 

Com base na visão realista do mundo75, surgem novas abordagens mais abrangentes 

para tratar de vários níveis de problema, dentro do contexto industrial de mudança em 

direção à sustentabilidade. Ainda na década de 1990, surge a ecologia industrial como 

uma nova visão de negócios e sistemas industriais – clusters ecológicos – de ciclo 

fechado, sendo sua premissa básica o conceito de não desperdício (WAAGE, 2004). De 

forma notável, o trabalho denominado “Capitalismo Natural” potencializa a ferramenta 

de ecoeficiência para o contexto da ecologia industrial, ao indicar estratégias específicas 

e complementares, com uma perspectiva progressiva, para reduzir o dano ambiental e 

ampliar o patrimônio natural, aumentar a riqueza e o emprego de forma significativa76 

(HAWKEN et al. 1999, p.11). Juntas, estas mudanças oferecem um caminho a ser 

trilhado em direção à sustentabilidade. Entretanto, dentre as abordagens dessa geração – 

e inúmeras outras que não foram incluídas neste trabalho, porque é infindável a 

quantidade de ferramentas que surgem a cada dia –, cumpre destacar uma singular, 

desenvolvida no final da década de 1980 e início da década de 1990: a estrutura de 

referência do The Natural Step (TNS), com as 4 Condições Sistêmicas (4CS), para a 

sustentabilidade (HOLMBERG e ROBÈRT, 2000). Trata-se de um framework 

estratégico, que materializa, de forma muito prática, as características de 

                                                 
75 A partir das leis da física, da biologia e química, que se diferenciam da economia, por reconhecer as 

ligações invisíveis e as relações de dependência que existem entre os subsistemas de um sistema maior. 

76 Para ser alcançada, a perspectiva de capitalismo natural requer quatro mudanças interativas em 

progressão. A primeira é promover um “aumento radical na produtividade de recursos”, elevando-a a um 

fator 4 e, depois, 10, de ecoeficiência. Ante essa perspectiva evolutiva, a ecoeficiência pode ser 

compreendida, apenas, como um passo inicial, no sentido de mudanças de alcance muito maior. A 

segunda mudança é explorar as possibilidades de ecodesign e biomimetismo, o que repercute em 

investimentos de P&D, com o fim de redesenhar os sistemas industriais sobre linhas biológicas para 

possibilitar a reutilização constante de materiais em ciclos fechados contínuos e frequentemente a 

eliminação de toxicidade (HAWKEN et al. 1999). A terceira mudança é estabelecer uma economia de 

serviço e fluxo, através da criação de sistemas que assegurem que os bens circulem ao invés de serem 

usados e descartados. Enfim, a quarta mudança é o reinvestimento em sistemas ecológicos, de forma a 

assegurar que a sociedade “sustente, restaure e expanda os estoques de capital natural,” e se desenvolva 

dentro dos limites definidos pela capacidade de oferta e autoperpetuação dos ecossistemas, o que inclui, 

também, as suas possibilidades assimilativas, em relação ao que a sociedade produz e emite (HAWKEN 

et al. 1999: 10-11). 
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sustentabilidade da nova geração. É conhecida como a Estrutura de Referência do 

TNS77.  

 

Esta iniciativa pioneira78 foi lançada a partir da percepção de que grande parte do debate 

ambiental enfocava discordâncias entre cientistas, em vez de enfocar as consideráveis 

áreas de concordância (ROBÈRT, 2002). Concordava-se que o debate sofria com a falta 

de princípios de sustentabilidade abrangentes, amplamente aceitos e com base científica. 

O processo teve início em 1989, e colimou com a consolidação das quatro condições do 

sistema, que foram desenvolvidas a partir de uma perspectiva sistêmica, e levando-se 

em consideração o destino ambicionado: a sustentabilidade. Esta definição de princípios 

de sustentabilidade possui várias qualidades importantes. São princípios gerais o 

suficiente para serem relevantes para todas as atividades, áreas e níveis hierárquicos e, 

ainda assim, concretos o suficiente para orientarem o pensamento e a tomada de 

decisão, não só da empresa, mas da cadeia de produção toda. Eles também não se 

sobrepõem. Acima de tudo, quando aplicados ao contexto da estrutura do The Natural 

Step, que integra, tanto os quatro princípios, como as abordagens de backcasting79, os 

responsáveis pela tomada de decisão terão uma clareza muito maior para seguirem em 

frente com os esforços para desmaterializar, substituir insumos, apoiar mudanças em 

                                                 
77 Fundada em 1989, na Suécia, pelo Dr. Karl-Henrik Robèrt, o The Natural Step é uma organização sem 

fins lucrativos, hoje, com escritórios em 11 países, incluindo no Canadá. A metodologia do The Natural 

Step para Desenvolvimento Sustentável Estratégico está sendo utilizada,internacionalmente, por centenas 

de organizações, incluindo empresas Fortune 500, departamentos de governos, universidades, 

municipalidades, e pequenas e médias empresas, em suas respectivas jornadas rumo à sustentabilidade 

(TNS, 2010). 

78 Do oncologista sueco, Dr. Karl-Henrik Robèrt, que trabalhou com outros cientistas para desenvolver 

um conjunto claramente articulado de princípios básicos de sustentabilidade, essenciais, e com base 

científica. Este grupo redigiu um documento consensual, que descrevia o conhecimento básico das 

funções da biosfera e interações humanas relativas à sustentabilidade da vida no planeta. No início da 

década de 1990, Robèrt trabalhou com o físico John Holmberg, para ampliar este trabalho e definir um 

conjunto de condições do sistema para uma sociedade sustentável, com base nas leis da termodinâmica e 

ciclos naturais (ROBÈRT, 2002; WAAGE, 2004) 

79 Backasting significa começar com o fim em mente. É um termo sofisticado para algo simples. Grosso 

modo, refere-se ao processo de decidir sobre algo que se quer, no futuro, e, depois, descobrir o que fazer, 

hoje, para chegar até lá. Ao se planejar para o futuro em grupos maiores, como comunidades, 

municipalidades ou empresas, tende-se a usar o “forecasting”, que envolve usar informações passadas 

para estabelecer tendências, e, depois, desenvolver um plano projetando estas tendências para o futuro. 

“Forecasting” é muito eficiente para quando se está contente com a maneira como as coisas estão 

acontecendo. Mas e se a sociedade precisa caminhar para um futuro muito diferente daquele para o qual 

está caminhando? É, aí, que se precisa do “backcasting”, particularmente útil quando as tendências atuais 

são parte do problema com o qual se está trabalhando. No caso do planejamento para a sustentabilidade, 

“backcasting” é uma metodologia útil, por conta da complexidade do desafio da sustentabilidade e da 

necessidade de se desenvolver novas maneiras de se fazer as coisas para endereçar estes desafios (TNS, 

2010). 
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práticas de gestão de solo e recursos naturais e integrar aspectos sociais de 

sustentabilidade (WAAGE, 2004). 

 

A Figura 6, abaixo, sumariza o caminho evolucionário de entendimento e intervenção 

da sustentabilidade, que vem sendo perfilado por empresas, a partir da triangulação 

entre o governo-academia-ciência. São alguns passos que o universo corporativo e 

acadêmico da sustentabilidade trilharam, juntos, nos últimos 60 anos. 

 

 

Figura 6: Fluxo evolutivo da gestão da sustentabilidade 

Fonte: Adaptado de HART (2005, p. 45) 

 

Cruzar a fronteira entre “ver” o desempenho socioambiental como um trade-off, ou uma 

obrigação (o lado esquerdo da figura), e uma possível oportunidade de benefício mútuo 

(o lado de risco mais baixo), foi o maior avanço da década de 1980, cujo desfecho 

principal foi o surgimento das abordagens e ferramentas de primeira geração com 

ênfase na ecoeficiência. Do fim de 1980 em diante – como resultado da reflexão 

filosófica e prática mais aprofundada de pesquisadores e práticos da sociedade civil, da 

academia, e da interação desta complexidade com um pequeno grupo de empresas 

líderes e criativas80 –, floresceram iniciativas, abordagens e ferramentas realmente 

                                                 
80 Casos empresariais: Interface Inc, CH2MHill, Collins Pine Company, IKEA, McDonald’s Suécia, 

Nike, Scandic Hotels, Electrolux e Starbucks (para maiores informações sobre cada um destes casos, ver 

NATTRASS e ALTOMARE, 1999; ROBÈRT, 2002). 
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inovadoras, denominadas, aqui neste trabalho, de abordagens e ferramentas de segunda 

geração. No âmbito destas interações, emergiu e consolidou-se a noção de que, para 

evoluir na sustentabilidade, é necessário deslocar a ênfase da ecoeficiência para a 

ecoeficácia, o que vai além da Revolução Verde. Acima das melhorias incrementais 

quantitativas, necessita-se de inovações radicais, que podem tornar obsoleto aquilo que, 

hoje, constitui, tanto os processos, como o negócio básico de uma empresa. É um ato 

que produz, inerentemente, a substituição, não só de materiais, e a melhoria qualitativa 

da base produtiva, mas a ruptura do modelo de gestão e o questionamento da própria 

atividade fim, pois redefine o seu foco em novas tecnologias e mercados repletos de 

oportunidades e também de riscos (HART, 2005). 

 

Conforme pôde ser visto, há um deslocamento da eficiência, para a eficácia. No uso 

comum, a eficiência denota capacidade para se produzir com dispêndio mínimo de 

recursos81. A eficácia remete a condições controladas e ao atingimento de resultados 

específicos82. Entretanto – em que pese o mérito e o caráter inovador das abordagens e 

ferramentas de segunda geração e a utilização destas abordagens por parte de algumas 

empresas – na prática, ainda há sérios desafios a serem enfrentados83. 

                                                 
81 Um bom exemplo seria um ótimo jogador de futebol, que finta muito bem, e arranca aplausos, mas não 

marca o gol, não decide o jogo. Ou, então, um piloto de Fórmula 1 que sempre termina a corrida, com 

reservas de combustível e pneu, mas nunca chega entre os três primeiros lugares, embora o seu 

desempenho seja suficiente para  mantê-lo na Fórmula 1. 

82 Para ilustrar, seria como o jogador, cuja característica principal é marcar gol, independente da sua 

capacidade de fintar e fazer belas jogadas. No outro exemplo, é o piloto que não possui a garra necessária 

para chegar entre os primeiros lugares. 

83 Fazendo-se a leitura de boa parte dos relatórios empresariais de sustentabilidade, nota-se que persistem 

ainda muitos problemas, ao passo que o marketing reivindica créditos planetários. A omissão de dados 

solicitados pelo modelo pode significar que uma entidade está usufruindo, indevidamente, dos benefícios 

gerados pela publicação de um documento incompleto, porém, associado a um modelo mundialmente 

reconhecido de monitoramento de desempenho socioambiental (FERNANDES, SIQUEIRA e GOMES, 

20010). Alguns outros desafios encontrados são: (i) predomínio da baixa qualidade de informações; (ii) 

dissonância entre o discurso e a prática real; (iii) equívocos sobre o que seja um compromisso real com a 

sustentabilidade; (iv) individualismo das empresas, o que inviabiliza um modelo de cooperação e sinergia 

setorial, multisetorial e global; (v) a não definição de metas mais ousadas, e os pequenos avanços, que 

ficam restritos ao plano de atuação tradicional da empresa, à área de impacto de sua atividade e à escala 

de tempo definida por sua própria estratégia que, frequentemente, segue as tendências, o que demonstra 

incapacidade de conexão a um sentido mais amplo e profundo de sustentabilidade; (vi) soma-se, ainda, a 

essa visão unilateral e limitada das empresas, a própria limitação da visão do Estado, que exige dos 

empreendedores vultosos investimentos em compensação ambiental, ao invés de oferecer estímulos claros 

à inovação ruptura (incentivos fiscais distorcidos). Faltam incentivos, promoção e proteção de modelos de 

gestão e produção realmente inovadores e multiplicadores das iniciativas de sustentabilidade; (vii) ante a 

lentidão do processo de legitimação e desenvolvimento das parcerias público-privadas, no Brasil, 

prevalece a atitude de desconfiança, entre governos e empresas, e perde a sociedade (ALMEIDA, 2009); 

e (viii) também há sérios problemas de entendimento sobre a sustentabilidade, reforçada pela 

complexidade crescente de ferramentas e abordagens, sem uma necessária estruturação ou conexão entre 

si. 
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Por isso é necessário adentrar um novo estágio, que será denominado, neste trabalho, de 

“Ecoefetividade”84 (o “último” estágio, ao lado direito da Figura 7, abaixo). 

Diferentemente da noção de efetividade exposta por Hawken et. al. (1999), a noção de 

ecoefetividade neste trabalho englobará aspectos adicionais. Nesse sentido, a análise de 

procedimentos, métodos e resultados de avaliação no longo prazo constituirá o eixo 

condutor da discussão sobre a ecoefetividade aqui definida. Defende-se que a 

implementação das práticas de promoção da sustentabilidade seja monitorada e 

avaliada, com vistas à comprovação (ou não) do êxito da intervenção no longo prazo. 

Após a medição, se ficar evidente que estão sendo alcançados os objetivos propostos, 

globalmente, e mantidos os resultados, ao longo do tempo, caracteriza-se a efetividade. 

Isso inclui o progresso em variáveis não controláveis, conforme explicado pelo efeito 

coleteral de piora no desempenho absoluto, com iniciativas de melhoras no desempenho 

relativo (JEVONS, 1865, p. 124-125). Portanto, efetividade neste trabalho diz respeito à 

capacidade de uma empresa promover resultados de sustentabilidade globais, contínuos 

e sustentados no longo prazo. A efetividade tem decisiva importância no contexto da 

gestão para o DS, pois está associado à progressividade no tempo, no que tange o 

desempenho adequado. 

 

Conforme se observa na Figura 7 abaixo, o fluxo ainda não chegou ao fim. Talvez 

nunca se chegue85, mas o fluxo evolutivo mostra que a noção de sustentabilidade vem se 

aperfeiçoando. Entretanto, é necessário buscar, efetivamente, o DS, que diz respeito à 

capacidade de promoção consistente, de almejados resultados globais e longitudinais, 

portanto, sustentando e aperfeiçoando o desempenho absoluto no longo prazo86. 

 

                                                 
84 O termo Ecoefetividade aqui empregado não é o mesmo conceito utilizado Braungart e McDonough 

(2009). Lembrando que estes dois autors propõem o termo eco-efetividade, como o resultado da gestão de 

matérias como “nutrientes técnicos” perpétuos, gerando um novo ciclo metabólico industrial, chamado 

“cradle-to-cradle” (do-berço-ao-berço), com reaproveitamento de matérias de forma semelhante ao que 

acontece nos organismos vivos. Conforme definido na “operacionalização dos termos”, situado no 

primeiro capítulo deste trabalho, o termo que aqui será empregado vai além, pois se apropria de uma 

contribuição do termo “efetividade” utilizado no campo de promoção da saúde. 

85 Se estiver correta a definição de sustentabilidade de Smeraldi (2004), que diz Sustentabilidade é “um 

alvo móvel que nunca será atingido em seu centro, mas que nos ajudará a melhorar progressivamente a 

nossa capacidade de nos aproximarmos dele, na medida em que aprendermos a prever seus movimentos”. 

Entretanto, para o autor desta tese, há princípios básicos e mínimos que precisam ser respeitados. 

86 Seria um jogador que sempre marca gols, um artilheiro durante uma temporada inteira, ou um piloto 

de Fórmula 1 que apresenta resultados consistentes ao longo do tempo, vencendo várias competições, ou 

seja, sustentando sua vantagem em relação aos demais. 



 55 

 

 

Figura 7: Fluxo evolutivo da gestão da sustentabilidade com nova etapa 

Fonte: Elaboração própria a partir da adaptação de HART (2005, p. 45) 

 

 

Após o exposto, o autor desta pesquisa assume que se pode extrair contribuições 

significativas de alguns poucos casos, e, com isso, ajudar a enriquecer o fluxo evolutivo 

descrito e ilustrado na Figura 7, criando-se mais um surto de desenvolvimento teórico-

prático (linha em vermelho). Nesse sentido, recorre-se às empresas que têm reputação 

consolidada por empreender esforços de vanguarda nesse tema. Com o propósito de se 

extrair dos seus MGS contribuições relevantes para a evolução da teoria, caberá a este 

trabalho analisá-los e discuti-los para o posterior delineamento de um Programa 

Estratégico Integrado de Gestão para o Desenvolvimento Sustentável (PEIGeDS). 

Antes, porém, será necessário estabelecer uma conexão entre o Sistema de Cinco Níveis 

e o Modelo de Gestão da Sustentabilidade. 
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2.2 O SISTEMA DE CINCO NÍVEIS 

  

Atualmente, as empresas que cogitam a possibilidade de integrar fatores de 

sustentabilidade em seu processo de tomada de decisões, se deparam com uma 

quantidade crescente e complexa de conceitos, abordagens, normas e diretrizes. Em 

função dessa complexidade, não fica claro, para muitos executivos envolvidos na 

tomada de decisões, quais conexões existem (e se existem), entre as tantas abordagens, e 

por onde começar, para onde se dirigir. Da mesma forma, do ponto de vista do 

consumidor, também é, ainda, confuso; quais critérios considerar, ao solicitar produtos 

que sejam mais alinhados com a sustentabilidade. Nesse sentido, escreveu Waage 

(2004, p. 13): 

 
Há bons motivos para o porquê da existência de subáreas e esforços focados em questões, 

ao invés de abordagens firmemente integradas. Abordagens para cada ramo da indústria e 

focadas em questões, são essenciais para a especificidade. Estruturas e princípios mais 

abrangentes são necessários para enfatizar sistemas, conexões e limites de longo alcance. O 

trabalho, nesses níveis distintos, é geralmente inter-relacionado, tanto de maneira 

complementar, como conceitual. O problema, especialmente para muitos usuários finais, 

inclusive os executivos, é que estas relações não foram claramente demonstradas e não são 

imediatamente aparentes.  

 

A necessidade de salientar inter-relações entre abordagens existentes de análise de 

sustentabilidade começou a ser atendida por um grupo internacional de líderes 

pioneiros87 do pensamento ambiental e de sustentabilidade. Nesse sentido, como 

representantes dos principais institutos de pesquisa avançada em Sustentabilidade – 

convidados para um seminário da UNEP, em outubro de 1998 – apresentaram os seus 

programas, trocaram informações e mapearam as inter-relações entre vários conceitos 

para o desenvolvimento sustentável nas empresas, e concentraram-se em questões que 

ainda precisam de atenção. A partir de então, esse grupo elaborou e explicou um 

conjunto de ideias, para o entendimento do desenvolvimento sustentável, sob uma 

perspectiva sistemática e estratégica, mercê de um conjunto de princípios básicos e 

inter-relacionados, ou cinco níveis do sistema.  

 

                                                 
87 Entre os quais estão os criadores do conceito de pegada ecológica, do Programa Holandês de 

Tecnologia Sustentável, dos conceitos Fator 10 e MIPS (entrada material por unidade de serviço), do 

Capitalismo Natural, do The Natural Step e do Zero Emission Forum. Os representantes de oito 

organizações minimizaram a importância de uma abordagem sistêmica e articularam de forma clara, 

princípios, objetivos e ferramentas18. A Estrutura do The Natural Step forneceu os princípios mais 

importantes, enquanto que Capital Natural, Pegada Ecológica, ACV (Análise do Ciclo de Vida) e outras 

abordagens forneceram importantes ferramentas adicionais (ROBÈRT et al. 2002). 
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Adotando uma estrutura de entendimento – Os Cinco Níveis de um Sistema – como 

ponto de partida, foram estudadas algumas das abordagens mais sofisticadas ou 

rigorosas da atualidade, tais como Pegada Ecológica, Fator 10, ACV, Capitalismo 

Natural e a Estrutura de Referência do TNS. O trabalho deslocou a ênfase de uma 

abordagem puramente sistêmica para uma articulação mais pragmática entre estas 

coisas, que ajudasse a gestão de modo claro e baseado em princípios. A conclusão foi 

que a Estrutura de referência do TNS forneceu os princípios mais importantes, enquanto 

que Capitalismo Natural, Pegada Ecológica, ACV (Análise do Ciclo de Vida) e outras 

abordagens forneceram importantes ferramentas complementares (ROBÈRT et al. 

2002). De maneira geral, o grupo concordou que a utilidade destes princípios, 

estratégias e ferramentas pode aumentar, quando os mesmos estiverem alinhados com 

uma ampla perspectiva com base em sistemas, tal como na definição sistêmica de 

sustentabilidade fornecida pela estrutura de referência do TNS. ROBÈRT et al. (2002) 

esclarecem88 as inter-relações hierárquicas de qualquer sistema a partir dos princípios 

que o constituem.  

 

Portanto, emergiu deste encontro o Sistema de Cinco Níveis, um conjunto de relações 

entre princípios para o DS, segundo Robèrt (2002):  

 

a) Nível 1: Leis descrevendo como o sistema biosfera/sociedade é constituído e 

funciona, por exemplo, princípios ecológicos e princípios sociais; 

b) Nível 2: Princípios para o sucesso na Sustentabilidade, definindo um determinado 

resultado favorável, nos sistemas socioambientais89;  

c) Nível 3: Princípios estratégicos para o DS, que são as premissas sob as quais 

transcorrerá o processo que, por um lado, precisa levar ao desenvolvimento, e, por 

outro, satisfazer as condições ou princípios de acesso à sustentabilidade. São 

princípios para a transição do hoje, para a sustentabilidade (Nível 2), em um 

desenvolvimento seguro até lá90;  

d) Nível 4: Atividades neste contexto são atividades que estão de acordo com os 

princípios do DS – por exemplo, passar de energia não renovável para energia 

                                                 
88 Um resultado destas discussões foi um documento conjunto delineando “relações, sinergias e 

diversidade entre suas abordagens” (ROBÈRT et al. 2002). 

89 Nesse caso, não confundir os princípios para a sustentabilidade com os princípios ecológicos e sociais 

do nível 1. 

90 Importante é não confundir os princípios para o DS com os princípios para a Sustentabilidade. 
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renovável, ou dar início à reciclagem de materiais na sociedade. No nível 

governamental, exemplos são as mudanças para regimes legais mais adequados, ou 

outras medidas econômicas para fomentar atividades em sintonia com os princípios 

para o DS. Mas não se devem confundir atividades para o DS com princípios para o 

DS. Por exemplo, é possível violar todos os princípios para a Sustentabilidade (nível 

2) e para o DS (nível 3), fazendo-se ACV e utilizando-se a energia renovável, ou 

fazendo-se a reciclagem, ou ainda fazendo qualquer atividade, ou aplicando 

ferramentas construídas para o acesso à sustentabilidade. Por exemplo, a ação que 

produz uma mudança no uso de energia não-renovável para “renovável” poderia 

levar à destruição e empobrecimento de florestas e nascentes – além dos diversos 

subsistemas do ecossistema particular (violando principalmente a 3ª CS) – e a 

reciclagem de baterias de cádmio usadas em residências pode levar a maiores 

concentrações de cádmio91 na natureza (violando principalmente a 1ª CS). 

Consequentemente, é essencial relacionar as diversas atividades aos princípios 

subjacentes, evitando confundir os diferentes níveis hierárquicos de princípios entre 

si; 

e) Nível 5: As medições para o DS incluem conceitos e instrumentos diferentes para 

mensurar e monitorar a transição. As medições ocorrem em dois aspectos. No 

primeiro aspecto, as medições podem ser usadas para i) testar a importância, a 

qualidade e a quantidade das diversas atividades, para assegurar se estão realmente 

de acordo com os princípios para o DS. Exemplos são medidas para determinar se 

os fluxos de materiais são realmente diminuídos a níveis sustentáveis. Outros 

exemplos são a taxa de reciclagem e a pureza das frações recicladas, ou o uso de 

energia renovável comparado a não-renovável. No segundo aspecto, ii) pode-se 

realizar medições de impacto específicos na natureza (quando são violados os 

princípios da sustentabilidade). Exemplos são os índices sobre “potencial de gases 

de aquecimento global” ou “equivalente de H+ de substâncias acidificantes”. A 

exemplo das medições no sistema de transporte aéreo, as medições voltadas para as 

soluções upstream das causas subjacentes dos sintomas têm um valor estratégico 

                                                 
91 Esse metal normalmente é muito escasso na natureza e só deve ser usado em sistemas com rígido 

controle técnico. Esse controle rígido se perde nos fluxos entre as residências e a indústria. (TNS, 2010; 

ROBÈRT, 2002) 
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mais elevado que as medições sobre efeitos downstream92 – os sintomas. Isso será 

novamente discutido no PEIGeDS. 

 

Os Princípios da Ecosfera (Nível 1) 

 

O Nível 1 do sistema exprime uma representação da ecosfera. Esse sistema é tão 

complexo que pode parecer difícil ter uma avaliação abrangente dos seus princípios e, 

por conseguinte, prosseguir ao Nível 2. No entanto, o foco principal, quanto ao 

desenvolvimento sustentável, não é estudar a ecosfera per se, mas descobrir os 

diferentes mecanismos pelos quais ela pode ser destruída e, depois, promover 

descontinuidade e substituição gradual de todas as atividades que tomam parte dos 

mecanismos destrutivos. Com essa finalidade é possível restringir a descrição das leis 

da ecosfera a um conjunto limitado de princípios, que são pertinentes a esse propósito, 

como a) o princípio de conservação da matéria93; b) a lei de entropia94 (2ª lei da 

                                                 
92 Este ponto pode ser ilustrado pela fábula de uma vila chamada Downstream: Os residentes que moram 

na vila Downstream ergueram sua comunidade ao lado de um rio. Muitos anos atrás, eles começaram a 

notar que um número crescente de afogados eram apanhados pela correnteza veloz do rio. Então, 

começaram a trabalhar, inventando tecnologias cada vez mais elaboradas para salvá-los. Se você 

conversar com as pessoas da vila, hoje, lhe contarão com grande orgulho sobre o hospital beirando o rio, a 

flotilha de barcos de resgate de prontidão, ou o grande número de salva-vidas prontos para arriscar suas 

vidas para salvar as vitimas das águas furiosas. Estes personagens heroicos estavam tão preocupados com 

salvamento e tratamento, que nunca pensaram em olhar para “Upstream”, para entender por que as 

pessoas estavam caindo no rio, para começo de conversa. (TNS, 2010).  

93 A lei da conservação da energia, ou primeira lei da termodinâmica, sustenta que, em um sistema 

isolado, como o universo – em que não há troca de matéria nem energia com o meio – a quantidade de 

energia permanece constante. Em outras palavras, diz-se que não há criação ou destruição de energia, 

mas apenas transformação de uma forma para outra. A Terra é um sistema fechado com respeito à 

matéria. Nada entra ou sai (com exceção de algum eventual meteoro ou foguete), o que significa que tudo 

o que estava aqui há dois bilhões de anos atrás, ainda está aqui hoje, embora em outro estado. Assim, não 

existe jogar fora: a matéria muda de forma, mas não sai do planeta. (1ª lei da termodinâmica). (CECHIN 

e VEIGA, 2010) 

94 A lei de entropia, ou segunda lei da termodinâmica, afirma que a entropia do universo aumenta. E a 

qualidade da energia condensada em matéria, num sistema isolado, como o universo (incluindo nele a 

Terra), tende a se degradar, tornando-se cada vez mais indisponível para a realização de trabalho. Daí a 

forma embrionária da entropia estar na ideia de que as transformações no caráter da energia tendem a 

torná-la inutilizável. A relação entre a energia dissipada ou “perdida” – que não pode mais ser usada para 

realizar trabalho – e a energia total do sistema é considerada a entropia produzida. Portanto, quaisquer 

transformações qualitativas promovidas pelo processo produtivo de uma empresa têm direção no tempo e 

são irreversíveis. O sistema produtivo transforma matéria-prima em produtos que a sociedade consome ou 

utiliza, e também mais dois tipos de output ou classes de resíduos: os que podem ser reaproveitados 

dentro do próprio processo produtivo (embora de mais baixa qualidade, com mais entropia) ou ainda fora 

dele, talvez em outro processo produtivo ou realizando trabalho. Entretanto, sempre há o outro tipo de 

output que se dispersa em forma de calor e gases, ou seja, que não entram de novo na cadeia. Se uma 

empresa capta recursos de qualidade (baixa entropia) de uma fonte natural, e depois devolve resíduos com 

menos qualidade (alta entropia) à natureza, então não é possível considerar a empresa um “moto-

perpétuo”. (CECHIN e VEIGA, 2010) 
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termodinâmica); c) os princípios dos ciclos biogeoquímicos movidos a energia solar95; 

d) o fato de que a biosfera não pode sustentar96 trocas sistêmicas dos seus parâmetros 

físicos (pH cada vez mais baixo, concentrações cada vez mais elevadas de NOx, áreas 

cada vez menores de recursos renováveis, etc.); e) a dependência da sociedade em 

relação aos fluxos de recursos e serviços ecossistêmicos97; f) os ciclos 

autoreguladores98. É possível expressar os fluxos entre a ecosfera e a sociedade. de tal 

modo que possam ser determinados os principais meios de destruir a ecosfera como um 

sistema (HOLMBERG e ROBÈRT, 2000). 

 

Todos os subsistemas social, econômico-industrial, organizacional e indivíduo se situam 

dentro do sistema maior, a Natureza. A sociedade depende de processos biogeoquímicos 

e serviços ecossistêmicos resultantes que regulam o clima, limpam o ar e a água, e 

geram matéria-prima para a transformação em bens de consumo. A sociedade colhe 

recursos renováveis (como árvores e a luz do sol) e recursos não-renováveis (como 

petróleo e urânio) para alimentar seus corpos, e como inputs de suas organizações, 

indústrias e economias. Portanto, para que todo este sistema físico seja sustentável, aqui 

significado como longevidade e não eternidade, os sistemas físicos humanos precisam 

operar de acordo com as leis e princípios naturais que governam toda a vida no planeta. 

Em outras palavras, sucesso em uma sociedade sustentável significa não estar 

constantemente minando a habilidade da Natureza de fornecer os recursos naturais e 

serviços de ecossistemas dos quais todos os seres vivos dependem. 

 

 

 

                                                 
95 A Terra é um sistema aberto quanto à energia. De fato, energia do sol é o único input no sistema. Esta 

energia entra na atmosfera e é liberada de volta para o espaço na forma de calor. A energia do sol conduz 

tudo. (TNS, 2010) 

96 A vida existe na fina camada ao redor da Terra chamada de biosfera, que é tão fina quanto a pele da 

cebola. A biosfera é muito frágil – como se aprende quase que diariamente, e ela tem seus limites. E 

certamente é rara. Pelo tão pouco que se sabe, não foi encontrada uma outra como ela no universo todo, e 

quanto mais se aprende sobre ela, mais complexa e maravilhosa ela se apresenta. (TNS, 2010) 

97 Organismos fotossintéticos (plantas e algumas algas) captam a energia do sol e a utilizam para prover 

de energia seu crescimento. Este crescimento suporta o desenvolvimento de todos os organismos na Terra 

– em outras palavras, a fotossíntese paga a conta. (TNS, 2010) 

98 Toda a vida na Terra depende de sistemas complexos e auto reguladores, que circulam materiais e 

energia em ciclos fechados. Processos geológicos lentos movem materiais do fundo da crosta terrestre (ou 

litosfera) para a biosfera, e de novo de volta. Ecossistemas na biosfera rapidamente ciclam e reciclam os 

nutrientes, água e energia de um organismo para o outro. A Natureza trabalha em ciclos eficientes, 

onde nada é desperdiçado. (TNS, 2010) 
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As Quatro Condições Sistêmicas (Nível 2) 

 

Esses são princípios para a sustentabilidade, quer dizer, princípios que definem um 

resultado favorável dentro da ecosfera. Embora o sistema ecosfera/sociedade seja mais 

complexo que o seu subsistema, os princípios de um resultado favorável, nesse sistema, 

não são tão complicados de explicar. Nesse caso, a meta da jornada é parar de destruir o 

sistema, e só há quatro mecanismos99 pelos quais ele pode ser destruído. Nesse caso, irá  

atuar, de forma a reduzir e eliminar a contribuição para essa destruição. São eles: 1) 

Reduz e até elimina a sua contribuição à crescente e sistemática dispersão e acúmulo de 

materiais da crosta terrestre na atmosfera100; 2) Reduz e até elimina a sua crescente e 

sistemática contribuição ao acúmulo de substâncias tóxicas e produzidas pelo homem na 

biosfera101; 3) Reduz e elimina a sua crescente e sistemática contribuição para a 

degradação física da natureza por meios físicos102; e 4) Reduz e elimina a sua 

contribuição a situações que sistematicamente, minem a habilidade das pessoas em 

atender às suas necessidades básicas103. Além disso, contribui para a remoção de 

situações que impedem o florescimento de todos os seres humanos, sendo capazes de 

satisfazerem as suas necessidades, de modo que se cumpra a Justiça Social. Esta última 

forma de minar a sustentabilidade é especialmente importante, porquanto, se alguém 

está com fome, sem teto, ou enfrentando qualquer outra ameaça ao seu bem-estar, 

                                                 
99 1) Crescente e sistemática dispersão e acúmulo de materiais da crosta terrestre na atmosfera; 2) 

Crescente e sistemático acumulo de substâncias tóxicas, e produzidas pelo homem na biosfera; 3) 

Crescente e sistemática degradação física da Natureza por meios físicos; e 4) Permanência e aumento das 

situações que, sistematicamente, minem a habilidade das pessoas em atender às suas próprias 

necessidades básicas. (TNS, 2010) 

100 Isto significa, por exemplo, substituir o uso de certos minerais que são raros na Natureza por outros 

que são mais abundantes, utilizar todos os metais já minerados de maneira eficiente, e, sistematicamente, 

reduzir, até eliminar, nossa dependência de combustíveis fósseis (TNS, 2010). 

101 Isto significa a substituição sistemática de certos compostos tóxicos, e outros persistentes (não 

naturais), por outros não prejudiciais, que decomponham mais facilmente na Natureza, e utilizar todas as 

substâncias produzidas pelo homem de maneira eficiente (TNS, 2010). 

102 Isto significa respeitar a resiliência dos ecossistemas, retirando recursos apenas de ecossistemas bem 

monitorados e gerenciados,de  onde a população biológica de determinada espécie se mantenha – o que só 

ocorre se o número de indivíduos que estão  retirando dela for menor do que sua capacidade natural de se 

recompor, já levando em conta a mortalidade natural (isto é, não devida à exploração), a qual continuará 

ocorrendo (FERNANDEZ, 2005). Além disso, sistematicamente, buscar o uso mais produtivo e mais 

eficiente, tanto dos recursos e serviços naturais (renda), quanto da sua fonte (capital ou patrimônio 

natural), e ter cuidado em todos os tipos de modificação da Natureza, como construção de usinas 

hidrelétricas, super colheitas e a introdução de espécies exóticas (TNS, 2010). 

103 Isto significa a oferta de produtos e serviços, e a mudança de práticas, fornecedores e modelos de 

negócios, de modo a garantir que os direitos humanos sejam respeitados, barreiras ao ‘ganha-pão’ sejam 

removidas, ambientes de trabalho seguros e sadios sejam fornecidos, e condições de vida permitam a 

comunidades locais atenderem às necessidades dos cidadãos (TNS, 2010). 



62 
 

normalmente não pode se dar ao luxo de estar preocupado com o quão sustentáveis são 

suas ações. Ele pode, por exemplo, usar pesticidas ou cortar árvores para atender às suas 

necessidades imediatas, mesmo sabendo que isto não é bom para ele no longo-prazo. E 

quando toda a sociedade global está consumindo recursos de maneira insustentável, as 

pessoas que já estão batalhando para atender às suas necessidades são as que sofrerão 

mais.   

 

A Estratégia para Satisfazer as Condições Sistêmicas (Nível 3) 

 

Este nível da estrutura de cinco níveis representa o Nível 3 do sistema, ou seja, o dos 

princípios para que ocorra um desenvolvimento sustentável. São os princípios de 

processo, que fazem a transição para se atingir um estado de satisfação das 4CS (a 

transição para a sustentabilidade e, depois, para o desenvolvimento seguro 

subsequente). Neste trabalho, na análise e discussão das empresas pesquisadas, estes 

princípios serão mais bem identificados como princípios de Nível 3 do MGS. 

Posteriormente, com base nas contribuições identificadas, será delineada uma rede 

complexa e sistêmica de elementos que interagem juntos, de forma dinâmica, 

convergindo para a realização do desenvolvimento sustentável, dentro do PEIGeDS. 

 

Atividades e Métricas (Níveis 4 e 5) 

 

Os Níveis 1, 2 e 3, expostos acima, são aplicáveis na orientação das atividades e na 

avaliação. A Estrutura de Referência do TNS dá grande contribuição nestes três níveis. 

No entanto, as atividades e as medições (Níveis 4 e 5 do sistema) não são profunda e 

extensivamente exaradas pela Estrutura de Referência do TNS104. Por isso, a estrutura 

de referência (Níveis 1, 2 e 3), oferecem diretrizes globais para qualquer atividade e em 

qualquer escala, e também para as suas medições. As atividades e as medições devem 

ser escolhidas e criadas individualmente, para situações ou projetos especiais, em 

conformidade com a estrutura de referência. Existem inúmeras ferramentas de gestão e 

medição – que podem estar inter-relacionadas ou não –, e que devem materializar as 

atividades rumo àquela definição de sustentabilidade, as quais serão identificadas a 

partir dos casos pesquisados. 

                                                 
104 Desenvolvidas a partir de uma descrição de Nível 1 (aspectos pertinentes dos princípios da Ecosfera), 

elas se concentram nos níveis 2 e 3 do sistema. 
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2.3 O MODELO DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE 

 

Após a explanação do Sistema de Cinco Níveis, será traçado um paralelo com o Modelo 

de Gestão da Sustentabilidade (MGS). Ante a trajetória de aprendizado em gestão da 

sustentabilidade apresentada na subseção anterior, cabe a esta subseção focar, 

principalmente, aqueles itens que podem ser mobilizados pela empresa na tareda de dar 

cabo da sustentabilidade. Com isso, pretende-se identificar novos elementos dentro dos 

cinco níveis do MGS, para uma melhor articulação da gestão da sustentabilidade. 

Assim, é necessário investigar como os conteúdos de gestão da sustentabilidade – 

entendimento, princípios, abordagens, ferramentas, atividades e sistemas de medição – 

são mobilizados e conectados no modelo de gestão de empresas que estão reconhecendo 

que novos modelos de negócio são necessários: modelos que possam definir sucesso em 

termos, não só econômicos, mas de respeito às regras e limites do sistema.  

 

Segundo essa linha de raciocínio, o foco do trabalho incide sobre o Modelo de Gestão 

da Sustentabilidade (MGS) de empresas de vanguarda nesse tema. Entende-se por MGS 

de empresas, os aspectos que compõem os cinco níveis para que haja uma gestão 

genuína. Tais aspectos estão presentes na frase de Deming – “Não se gerencia o que não 

se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, não há 

sucesso no que não se gerencia” – e possuem correspondência com o Sistema de Cinco 

Níveis exposto na subseção anterior, conforme a figura abaixo. 

 

Por trás de toda estratégia existe um modelo mental (SENGE, 1993 apud RAY e 

RINZZER, 1993), portanto, este estudo assume que o primeiro aspecto da boa gestão 

não está na definição, nem tampouco nas atividades e correspondente medição das 

atividades de gestão, porquanto são desdobramentos de uma premissa, que é o 

entendimento sobre esse tema. Especialmente no caso da gestão da sustentabilidade, o 

modelo de gestão é condicionado, a priori, pelo entendimento que o sujeito ou grupo 

tem sobre o tema, o qual emana de uma fonte, seja teórica, seja uma pessoa ou um 

grupo de referência nesse tema. Como pôde ser visto nas subseções anteriores, há 

muitas referências sobre sustentabilidade. Obviamente, depois de incorporado, e com o 

passar do tempo, espera-se que este conhecimento inicial possa ter sudi aperfeiçoado e 
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ampliado, ou não, até se chegar a um estado de entendimento formal e informal – 

explícito ou tácito – dentro da organização (NONAKA e TAKEUCHI, 1997). Assume-

se, porém, que este entendimento condicionará, e até mesmo determinará, o próprio 

modelo de gestão que se projeto de um tal entendimento. Por isso, cumpre investigar, 

primeiro, qual o entendimento que se tem sobre sustentabilidade, porquanto essa é a 

essência dos demais Níveis que consubstanciam um MGS. 

 

Entendimento sobre Sustentabilidade (Nível 1): é a forma como, na empresa, se 

entendem a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável. E esse entendimento, 

sobretudo, é subordinado aos modelos mentais105. Ou seja, o conjunto de pressupostos, 

ideias, conceitos e valores que alguém forma a respeito do assunto, e que influencia, 

condiciona ou define como se percebem problemas e soluções legítimos relacionados a 

ele. Há “modelos mentais” equivocados, que estão na raiz do problema. Dentre eles: a 

visão da terra como uma “fonte infinita de matérias-primas destinadas a abastecer o 

subsistema industrial”; “o intervalo de tempo anual (ou trimestral), para verificar o valor 

de uma ideia”; “o custo ambiental de uma decisão, se todos fizerem a mesma coisa, 

supondo que não será feito”; “o mundo é do homem, para ser conquistado e dominado 

por ele, sem pensar na sustentação das outras espécies”; “a tecnologia irá resolver o 

problema quando tudo estiver muito difícil”; “a mão invisível é um corretor de valores 

honesto”, quando se sabe que pode ser muito desonesto, porquanto os preços dos 

produtos não refletem o seu verdadeiro custo, mas, “tudo bem, pois outras pessoas 

pagarão a conta” (ANDERSON e ROBIN, 2011).  

 

Conforme apresentado na fundamentação teórica anteior – na subseção 2.1 deste 

trabalho - sabe-se que há, no mínimo, um continuum de quatro classificações distintas 

                                                 
105 Modelos mentais são as crenças, imagens, e pressupostos que os indivíduos têm sobre si mesmos, 

sobre o mundo, sua organização e como se encaixam neles (HUTCHENS, 2001). São percepções que as 

pessoas têm do mundo. Por meio dessas percepções, elas se orientam para tomar decisões. As pessoas 

constroem as estruturas a sua volta de acordo com o que percebem. Os comportamentos e atitudes são 

decorrentes dos modelos mentais ou da forma de perceber e pensar (SENGE, 1990). Não é por acidente 

que a maioria das organizações não consegue aprender o novo. A dificuldade encontra-se centrada na 

maneira como as pessoas foram ensinadas a raciocinar sobre um tema e na forma como elas interagem 

com esse tema. A dificuldade de desaprender – “esvaziar o copo” – cria sérias deficiências no processo de 

aprendizagem das pessoas. Um exemplo é a percepção seletiva que visa a confirmar um conceito já 

existente. Em boa parte, é devido aos modelos mentais, que as organizações não conseguem mudar, de 

fato, mesmo com todos os esforços e recursos despendidos pelas mesmas (SENGE, 1990, p.28).  
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sobre o entendimento em sustentabilidade. São elas: a sustentabilidade muito fraca106 

(que ignora completamente as questões ambientais, ex: economia neoclássica), a 

sustentabilidade fraca (que reconhece as questões ambientais, porém, assume que não 

há dilemas entre crescimento e sustentabilidade, ex: economia ambiental e abordagens 

como TBL), a sustentabilidade forte (que emana da economia ecológica, cujos 

principais fundamentos foram descritos no primeiro capítulo deste trabalho, e que 

utiliza abordagens mais consistentes – tais como as apresentadas na subseção 2.1: o 

Espectro Meio-Fins, Sigma Project, The Natural Step, Capitalismo Natural, etc.) – e a 

sustentabilidade muito forte (ecologia profunda e bioregionalismo107) (PEARCE, 1993; 

NAESS, 1973 e 1984). 

 

Definição de Sucesso em Sustentabilidade (Nível 2): é como a empresa define 

sucesso em sustentabilidade. O sucesso em sustentabilidade é o destino, ou um estado 

futuro que a empresa deseja atingir, com o “desfecho” dessa jornada. Nesse sentido, é 

como uma bússola que guia as decisões e o desenvolvimento das atividades da empresa. 

Assume-se, todavia, que a definição de sucesso depende, fundamentalmente, do 

entendimento sobre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. 

                                                 
106 A sustentabilidade muito fraca toma como condição necessária e suficiente, a regra de que cada 

geração legue à seguinte a somatória de três tipos de capital, que considera inteiramente intercambiáveis 

ou intersubstituíveis: o capital construído, o natural/ecológico, e o humano/social. Assim, o conceito de 

sustentabilidade fraca implica que todas as formas de capital são substituíveis, entre elas, de forma que 

qualquer perda no estoque, ou nos serviços de um tipo de capital, pode ser compensada por um aumento 

de outras formas de capital (e.g. PEARCE, 1993; PEARCE e ATKINSON, 1993 e 1995; NAESS 1973 e 

1984). A sustentabilidade fraca sugere que as anomalias envolvendo a degradação ambiental ,poderiam 

ser resolvidas por meio da taxação de impostos corretivos, imputando ônus ao poluidor, desde que se 

definam taxas de punição (impostos) (PIGOU, 1920). Ou, então, defina-se o direito de propriedade sobre 

os recursos a serem degradados, dando aos agentes envolvidos, a plena liberdade de negociarem entre si – 

uma solução típica de mercado (COASE, 1960). A diferença entre as duas abordagens é que, a primeira, 

supõe se tratar de um interesse privado, frente a um interesse público; e a segunda, de um interesse 

privado, frente a outro interesse privado (MAN YU, 2002). 

107 Perspectiva ambientalista radical, de sustentabilidade muito forte, promove uma visão da biosfera e 

da sociedade humana, baseada nos princípios ecológicos do holismo, do equilíbrio da natureza, da 

diversidade, dos limites finitos e das mudanças dinâmicas. Uma faceta importante dessa perspectiva é o 

biorregionalismo, como um dos princípios organizadores dos sistemas social, econômico e político 

descentralizados (EGRI e PINFIELD, 1999). Existe uma intensa e crescente oposição desta corrente ao 

movimento globalizador em curso atualmente (VEIGA, 2008, DALY, 1996). Uma biorregião é “um lugar 

definido por suas formas de vida, sua topografia e sua biota, ao invés de ser governada pelos preceitos 

humanos; é uma região governada pela natureza, não por legislações” (SALE, 1985, p. 43). À medida que 

critérios naturais para definir limites de uma biorregião não são mutuamente exclusivos nem destituídos 

de critérios humanos de utilização e percepção (ALEXANDER, 1990), as comunidades, inseridas nas 

biorregiões, deveriam readquirir autoridade para tomarem decisões, locais, a fim de gerar auto-suficiência 

ambiental e econômica de produção e utilização. Dentro dessa perspectiva, existem quatro filosofias 

proeminentes - a ecologia profunda, a ecologia espiritual, a ecologia social e o ecofeminismo - os quais 

diferem,principalmente em termos de ênfases e meios, ao invés de fins, da agenda radical de mudança 

transformacional na relação homem-natureza (EGRI e PINFIELD, 1999). 
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Princípios Estratégicos de Gestão para a Sustentabilidade (Nível 3): são princípios 

secundários,108 que orientam o desenvolvimento das atividades de gestão, com vistas a 

se atingirem os resultados favoráveis, mantendo-se, sobretudo, o comprometimento com 

aquela definição de sucesso (Nível 2). 

 

Atividades de Gestão da Sustentabilidade (Nível 4): é o conjunto de atividades e 

ações inter-relacionadas,109 que são levadas a cabo com o fim de se atingir o destino 

almejado (Nível 2). As atividades se desenvolvem de acordo com princípios de Nível 3, 

sem perder de vista os princípios do Nível 2, de modo a atingir o resultado desejado.  

 

Instrumentos de Medição e Avaliação da Gestão da Sustentabilidade (Nível 5): são 

as inúmeras maneiras de medir e monitorar os efeitos das atividades, de modo a intervir, 

sempre que necessário, para corrigir a rota, que deve ser a aproximação com aquela 

definição de sucesso (Nível 2). A questão que se apresenta é como comprovar eficácia 

em se tratando da complexidade das ações de promoção da sustentabilidade, que 

entrelaçam princípios de Nível 2 e 3, e questões específicas de sustentabilidade? Como 

seriam identificadas as “provas”? Por isso, é importante que estes indicadores110 

avaliem se, de fato, a empresa está progredindo em direção ao Nível 2 nos médio e 

longo prazos. 

                                                 
108 No caso do transporte automotivo, o nível 3 significa que, a partir das restrições de infra-estrutura de 

transporte urbano, que definem as possibilidades de locomoção, deve-se agir norteado pelas regras e 

princípios do nível 2. E a partir dessa orientação, é que há liberdade para se criar estratégias de 

locomoção, definindo-se um planejamento de rotas mais interessantes tendo em vista os objetivos. O 

mesmo serve para o caso da navegação de aviões, onde as empresas operadoras de voo podem formular 

livremente as suas estratégias e ações, dentro dos limites definidos no nível 1 e orientadas pelo nível 2. O 

piloto planejará o voo de modo orientado pelas diretrizes estratégicas da companhia. 

109 No caso das movimentações do jogo de xadrez, é movimentar cada peça de acordo com o modus 

operandi, dentro da regra do jogo, e da estratégia global para se tombar o rei do adversário. No caso do 

transporte automotivo, o nível 4 significa como conduzir um automóvel de modo a se obter o resultado 

desejado, e isso implica em pegar uma rota alternativa, ou até mesmo utilizar um meio de transporte 

alternativo, a partir do conhecimento/mapeamento da malha rodoviária, e a capacidade usada num 

determinado horário. No caso da navegação de aviões, os pilotos podem mobilizar todas as suas 

habilidades e conhecimentos, tendo um grau necessário de autonomia para alcançar os resultados 

formulados na estratégia, considerando-se possíveis adversidades que o tempo apresente. 

110 No caso do jogo de xadrez, à luz de estudos que existem sobre as jogadas mais inteligentes do xadrez, 

medir o tempo que leva para se atingir o resultado favorável, derrotas ou quase-derrotas (ameaças) 

ocorridas durante o jogo, quantidade de peças tombadas em relação ao adversário, etc. Para o motorista de 

um automóvel, há indicadores relativos aos resultados desejados – como tempo de deslocamento, grau de 

segurança, eficiência no uso do combustível, etc. – e indicadores meio do próprio veículo, como o nível 

de combustível, a velocidade, quilometragem, etc. Para o piloto de avião, os mesmos indicadores podem 

ser utilizados, acrescentando-se ainda altitude durante o percurso de vôo. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

 

3.1 JUSTIFICATIVA METODOLÓGICA 

 

3.1.1 Abordagem Qualitativa 

 

A literatura clássica em pesquisa social, frequentemente, apresenta dois grandes grupos 

ou métodos de pesquisa: o qualitativo e o quantitativo, que se diferenciam pela 

sistemática pertinente a cada um deles, e pela forma de abordagem do problema. 

Conforme (TRIVIÑOS, 1994, p.137). O método precisa estar apropriado ao tipo de 

estudo que se deseja realizar, mas é a natureza do problema, ou o seu nível de 

aprofundamento que, de fato, determina a escolha do método. Desse modo, o presente 

trabalho é um estudo em profundidade, por isso, não utiliza a abordagem quantitativa, 

que normalmente está associada ao paradigma positivista e à análise estatística, que visa 

a medir, quantificar e testar as hipóteses sobre relações entre variáveis. Aplica-se a 

abordagem qualitativa, que se constitui num enfoque interpretativo da realidade, e 

geralmente emprega multimétodos para analisar e entender os fenômenos (TRIVIÑOS, 

1994, p. 117).  

 

A abordagem qualitativa levou o pesquisador à imersão no contexto de sustentabilidade 

de três empresas, com a aplicação de metodologias que exploraram, em profundidade, 

as principais dimensões, riquezas, nuances e complexidade do fenômeno, num processo 

investigativo de pesquisa, capaz de identificar padrões e gerar insights para o 

desenvolvimento da teoria (SUTTON, 1993; MILES e HUBERMAN, 1984; DENZIN e 

LINCOLN, 2000; MASON, 2002). Nesse sentido, foram analisados alguns aspectos 

subjetivos da organização, como os significados compartilhados de sustentabilidade e as 

dinâmicas das interações grupais (RICHARDSON, 1989). A flexibilidade no desenho e 

na aplicação de métodos permitiu que a pesquisa fosse sendo desenhada enquanto 

estava sendo realizada (VAN MAANEN, 1988), daí é que emergiram elementos para a 

formação do PEIGeDS. Essa flexibilidade possibilitou uma visão holística do 

fenômeno, que não pode ser reduzida a poucas variáveis. Justamente pelos aspectos 

flexibilidade e amplitude, a pesquisa qualitativa é fundamental para a teoria e prática da 

administração, uma vez que fornece insights que, dificilmente, seriam gerados pela 
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pesquisa quantitativa (GEPHART, 2004). A abordagem qualitativa pode fornecer as 

bases para o entendimento dos processos sociais que suportam a gestão da 

sustentabilidade das organizações, pois permite aproximar mais o pesquisador da 

perspectiva do ator social, por meio de observações detalhadas e de entrevistas em 

profundidade. Especialmente no estudo de um fenômeno complexo como a 

sustentabilidade, a aplicação da abordagem qualitativa pode ajudar a gerar bons insights 

para a criação e desenvolvimento de teorias (GEPHART, 2004; SUTTON, 1997). 

 

Godoy (1995) considera que a pesquisa qualitativa é interessante, principalmente, em 

três casos: quando se está lidando com problemas pouco conhecidos, cuja abordagem é 

de cunho exploratório; quando o estudo é de caráter descritivo, e o que se busca é o 

entendimento do fenômeno como um todo, na sua complexidade; e, ainda, quando a 

preocupação é a compreensão da teia de relações sociais e culturais que se estabelecem 

no interior das organizações (GODOY, 1995). Parte de questões ou focos de interesses 

amplos, que vão sendo definidos, à medida que o estudo se desenvolve. Envolve a 

obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos, pelo 

contato direto do pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os 

fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em 

estudo (GODOY, 1995). 

 

A análise das alternativas111 levou, por fim, à escolha da metodologia de estudo de caso 

para aplicação neste trabalho, que é “um método de pesquisa empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidos” (YIN, p. 32-33, 

2001). Martins (2006) observa que o estudo de caso tem se tornado a estratégia 

                                                 
111 Creswell (1998) indica cinco tipos ou “tradições” de pesquisa que, normalmente, adotam a 

abordagem qualitativa: os estudos biográficos, etnográficos, grounded-theory fenomenológicos e os 

estudos de casos (CRESWELL, 1998, p. 47). O foco do estudo biográfico é a vida de um indivíduo, o 

foco do estudo etnográfico é a descrição da cultura de um grupo (CRESWELL, 1998). A pesquisa 

grounded-theory contrasta com a orientação teórica a priori, assumindo que as teorias no campo da 

sociologia devem ser geradas com os dados do campo, especialmente aqueles oriundos das ações e 

reações das pessoas a uma situação específica, coletados por meio de entrevistas e múltiplas visitas ao 

campo (GLASER E STRAUSS, 1967). Dados secundários podem ser utilizados, mas têm sido atípicos 

neste tipo de pesquisa (CRESWELL, 1998). Embora a cultura organizacional seja também objeto de 

análise deste estudo, não faz parte do seu escopo aprofundá-la. A ênfase não é centrada em cultura, não 

será estudada a vida de um indivíduo, e será utilizada uma estrutura teórica como guia na observação do 

fenômeno. Assim, os três primeiros tipos de pesquisa – biográficos, etnográficos, grounded-theory – 

foram descartados na aplicação deste estudo, tendo-se, então, os modelos fenomenológico (já descrito nos 

parágrafos anteriores) e o estudo de caso como alternativas mais apropriadas. 
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preferida quando os pesquisadores organizacionais procuram compreender a natureza de 

certos fenômenos manifestados em um contexto real e complexo, já que esse método 

permite ao pesquisador utilizar uma variedade de dados coletados de diversas fontes de 

informação. Para Stake (2000, p. 2), “um caso é uma coisa, uma entidade; raramente é 

um verbo, um particípio, uma função” e sugere que se o fenômeno a ser estudado for 

uma função, deve-se escolher casos que são entidades por possuírem a especificidade e 

o caráter orgânico exigidos pelo estudo de caso, como por exemplo, uma organização. 

Stake (2000; 2006) defende que um dos critérios para se escolher o caso como método 

de pesquisa é o tipo de conhecimento pretendido com o estudo, apresentando a 

diferença entre explanação e compreensão de um fenômeno. Assim, este trabalho 

analisa três casos de empresas consideradas de vanguarda no fenômeno estudado, a 

partir da teoria interiorizada pelo pesquisador – que tem forte ligação com 

intencionalidade. Assim, cumpre apresentar a presente pesquisa como de natureza 

qualitativa, em forma de estudo de caso.  

 

O estudo de casos fará, no entanto, a triangulação da abordagem fenomenológica com a 

abordagem dialética, utilizando-se destas duas epistemologias na coleta e tratamento 

dos dados. Embasando esta ideia, Triviños (1994) assinala que “a pesquisa qualitativa 

com apoio teórico na fenomenologia é essencialmente descritiva”. Sendo ela baseada 

nas “descrições dos fenômenos que estão impregnadas dos significados que o ambiente 

lhes outorga”, e sendo, portanto, “produto de uma visão subjetiva, rejeita toda expressão 

quantitativa, numérica, toda medida”. Por outro lado, a pesquisa qualitativa de tipo 

histórico-estrutural, dialética, “parte também da descrição que intenta captar, não só a 

aparência do fenômeno, como também sua essência.” Porém, ela busca “as causas da 

existência dele, procurando explicar sua origem, suas relações, suas mudanças e se 

esforça por intuir as consequências que terão para a vida humana” (TRIVIÑOS, 1994, 

p. 129).  

 

Nesse sentido, os estudos de casos são mais adequados para entender relações entre 

fenômenos, possibilitando investigar diretamente os processos de forma histórica para 

descobrir como eles conduziram a resultados específicos (YIN, 2001; STAKE, 2000; 

MILES e HUBERMAN, 1984). A abordagem histórica é apontada como uma 

característica especial possibilitada pelo método de estudo de caso. O estudo de um 
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fenômeno específico ao longo do tempo permite uma compreensão profunda sobre a 

interação das variáveis (WILSON, 1979). 

 

Eisenhardt (1989) destaca como característica fundamental do estudo de caso a 

liberdade para fazer ajustes, durante o processo de coleta de dados, para sondar temas 

emergentes, ou tirar proveito de oportunidades especiais, que podem estar presentes em 

uma determinada situação, respondendo de, forma flexível, às novas descobertas, ao 

tempo em que se coletam novos dados. Segundo a autora, tal flexibilidade não é uma 

licença para perder a sistematização, mas, sim, uma oportunidade controlada, na qual os 

pesquisadores tiram proveito da singularidade de um caso específico, e do aparecimento 

de temas novos para melhorar o resultado do estudo. 

 

Maxwell (2005), esclarece que existem dois tipos de generalizações na pesquisa 

qualitativa, a saber: a interna, do grupo ou da instituição estudada, para as pessoas ou 

áreas que não foram diretamente investigadas daquela organização, e a externa, para 

outras comunidades e organizações. Segundo o autor, a generalização interna é muito 

mais importante, já que os pesquisadores qualitativos raramente propõem generalização 

externa, afirmando, ainda, que o valor de um estudo qualitativo pode estar, justamente, 

na falta de generalização externa (no senso estatístico), estudando um “caso 

iluminador”, considerado como extremo ou “tipo ideal” (MAXWELL, 2005, p. 53). 

 

Para Stake (2000), aquilo que é condenado no método de estudo de casos é, justamente, 

o aspecto mais interessante de sua natureza, uma vez que está, epistemologicamente, em 

harmonia com a experiência daqueles que com ele estão envolvidos e, portanto, para 

essas pessoas, o método constitui-se numa base natural para generalização. O autor 

enfatiza, ainda, a importância desse aspecto para as ciências sociais, onde os estudos 

estão fundamentados na relação entre a profundidade e o tipo de experiência vivida, a 

expressão dessa experiência e compreensão da mesma. 

 

Convém que, para estudar o fenômeno em questão, “gestão para o desenvolvimento 

sustentável,” adote-se a abordagem do tipo “estudo de casos”. Isto é, a presente pesquisa 

realiza estudo de casos porque envida uma análise intensiva, empreendida em três 

organizações de interesse, para o entendimento do fenômeno, ou que reúnem 

informações tão numerosas e detalhadas, quanto possível, tornando factível apreender 
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mais sobre a totalidade do fenômeno em questão (BRUYNE, 1997, p. 224). Pode-se 

verificar, assim, que a abordagem de estudo de casos múltiplos possibilita um tipo de 

pesquisa cujo objeto é compreender poucas unidades apenas, mas ricas em dados que, 

analisados em profundidade, ajudam na compreensão profunda de um fenômeno e seu 

ambiente. Desse modo, cumpre salientar quatro elementos essenciais a um estudo de 

caso: a análise em profundidade de uma ou algumas unidades de pesquisa determinadas; 

a possibilidade de gerar novos conceitos e construtos analíticos referentes ao seu objeto 

de estudo; a possibilidade de triangulação entre dados objetivos (fontes empíricas) e 

subjetivos (fontes fenomenológicas), no processo de análise, e certa possibilidade de 

generalização não-estatística para o campo teórico, limitada pelo princípio da “validade 

transitória até novas informações” (BRUYNE, 1997, p. 227). 

 

No entender de Merriam (1998), o estudo de caso apresenta três características 

especiais. É particular, pois procura estudar uma situação, evento, programa ou 

fenômeno em particular; é descritivo, pois consiste de uma rica descrição do fenômeno 

estudado, sendo preferencialmente longitudinal; e é heurístico, pois busca esclarecer a 

compreensão do leitor a respeito do fenômeno estudado. Assim, o estudo de caso tem 

como pontos fortes: o fato de ser um excepcional meio para responder questões de 

pesquisa; oferece meios para investigar unidades sociais complexas; oferece insights e 

esclarece os propósitos; e possibilita a produção de conhecimento por meio da avaliação 

de processos, problemas e programas. 

 

O caráter da abordagem a ser utilizada não será do tipo estudo de caso descritivo – que 

objetiva somente descrever o que ocorre nas empresas pesquisadas – mas de reflexão 

sobre as análises descritivas, e enriquecimento do estado atual de desenvolvimento da 

teoria, possibilitando descobertas para o desenvolvimento do programa. Nesse sentido, 

os estudos de multicasos reforçam os resultados com a identificação de padrões, 

aumentando o poder analítico do estudo (YIN, 2001). Eisenhardt (1989) e Stake (2006) 

também defendem que as conclusões oriundas de dois ou mais casos estudados tendem 

a ser mais convincentes do que aquelas com base em apenas um caso, devido à maior 

riqueza de informações e à possibilidade de examinar padrões comuns entre os casos. 

 

Para Stake (2006, p. 4), o método de estudo de multicasos é um estudo de caso com 

fenômeno mais amplo, denominado “quintain”. Portanto, não se trata de uma série de 
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estudos de caso simples combinados para fazer generalizações sobre o tema, ou seja, o 

quintain é maior que a soma dos casos simples. O autor alerta que esta característica já 

torna o estudo de multicasos bem mais desafiador que o estudo de caso simples. Stake 

também adverte sobre o dilema “case-quintain” dos estudos de multicasos, que ocorre 

quando os casos e o quintain competem pela atenção do pesquisador. Isto significa que 

o excesso de atenção aos casos pode obscurecer a complexidade do quintain, assim 

como o excesso de atenção a ele pode reduzir a contextualização dos casos, exigindo, 

portanto, um equilíbrio de atenção por parte do pesquisador (STAKE, 2006, p. 7). 

 

Finalmente, esta breve discussão metodológica indica o estudo de multicasos como a 

estratégia metodológica mais apropriada para responder à pergunta desta pesquisa. Tem 

como quintain o Programa Estratégico Integrado de Gestão para o Desenvolvimento 

Sustentável (PEIGeDS), delineado a partir das contribuições dos casos, mas ampliado 

com base na revisão teórica e reflexão filosófica do pesquisador deste trabalho.  

 

 

3.2 DESENHO DA PESQUISA 

 

Esta seção apresenta o desenho da pesquisa, descrevendo a perspectiva temporal e seu 

nível de análise, os critérios de seleção dos casos, a coleta e o gerenciamento dos dados 

e as decisões relacionadas ao idioma da pesquisa. 

 

3.2.1 Perspectiva e Nível de Análise 

 

Quanto à população pesquisada, a investigação se desenvolveu em três empresas, a 

saber: Philips do Brasil, Natura Cosméticos e Interface Inc. O estudo explora uma 

característica especial possibilitada pela metodologia do estudo de caso – a perspectiva 

histórica, que, segundo os metodologistas (WILSON, 1979; YIN, 2001; STAKE, 2000; 

MILES e HUBERMAN, 1984), permite uma compreensão profunda sobre a interação 

das variáveis do fenômeno estudado ao longo do tempo. Para Pettigrew (1990), o estudo 

de caso é adequado ao entendimento do contexto dentro de uma perspectiva histórica, 

permitindo ao pesquisador obter uma visão holística e integrada da ocorrência de 

eventos, estudar o desenvolvimento empresarial ao longo do tempo e identificar os 

padrões e evolução. O autor defende a importância da interconectividade temporal entre 
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passado, presente e futuro do estudo de casos, argumentando que “a verdade é filha do 

tempo” (PETTIGREW, 2007, p. 6). Sendo assim, a presente pesquisa se dedicou a 

estudar os três casos em uma perspectiva histórica, embora, não com tanta 

profundidade. Buscar-se-ão colher os principais fatos ao longo da trajetória 

socioambiental das três empresas, que desencadearam a incorporação da 

sustentabilidade.  

 

Convém esclarecer que a investigação se realizou no nível de análise organizacional, 

que envolve a organização como um todo. Ou seja, o lócus no qual os dados referentes 

ao fenômeno e ao problema da pesquisa foram coletados nas empresas, em suas 

unidades de negócio. Tal escolha se deu com base na orientação de alguns 

metodologistas de pesquisa no campo de administração (MYERS, 2008; HUSSEY e 

HUSSEY, 1997; KERVIN, 1992) que sugerem como regra básica a identificação e a 

seleção do menor nível de análise possível, uma vez que o campo organizacional é 

bastante rico em informações. O corte para o estudo do fenômeno nas empresas foi 

transversal, sob uma leve perspectiva longitudinal, isto é: o desenvolvimento dos 

principais fatos ao longo do tempo, com foco em alguns momentos históricos e críticos 

(VIEIRA, 2004). Convém esclarecer que a ênfase do estudo não foi longitudinal, devido 

às restrições de tempo para se realizar um tal empreendimento. O pesquisador se 

restringiu a buscar os principais fatos contextuais que desencadearam o interesse pela 

sustentabilidade e a incorporação dos aspectos socioambientais em seu modelo de 

gestão. 

 

3.2.2 Critério de Seleção dos Casos 

 

A escolha das empresas para a realização deste estudo de multicasos seguiu as 

orientações de Yin (2001) e Stake (2006), que sugerem como critério principal de 

seleção o potencial de contribuição que o caso oferece para o alcance dos objetivos do 

estudo global. Sem falar também, do desenvolvimento teórico. Assim, para definir as 

empresas que fariam parte deste estudo de multicascos foi utilizada a seleção 

intencional ou proposital. Segundo Maxwell (2005, p. 8), a seleção intencional, ou 

“purposeful selection”, em estudos de multicasos, permite que o pesquisador examine 

casos que são críticos para o objetivo da pesquisa e compreensão do fenômeno.  
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Como a pesquisa investiga o modelo de gestão da sustentabilidade, com seus diferentes 

níveis e configurações organizacionais, utilizaram-se empresas de reputação no tema, 

que possuem MGS e reportam informações sobre eles publicamente, em relatórios ou 

livros. Estas empresas desfrutam de reconhecimento, e são, frequentemente, bem 

avaliadas por especialistas e periódicos de análise sobre o tema. Assim, construiu-se 

uma amostragem teórica permeada por casos, cuja configuração tem um maior potencial 

de contribuição para o desenvolvimento da teoria. Além deste primeiro critério, outros 

foram: empresas internacionais com capital aberto (ou subsidiárias de multinacionais 

com capital aberto) e que possuem certo grau de transparência com relação as suas 

atividades de sustentabilidade; portanto, que produzem e disponibilizam, publicamente, 

algum tipo de relatório de sustentabilidade ou livro; que fazem alguma atividade mais 

intensa de relacionamento com stakeholders; e que, ao serem convidadas para participar 

da pesquisa, permitiriam o acesso do pesquisador aos dados de pesquisa, e a visita em 

campo. Desse modo, a seleção das empresas para compor a amostragem empírica deste 

estudo de casos foi realizada por meio de uma pré-avaliação, com base em pesquisas e 

análises de dados secundários, encontrados tanto no website das empresas e relatórios 

anuais de sustentabilidade, como na produção midiática especializada sobre o tema.  

 

Vale ressaltar que este estudo de multicasos não tem a intenção de ser um estudo 

comparativo, se não delineador de uma perspectiva para a obtenção de novos insights, 

uma vez que os casos são bastante distintos em termos de setor e mercado de atuação, 

tamanho, configuração organizacional, estratégia e estrutura de capital. De fato, a única 

característica comum entre os três casos estudados é a posição de destaque, nos seus 

setores, em atividades socioambientais, ao mesmo tempo em que evidenciam alta 

performance econômica. 

 

3.2.3 Coleta e Gerenciamento dos Dados 

 

Esta pesquisa utilizou dados primários e secundários. Os dados primários foram obtidos 

através de entrevistas, que é uma das principais fontes de dados em estudos de casos 

(MILES e HUBERMAN, 1984; YIN, 2001; STAKE, 2006; NADIN e CASSEL, 2006) 

 

  



 75 

Quadro 1 – Técnicas e Instrumentos de Coleta de Dados 

 Dados primários Dados secundários 

Fonte de dados 

Diretores e gerentes de gestão de 

sustentabilidade e inovação, ou 

responsabilidade socioambiental e de 

relações com stakeholders,  

observações diretas durante as 

entrevistas, visitas técnicas e a 

participação de reuniões e workshops 

como ouvinte. 

Web site das empresas, relatórios de 

sustentabilidade, livros que retratam a 

história da empresa, documentos de 

comunicação interna (relatórios, atas de 

reunião, apresentações), vídeos ou peças 

de comunicação institucional, produção 

midiática geral e especializada, estudos 

acadêmicos anteriores, etc. 

Técnica de coleta 

Entrevista individual semi-

estruturada e em profundidade, 

registros de observações sobre 

comportamentos e artefatos físicos, e 

envio de e-mails. 

Pesquisa documental em meio físico e 

digital, em todas as fontes citadas acima 

e cadastramento nos webstites das 

empresas e instituições do setor. 

Instrumento de 

coleta  

Roteiro de entrevista semi-

estruturado (ver anexo 1), gravador 

de voz digital, diário de campo (ver 

anexo 2) e correio eletrônico. 

Download de documentos, fotocópia de 

documentos, elaboração de resumos e 

fichamentos. 

Fonte: elaborado pelo autor da pesquisa. 

 

Em relação à definição dos entrevistados, utilizou-se a estratégia snowball, cujo 

propósito é acessar atores-chave em estudos qualitativos, descoberto durante a pesquisa 

documental e as entrevistas, ao longo do processo da pesquisa. Tais pessoas possuem 

dados mais relevantes, e frequentemente acabam sendo citadas na produção midiática 

ou pelos primeiros entrevistados. Desse modo, em que pese as limitações de qualquer 

estudo, assegura-se aqui a qualidade dos dados coletados, de vez que o pesquisador foi 

cercando os dados mais relevantes até atingir o objetivo, ampliando e aprofundando a 

sua compreensão do fenômeno estudado (NOY, 2008). Convém dizer, porém, que o 

pesquisador priorizou entrevistar pessoas gestoras da área de sustentabilidade ou áreas 

correlatas, com o intuito de conhecer a prática. Para organizar o grande volume de 

dados e informações coletadas de diversas fontes foi utilizado o conjunto de 

procedimentos conhecido como Direct Research que consiste na criação de um banco 

de dados organizado por ordem cronológica, possibilitando, assim, reconstruir-se a 

história de cada caso estudado, quanto aos principais marcos e acontecimentos 

relacionados direta ou indiretamente ao tema pesquisado. Com relação ao idioma, todas 

as entrevistas foram conduzidas no idioma português. 
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3.3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

A análise é o processo mental de isolar, ordenar dados ou aspectos que são parte do 

contexto estudado. Nesse sentido, isola-se e organiza-se parte do sistema para entendê-

lo separadamente, enxergar padrões, categorias e unidades básicas descritivas 

(PATTON, 2002). Depois, cruza-se tudo, e ao se cruzar o um e o dois, nasce o três. Se 

por um lado a análise busca entender separadamente todas as nuances e pormenores, por 

outro, não percebe as conexões que muitas vezes estão ocultas e só podem ser 

percebidas por outros mecanismos que captam o funcionamento dinâmico do todo. A 

análise é reducionista. Já a reflexão (cruzamento) é um processo mais complexo, 

abrangente e refinado que engloba mecanismos tais como associação de, conceitos e 

ideias e fatos, ou seja, o cruzamento de várias informações e conhecimentos para que 

ocorra uma compreensão, atribuição de significado e julgamento de forma a explicar e 

antever padrões de relacionamentos entre as distintas dimensões de análise do 

fenômeno. Esta parte é a mais difícil, menos codificada, não obstante, é a mais 

importante do processo científico (EISENHARDT, 1989, p. 539).  

 

Os procedimentos qualitativos, segundo Richardson (1989), têm como objetivo: 

descrever a complexidade de determinado problema; analisar a interação das categorias 

analisadas; compreender e classificar processos dinâmicos vividos pelos grupos sociais; 

possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das particularidades do 

comportamento dos indivíduos e das organizações. A análise e interpretação dos dados 

na abordagem qualitativa se desenvolveu em interação dinâmica, retroalimentando-se, 

reformulando-se constantemente, de maneira que por exemplo, a coleta de dados se deu 

de forma simbiótica com a análise dos dados (TRIVIÑOS, 1987, p. 137). Portanto, 

nessa abordagem não se priorizou a visão isolada e reducionista das partes, ou seja, 

buscou-se relacioná-las para a emergência de algo mais. Não houve separação nítida 

entre a coleta de informações e análise e interpretações das mesmas, pois assim que as 

informações foram reunidas, imediatamente, foram sendo analisadas e interpretadas, 

exigindo, quando necessário, a busca de novos dados.  

 

A análise e interpretação buscou ser exaustiva e deu-se, principalmente, através das 

técnicas de análise de conteúdo e do discurso. Para analisar e interpretar os dados, este 

estudo aplicou uma versão moderna da análise de conteúdo, com enfoque mais 
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interpretativo e reflexivo emprestado da análise do discurso organizacional. Trata-se da 

linguagem e meios simbólicos empregadas para descrever, interpretar e teorizar aquilo 

que é tomado como real na vida organizacional. Nesse sentido, o discurso 

organizacional é o principal meio pelo qual os membros de uma organização criam uma 

realidade social coerente que molda a identidade da mesma (HARDY, PALMER e 

PHILIPS, 2000). Tanto a abordagem interpretativa análise do discurso como a análise 

de conteúdo exploram a realidade social através do estudo de textos, porém, os dois 

métodos apresentam diferenças epistemológicas. Enquanto a análise do discurso busca o 

desenvolvimento do significado e sua modificação ao longo do tempo, a análise 

tradicional de conteúdo assume como objetivos os dados, o que lhes confere 

consistência de significado e permissão para serem contados e codificados (HARDY, 

PALMER e PHILIPS, 2000). Ou seja, a análise de conteúdo é puramente analítica, 

enquanto a análise do discurso procura ver nas entrelinhas, aprofundando, refletindo, 

tentando capturar nos símbolos as ideias e significados que o subjazem (BARDIN, 

1979). 

 

Também foi utilizada a técnica de análise documental, na qual o pesquisador estudou e 

analisou um ou vários documentos para descobrir as circunstâncias sociais com as quais 

podem estar relacionados (RICHARDSON, 1989). A análise documental consiste em 

“uma operação ou um conjunto de operações visando a representar o conteúdo de um 

documento sob uma forma diferente da original, a fim de facilitar, em um estado 

ulterior, a sua consulta e referenciação” (BARDIN, 1979, p. 45). Bardin destaca ainda 

que o objetivo da análise documental é a representação condensada da informação para 

consulta e armazenagem, enquanto o da análise de conteúdo é a manipulação de 

mensagens para evidenciar os indicadores que permitam inferir sobre outra realidade 

que não a da mensagem. Neste sentido, a análise documental trabalhou com documentos 

e análise de conteúdo com mensagens. 

 

3.3.1 Análise Individual dos Dados 

 

O estudo de cada caso começou pela análise dos dados secundários das três 

organizações estudadas, para a construção de um framework geral. Na sequência, foi 

feita a coleta de dados primários em cada organização, quando foi feita a análise mais 

aprofundada uma vez que os dados estavam mais recentes na mente do pesquisador. Ao 
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final de cada visita a campo, o pesquisador fechou as anotações do diário de campo 

respondendo às perguntas – o que estou aprendendo com este caso? Como este caso 

difere dos demais? – e o processo de reflexão gerado a partir de então pôde gerar 

insights e novas indagações ou inquietações de pesquisa, orientados é claro pelo foco do 

trabalho. Para que se dê a compreensão do fenômeno ante os casos estudados por parte 

do pesquisador, foi feita a combinação de diferentes estratégias de análise. Foram elas: 

i) a cronologia analítica (PETTIGREW, 1990), que procura enxergar a linha do tempo e 

as causas de modo a se identificar dimensões analíticas e debates teóricos com a 

literatura; ii) narrativa e mapeamento visual (LANGLEY, 1999; MILES e 

HUBERMAN, 1994) que não só enfatiza a construção longitudinal ou histórica e 

contextualizada dos acontecimentos, mas sobretudo um olhar sistêmico da rede de 

conexões entre as diferentes dimensões envolvidas e percebidas no processo; iii) a 

análise da biografia organizacional (SALAMA, 1992) que que contextualiza a 

constituição espacial na vida social (GIDDENS, 1989); v) os blocos temporais 

(LANGLEY, 1999) que divide a história em períodos marcados por eventos peculiares e 

críticos para o entendimento do fenômeno em estudo; e vi) as três dimensões de fundo 

da análise triangular, contextual-processual (PETEGREW, 1987) cujos vértices são: o 

que mudou ou o conteúdo da mudança, como mudou ou o processo da mudança, e o 

porque da mudança (contexto e motivação). 

 

3.3.2 Análise Cruzada dos Dados 

 

Conforme se observa na Figura 8 a seguir, a reflexão vem ocorrendo com o cruzamento 

de informações e conhecimentos de origem ou fontes “distintas” ou de aspectos 

diferentes do mesmo fenômeno.  É o passo seguinte da análise, e a sua principal 

característica é a dialética, conexão, síntese e percepção do funcionamento dinâmico a 

partir das polaridades de uma situação para depois integrá-las ou sintetizá-las em um 

todo. Quando se cruza duas coisas, poderá nascer uma terceira. Além disso, a reflexão 

mobiliza todos os recursos que a mente possui para fazer a melhor escolha. Nesse 

sentido, a cross-case analysis foi utilizada com o propósito de identificar padrões de 

manifestação do fenômeno entre os casos estudados, uma vez que desafia o pesquisador 

a ir além das impressões iniciais de cada caso, observando o fenômeno sob pontos de 

vista e contextos diferentes. 
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Figura 8: Etapas de análise e discussão da pesquisa e seus produtos 

Fonte: Autor da pesquisa 

 

3.3.3 Considerações Acerca do Método de Pesquisa 

 

Esta seção conclui o capítulo sobre metodologia, discutindo os critérios de avaliação do 

método utilizado, as questões éticas envolvidas e o cronograma de pesquisa, 

confiabilidade e validação como critérios essenciais para se julgar a qualidade de 

pesquisa, especialmente, na abordagem qualitativa (YIN, 2001; GUBA e LINCOLN, 

1994; EASTERBY-SMITH, THORPE e LOWE, 2002; GEPHART, 2004; ZALAN e 

LEWIS, 2004).  

 

Nesse sentido, o processo levado a cabo nesta pesquisa mobilizou os seguintes recursos: 

i) triangulação de fontes de dados e métodos de coleta, o que é peculiar à epistemologia 

interpretativista (EASTERBY-SMITH, THORPE e LOWE, 2002), de modo a evitar ou 

reduzir as chances de interpretação equivocada, enviesada, ao se lançar mais luz sobre o 

fenômeno (PAUWELS e MATTHYSSENS, 2004) ii) validação das entrevistas, de 

forma que as dúvidas quanto a mesma, foram sendo submetidas à apreciação dos 
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entrevistados (GUBA e LINCOLN, 1989; YIN, 1994); iii) estruturação de um banco de 

dados da pesquisa, para cada estudo de caso, com encadeamento de evidencias com 

ligações explícitas entre as perguntas, os dados coletados e as considerações do 

pesquisador (YIN, 1994). Ao se aplicar estes recursos, espera-se ter reduzido os vieses e 

incertezas inerentes ao processo de pesquisa, e ao pesquisador, e com isso aumentar a 

sua confiabilidade. Por outro lado, espera-se com isso não ficar preso aos detalhes 

(folhas da árvore) e perder o todo (a floresta e suas trocas), com o demasiado apego aos 

métodos, perdendo a chance de tornar a pesquisa inspiradora (STAKE, 2006; 

MINTZBERG, 2005).  

 

Após a coleta e análise dos dados secundários de cada empresa, foram realizadas três 

entrevistas ao todo, uma para cada caso, na seguinte ordem: a primeira, com 2hs30 de 

duração, tendo como respondente o então Diretor de Inovação e Sustentabilidade da 

Philips do Brasil. A segunda, com duas horas, tendo como respondente a Diretora de 

Sustentabilidade da Natura Cosméticos. E a terceira, com 1h30 de duração, tendo como 

respondente a Diretora Comercial da InterfaceFlor Brasil. Para lidar com as três maiores 

preocupações éticas dos participantes das pesquisas organizacionais – que são o 

anonimato, a confidencialidade e a invasão de privacidade (BERG, 2004; BABBIE, 

2004; FONTANA & FREY, 2005) – todas as entrevistas foram negociadas diretamente 

com os potenciais participantes, sem necessariamente a interferência e pedido de 

permissão do nível superior. No início de cada pesquisa o entrevistador apresentou o 

objetivo da pesquisa e solicitou a autorização para gravá-la, garantindo anonimato e 

confidencialidade no tratamento dos dados em relação ao compartilhamento com outros 

entrevistados ou pessoas da mesma organização. Antes de iniciar as perguntas, também, 

o pesquisador deixou o entrevistado à vontade para responder ou não qualquer questão 

que pudesse gerar repercussões indesejáveis ou desconforto. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

 

Este capítulo possui seis seções. A seguir três seções dedicadas às empresas, uma para 

cada empresa. Em cada seção de análise dos casos haverá uma breve contextualização 

da empresa pesquisada, seguida de uma análise específica dos cinco Níveis do MGS. Na 

verdade, as seções analisam seis dimensões separadamente – e não cinco – porque a 

primeira e a segunda dimensão estão relacionadas ao entendimento de sustentabilidade 

(que é o Nível 1 do MGS). As outras quatro dimensões se dedicam aos níveis inferiores 

sucessivamente (Níveis 2, 3, 4 e 5 do MGS). Além das três seções de análise este 

capitulo possui mais três seções: uma quarta dedicada à discussão dos três casos, a 

quinta seção que extrai os resultados em uma análise conjunta, e a sexta que delineia um 

PEIGeDS. Segue-se para o capitulo seguinte com as conclusões. 

 

 

4.1 PHILIPS DO BRASIL  

 

A Philips do Brasil é uma subsidiária da Royal Philips Electronics da Holanda e atua no 

país há 84 anos. Líder dos mercados locais de eletroeletrônicos, eletrodomésticos 

portáteis, produtos para cuidados pessoais, lâmpadas, aparelhos de raio-x e sistemas de 

monitoramento de pacientes, a empresa atua ainda nos setores de telecomunicações e 

informática. 

 

A Royal Philips Electronics da Holanda (NYSE: PHG, AEX: PHI) é uma empresa 

diversificada de saúde e bem-estar, com foco em melhorar a vida das pessoas por meio 

de inovações oportunas.  Líder global em cuidados com a saúde, estilo de vida e 

iluminação, a Philips integra tecnologia e design ao prover soluções para as pessoas, 

baseada, fundamentalmente, em pesquisas com consumidores e na promessa de marca 

“sense and simplicity”. Com sede na Holanda, a Philips emprega, aproximadamente, 

133.000 funcionários em mais de 60 países. Com um volume de vendas de, 

aproximadamente, 23 bilhões de euros em 2011, a empresa é líder de mercado em 

soluções para cuidados cardíacos, cuidados com a saúde em casa, soluções eficientes em 

iluminação e novas aplicações de iluminação, bem como em produtos de consumo e 
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estilo de vida para o bem-estar pessoal, com forte posicionamento em flat TV, 

barbeadores elétricos, entretenimento portátil e saúde bucal (RA ROYAL PHILIPS, 

2011).  

 

Há quatro anos consecutivos que a multinacional apresenta crescimento no IDJS112, o 

principal índice de sustentabilidade para empresas no mundo, demonstrando que, 

continuamente, tira partido das oportunidades de negócios criadas pela crescente 

demanda por produtos amigáveis ao meio ambiente e energeticamente eficientes. Em 

2005, a Philips experimentou um aumento significativo, sob todos os critérios, 

alcançando resultados positivos, porque incluiu a sustentabilidade em seu planejamento 

estratégico por um longo tempo (PHILIPS IDJS, 2012). Mundialmente, a Philips 

emprega por volta de 116.000 funcionários (RA ROYAL PHILIPS, 2011) e, no Brasil, 

por volta de 4.200 (RA PHILIPS DO BRASIL, 2010). 

 

A multinacional se instalou no Brasil em 1924, especificamente na cidade do Rio de 

Janeiro. Ao longo dos anos, expandiu suas atividades para os demais Estados, como do 

Amazonas, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo e do Distrito 

Federal. Desde agosto de 2010, a sede da Philips do Brasil se localiza em Tamboré, na 

cidade de Barueri (SP), e suas áreas de negócio dividem-se entre: Cuidados com a 

Saúde; Iluminação e Produtos de Consumo e Estilo de Vida.  No Brasil, a Philips é a 

líder, no setor de cuidados com a saúde, com destaques para as áreas de Monitoração de 

pacientes, Raios-X Geral e Intervencionista. Esta é considerada uma área de negócio 

muito estratégica para a empresa no país, seguindo a visão global da companhia de 

proporcionar cada vez mais qualidade de vida para os indivíduos, em maior escala. No 

setor de iluminação, a liderança da Philips está nos segmentos de lâmpadas 

automotivas, reatores e lâmpadas. Na área de consumo e estilo de vida, a Philips 

mantém a liderança, nos segmentos de juicers, liquidificadores, batedeiras, 

processadores, mixers, barbeadores e depiladores elétricos (RA PHILIPS DO BRASIL, 

2010).  

 

                                                 
112 Desde 1999, o Dow Jones Sustainability World Index (DJSWI), na New York Stock Exchange, tem 

acompanhado o desempenho das principais empresas internacionais que incorporam a sustentabilidade na 

gestão empresarial. (DJSWI, 2012)  
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A pressão sobre os fabricantes de lâmpadas e produtos eletrônicos tem crescido na 

mesma proporção em que aumenta a demanda por não geração de resíduos (ou descarte 

adequado de resíduos) e pela geração de produtos elétricos de consumo eficiente, que 

facilitem a transição para uma economia de baixo carbono. Segundo dados no website 

da Philips, apenas a iluminação é responsável por 19% de toda a eletricidade consumida 

no planeta. Estimativas indicam que soluções inovadoras de ecoeficiência poderiam 

produzir uma economia de até 40% na base atualmente instalada – um ganho superior a 

€100 bilhões por ano. Por isso, a atuação da empresa, nessa busca, é de grande 

relevância.  

 

No Brasil, apesar de a matriz energética ser predominantemente baseada em 

hidrelétricas, a construção de novas usinas tem impacto ambiental e social considerável, 

devido às áreas alagadas e ao deslocamento populacional que provoca. A economia de 

energia contribui para diminuir a necessidade de novas usinas, além de ajudar na 

redução das emissões de CO2, nos casos de geração por meio de termelétricas.  

 

Trajetória Socioambiental da Philips do Brasil 

 

A Philips possui atividades socioambientais muito importantes. Com mais de 120 anos 

de história, mais de 133.000 funcionários, em mais de 60 países, e um volume de 

vendas de €23 bilhões por ano, a multinacional de origem holandesa desenvolve 

políticas ambientais bem antes de iniciar as suas políticas sociais. Historicamente, a sua 

preocupação se focou mais em aquisição de sítios não contaminados, adequação da 

produção, e a eficiência de produtos para causar menor impacto ambiental. As políticas 

ambientais da Philips estão estruturadas desde, pelo menos, o início da década de 1980 

– um pioneirismo que agregou valor considerável à sua marca. Entretanto, o avanço 

mais significativo só ocorreu em 1998, quando a corporação, efetivamente, instalou o 

Programa EcoVision, para estabelecer objetivos mensuráveis, a serem atingidos em 

períodos de quatro anos em áreas como educação ambiental, logística reversa e 

reciclagem, preservação de recursos naturais, eficiência energética industrial e 

desenvolvimento de produtos ambientalmente responsáveis (ALMEIDA, 2009b). O 

programa já está em sua quinta versão, que é atualizada a cada dois ou três anos, 

conforme a evolução dos seus compromissos. 
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Na 1ª fase do EcoVision I, em 1998, a empresa lançou o conceito de Green Flagship 

(Bandeira Verde), para inovações de produtos que fossem sofrendo melhorias de acordo 

com critérios ambientais. Estes produtos passaram a receber um selo da matriz, 

chamado Green Flagship. Valendo-se do conceito Ecodesign, este selo, de fato, só seria 

concedido se, antes, passasse, com sucesso, por uma análise de Benchmark, que era feita 

pela própria matriz corporativa para comprovar a melhoria apresentada. Para ser 

aprovado, o produto precisaria apresentar uma melhoria relativa, em pelo menos uma 

das Green Focal Áreas – cinco focos principais, que guiam a criação e atualização 

desses produtos: peso, uso de substâncias tóxicas, consumo de energia, reciclagem e 

descarte final, embalagem, e para a produção de lâmpadas um foco extra: tempo de vida 

útil – o que mostraria um desempenho satisfatório em seu ciclo de vida, a partir de um 

Eco-Indicador (um sistema de medição usado pela corporação), para avaliar se o 

desempenho ambiental do produto avaliado era considerado satisfatório ou não. O valor 

da melhora deveria ser de 10% em relação a um produto equivalente, fosse ele seu 

predecessor da Philips, ou um similar da mesma família, ou, ainda, o produto de um 

concorrente. 

 

Na 2ª fase, do EcoVision II, lançado em 2005, foi elaborado um plano de ações com 

base nos seguintes critérios: possibilidade de influência da Philips, relevância para a 

sociedade, riscos à reputação e posições da Philips em relação à concorrência. O 

desenvolvimento dessa fase iniciou a preocupação com alguns elementos de percepção 

da relação entre assuntos ambientais e a sua influência direta na sociedade, como a 

eficiência energética, o uso de substâncias perigosas nos produtos e a questão do retorno 

e da reciclagem. Em paralelo, a empresa continua trabalhando na otimização de 

processos, e na redução significativa ou a eliminação de emissões de substâncias 

perigosas. 

 

A 3ª versão, do EcoVision III, veio logo depois do sucesso na segunda fase, quando a 

Philips focou o período que vai de 2006 a 2009. Essa etapa veio repleta de desafios e 

novidades com relação ao meio ambiente. Ao longo dos anos, mais tecnologias e 

produtos da empresa foram identificados como ambientalmente corretos, 

particularmente pelas inovações feitas na divisão de Iluminação. A identificação de 

Green Flagship era, mais, uma nomeação interna, sem muitos efeitos de agregação de 

valor mercadológico, por isso, a empresa decidiu aproveitar suas inovações e mudar, em 
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2007, a sua definição de Green Flagship para Green Products113– produtos verdes – 

com o objetivo de externar para o mercado o progresso e se diferenciar mais. 

 

A 4ª Fase, EcoVision IV, iniciada em 2007, inaugurou o início da definição de metas 

ambientais globais mais desafiantes. O EcoVision  IV está em voga ainda, embora a 

empresa já tenha lançado o EcoVision 5. Desde 1998, quando o programa foi instituído, 

as metas já têm sido elevadas de forma constante, contudo, só nessa versão é que será 

feito com mais ousadia. Foram três os objetivos do EcoVision IV: (i) gerar 30% do 

faturamento total da Philips, por meio de produtos verdes, até 2012 (em 2006, eram 

15%); (ii) dobrar o investimento em inovações ambientais para 1 bilhão de euros, até 

2012; e (iii) aumentar a eficiência energética das operações em 25%, até 2012. Assim, 

atualmente, na Philips, a inovação é pautada por esses três desafios principais. O foco 

do programa EcoVision 4 está na eficiência energética e de materiais durante todo o 

ciclo de vida do produto, assim como em suas operações diárias, porém, ainda não há, 

ainda, uma meta específica para a reciclagem, que só virá no próximo EcoVision. 

 

Entrementes, já em 2009, o programa EcoVision IV logrou atingir um dos seus 

objetivos: 31% do faturamento total da Philips, no ano, foi por meio dos produtos 

verdes. Assim, conseguiu superar a meta de 30%, três anos antes do ano de referência. 

Entre 2008 e 2009, as vendas de produtos verdes aumentaram de 22,6% para 31% do 

faturamento total da Philips. Em 2011, foram lançados cerca de 800 novos produtos 

verdes, um número recorde. Rudy Provoost, então presidente do Conselho de 

Sustentabilidade da Philips e CEO da Philips Lighting, empolgado com esse resultado, 

considerou, na época, que "o fato de que estamos tão à frente do que nos propusemos a 

                                                 
113 Green Products ou Produtos Verdes é a definição para uma família de produtos, ou um determinado 

produto que segue os critérios de Ecodesign. Após passar por procedimentos de verificação feitos pela 

matriz. Cinco focos principais, chamados Green Focal Areas, guiam a criação desses produtos: peso, uso 

de substâncias tóxicas, consumo de energia, reciclagem e descarte final e embalagem. Para a produção de 

lâmpadas há um foco extra: tempo de vida útil. Apenas os produtos aprovados em, pelo menos, uma 

Green Focal Áreas, e que mostram um desempenho superior ao similar atual, ou de um concorrente, 

quanto à duração de seu ciclo de vida, são considerados Green Products. Todas as divisões de produto 

cumprem o compromisso de desenvolver, no mínimo, um Green Product por ano. Em 2004, foram 

lançados 21 produtos do gênero, como o Ultra-som Amigável-iU22, que é 22% mais leve que seu 

antecessor e usa 82% menos mercúrio em sua composição. Reduz em 37% o consumo de energia, usa 

20% menos embalagem e 30% de seu peso total é feito de material reciclável. O sistema SmartExam 

melhora o desempenho do operador em até 30%. O produto pesa 58% menos que os dos concorrentes e 

usa 14% menos energia. Aparelhos domésticos e de cuidados pessoais, com embalagens feitas de 

material reciclado, que são mais leves que os de modelos concorrentes ou anteriores. 

http://www.sustentabilidade.philips.com.br/responsabilidade-ambiental/greenproducts.htm
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realizar no fim de 2007 com EcoVision IV, mostra que a Sustentabilidade é, realmente, 

um fator determinante na estratégia dos negócios da Philips" (PHILIPS, 2011) .  

 

Com relação à 3ª meta do EcoVision IV, a Philips do Brasil se dedica à melhoria da sua 

eficiência energética, no seu processo produtivo, e não só em seus produtos e, para isso, 

instituiu uma Política de Sustentabilidade, e programas voltados à melhoria do 

desempenho ambiental. Como parte do programa, a empresa mapeia suas atividades 

cotidianas e identifica aquelas que impactam e influenciam mais o consumo de energia. 

Dada a importância da informatização e tecnologia em seus negócios, percebeu, na área 

de TI, uma oportunidade ousada de otimizar o consumo de energia elétrica, criando 

ferramentas e melhorando processos. A fim de unificar conceitos e metas, lançou o 

programa Green IT114, com o propósito de contribuir para alcançar as metas do 

EvoVision IV. É neste contexto que os colaboradores mobilizam-se cada vez mais para 

esta questão e, incentivados pela empresa, criaram grupos de trabalhos para implantar 

projetos de ecoeficiência de escritório. Um deles é o EcoTeam, formado por 

representantes de diversas unidades de negócios do escritório administrativo de São 

Paulo, que implementou o projeto de reciclagem de papel, cartuchos, copos plásticos e 

baterias115. Outras ações também são desenvolvidas nas demais unidades Philips 

(PHILIPS, 2011).  

 

Desde 1972, quando se instalou no Polo Industrial de Manaus, a Philips afirma que 

trabalha para a manutenção e preservação do meio ambiente, de acordo com as 

legislações locais, federais e convenções internacionais. Além disso, em 1999, todas as 

unidades Philips receberam a certificação ISO 14001, de Gestão Ambiental. Com o 

objetivo de transformar uma área verde de 45 mil m2, localizada dentro de uma planta 

                                                 
114 O programa apresenta os seguintes objetivos globais: 1. Reduzir o consumo de energia e emissões de 

CO2, nas atividades relacionadas à Tecnologia de Informação, diminuindo a pegada ecológica; 2. 

Contribuir para a Política de Sustentabilidade da Philips; 3. Orientar como as pessoas devem utilizar as 

ferramentas de TI, visando à eficiência energética; 4. Fortalecer a imagem da Philips como uma empresa 

que encara o meio ambiente e a sustentabilidade em geral com seriedade. Além disso, o programa Green 

IT representa um dos primeiros passos para tornar a Philips carbono neutro no futuro, apesar de a empresa 

não possuir um programa consistente nessa atividade (PHILIPS, 2011). 

115 De 1995 a 2004, a Philips conseguiu reciclar mais de 331 toneladas de papel e papelão, apenas no 

escritório administrativo de São Paulo. Os cartuchos usados de tinta e toner recolhidos pelos funcionários 

foram doados ao programa dos Voluntários do Hospital Albert Einstein na Comunidade de Paraisópolis, e 

sua venda foi revertida para a compra de medicamentos do ambulatório da comunidade. Em 2005, cerca 

de 5.200 voluntários arrecadaram 40 toneladas de papel e papelão, toners, cerca de 510 mil copos 

plásticos, 2 mil lâmpadas fluorescentes, pilhas, baterias e 400 disquetes usados. As doações beneficiaram 

comunidades carentes, hospitais, escolas públicas e entidades assistenciais (PHILIPS, 2011). 
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industrial, a Philips criou, em 2003, o Bosque Ecológico Philips da Amazônia. No local, 

estão a Estação de Tratamento de Efluentes Biológicos e 25 mil m² de área verde. Esse 

bosque abriga uma rica vegetação, aves migratórias, espécies de peixes, macacos, 

morcegos, marsupiais, répteis, anfíbios, vários artrópodes e até animais considerados 

em extinção (PHILIPS, 2011). 

 

Além disso – atenta às crescentes expectativas que a sociedade organizada projeta sobre 

as multinacionais que fabricam eletrônicos – desde 2007, a Philips mundial faz parte de 

uma iniciativa global, batizada de Solving the e-Waste Problem (SteP) lançada, 

oficialmente, em março de 2007. A iniciativa inclui membros como a Organização das 

Nações Unidas (ONU), governos, ONGs, empresas como Hewlett-Packard, Microsoft, 

Dell, Ericsson e Cisco Systems, bem como empresas de reciclagem. Um dos seus 

principais objetivos é padronizar os processos de reciclagem, em termos mundiais, para 

colher componentes valiosos no lixo eletrônico, aumentar o ciclo de vida dos produtos e 

harmonizar a legislação e as políticas mundiais, que tratam do tema. Além disso, 

elaborar um guia mundial para lidar com o lixo eletrônico, no sentido de maximizar 

recuperação das substâncias e oferecer a sua expertise para capacitar países em 

desenvolvimento (PHILIPS, 2011).  

 

Entretanto, apesar das metas verdes alcançadas no EvoVision IV, e da participação da 

Philips na Step, a empresa não saiu ilesa da mira do movimento ambientalista. Em 

2008, por causa da lentidão em oferecer respostas, e por não se mostrar aberta ao 

diálogo na hora do confronto, a Philips se viu envolvida em acusações de não oferecer 

subsídios para a reciclagem do lixo eletrônico, um dos resíduos apontados como mais 

danosos ao meio ambiente, por causa das substâncias químicas tóxicas empregadas em 

sua fabricação. Em março daquele ano, um protesto do Greenpeace116 chamou a atenção 

do mundo e levou a companhia a se apressar em ampliar as suas iniciativas para 

minimizar os impactos causados por seus produtos após sua  utilização (ALMEIDA, 

                                                 
116 Greenpeace constrói robô gigante em protesto na Holanda, AMSTERDÃ (Reuters) - Um robô 

gigante, com oito metros de altura, totalmente feito com lixo eletrônico. Essa foi a forma encontrada pelos 

ativistas do Greenpeace para protestar contra a Philips. O protesto aconteceu em 27 de março de 2008, em 

Amsterdã, em frente a um hotel que sediava encontro entre executivos da empresa. O objetivo da 

manifestação foi alertar sobre o descarte indevido de lixo eletrônico no meio-ambiente e a política da 

Philips com relação a isso. Segundo os manifestantes, a Philips não promove a reciclagem de seus 

produtos inutilizados. "A fabricante deveria se responsabilizar pelo lixo eletrônico que produz e instalar 

sistemas de coleta em todos os países em que atua", afirmou uma porta-voz do Greenpeace à Reuters TV. 

(BOL Notícias, 2008) 
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2009b). Comentando o ocorrido, o Diretor de Inovação e Sustentabilidade da empresa 

afirmou sobre o episódio:  

vieram as preocupações com a reputação, em função das pressões que a Philips sofreu na 

própria Holanda e em outros países, para que a empresa passasse a recolher e reciclar os 

seus aparelhos. A Philips já fazia alguma coisa de reciclagem, antes e na época, mas era 

comedido; não como hoje, porque reciclar custa caro, é deficitário. Por isso, eu dou razão 

ao Greenpeace, quando eles fazem algumas coisas e provocam a aceleração do processo, 

como o incidente lá na Holanda, em que colocaram um monte de lixo na frente do hotel, 

embora eles soubessem que não dava para resolver o problema 100%, e que teria que ser 

gradativo. Mas isso causa danos à imagem da companhia, então, se a empresa não sabe 

lidar com isso, pode ser prejudicada. Tem que pressionar, mas sem matar. Se puxar demais 

a corda arrebenta.  

 

Depois desse episódio é que surge o EcoVision V, no qual a Philips vai assumir o 

compromisso de promover, a partir de 2009, projetos-piloto de reciclagem voluntária no 

mundo. Na subsidiária brasileira, foi criado um projeto, em especial, a partir de um 

comitê interno, para avaliar os resultados desse novo programa.  

 

Como visto, a 5ª Fase do programa surge motivada, tanto pelo sucesso do EcoVision 

IV, quanto pelo cuidado com a sua imagem e reputação. Marcando uma nova fase, com 

foco para o período de 2010 a 2015, o programa se reconfigura, com a promessa de 

marca "Sense and Simplicity", e propõe ampliar os cuidados com a saúde, reciclagem e 

materiais reciclados. Foram apontadas três metas globais até 2015: (i) Facilitar acesso à 

saúde a mais de 500 milhões de pessoas; (ii) Aprimorar a eficiência energética dos 

produtos em 50%; (iii) Dobrar a coleta global, reciclagem e materiais reciclados em 

produtos. O primeiro faz parte da estratégia da base da pirâmide da empresa, voltado 

para a área de Healthcare, e tem como objetivo facilitar e aumentar o acesso à saúde em 

ambos os mercados, desenvolvidos e emergentes, e procurar soluções que melhorem a 

qualidade de vida das pessoas, reduzindo os riscos de saúde. O foco do segundo é, 

principalmente, a área de Lighting, com uma maior implantação da iluminação LED. 

Ao mesmo tempo, as áreas de Healthcare e Consumer Lifestyle continuam com o 

desempenho de aumentar a eficiência energética dos seus produtos. O foco do terceiro 

objetivo é o fechamento do ciclo de vida dos materiais, com foco na área de Consumer 

Lifestyle. Lembrando que as metas são: dobrar a coleta e reciclagem, assim como dobrar 

a presença de materiais reciclados em nossos produtos. Outro ponto importante é o 

comprometimento da Philips em reforçar a legislação para a reciclagem e minimizar o 

lixo eletrônico (PHILIPS, 2011).  
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Ainda em 2008, a Philips do Brasil lança o programa piloto Ciclo Sustentável Philips, 

em Manaus, antes mesmo de ser aprovada a Política Nacional de Resíduos Sólidos (o 

que só vai ocorrer em 2010). O programa funciona da seguinte forma: pelo telefone ou 

site da empresa, o consumidor descobre onde há postos credenciados para coleta de 

equipamentos, que, exceto no caso de lâmpadas, pilhas e baterias, devem, 

obrigatoriamente, ser da marca Philips. Todos os tipos de aparelhos eletroeletrônicos e 

eletrodomésticos Philips, como TVs, aparelhos de áudio e vídeo, cafeteiras, entre outros 

que o consumidor não utiliza e/ou não pretende mais utilizar e os encaminha a um 

destino ambientalmente adequado. Em seguida, encaminha até um desses locais o seu 

aparelho, e o programa coleta. Dessa forma, os produtos completarão seu ciclo, 

minimizando os impactos ao meio ambiente e possibilitando uma nova relação de 

consumo, em que o consumidor considere mais esse critério na hora de comprar. Em 

2010, o programa entrou na sua segunda etapa, contemplando 25 cidades brasileiras. A 

partir dessa experiência, a Philips vem ampliando este programa para outras cidades e 

para outros produtos da empresa. De um lado, a Philips procura entregar produtos 

melhores, do ponto de vista socioambiental; do outro lado, o consumidor precisa fazer 

sua parte, retornando o produto para descarte, fechando o ciclo responsável. Assim, ela 

evita a contaminação de solo e água e retorna a mesma matéria-prima para o ciclo 

produtivo. No caso dos eletrodomésticos, a empresa de reciclagem, parceira da Philips 

nesse programa, é a Oxil, uma empresa que assegura a destinação correta de todos os 

produtos encaminhados pelos consumidores aos pontos de coleta. Os pontos de coleta 

são as unidades de assistência técnica da Philips (PHILIPS, 2011). 

 

Em 2010, o programa entrou na sua segunda etapa, contemplando 29 cidades para 

eletroeletrônicos (25 grandes centros urbanos) e 36 municípios. A partir da primeira 

experiência, a Philips vem ampliando o programa para outras cidades e para outros 

produtos Philips, como pilhas e baterias. Em 2011, foi a vez dos equipamentos médicos. 

Além disso, a empresa possui iniciativas com lâmpadas junto a outras empresas (em 

projetos B2B) que deverão, em breve, ser expandidas ao público. Convém notar que a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos ainda não prevê um prazo para o setor de saúde 

regularizar a reciclagem de equipamentos utilizados. Mesmo assim, os drop-off points 

da Philips para equipamentos médicos já estão presentes em todas as capitais. A Philips 

lançou o programa para se antecipar à lei, de acordo com o que já fazia com o Ciclo 
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Sustentável. Conta Marcio Quintino, gerente sênior de Meio Ambiente da área de 

Sustentabilidade da Philips do Brasil (PHILIPS, 2011a): 

 

Somos a primeira empresa de eletroeletrônicos do mercado a pensar, de forma sustentável, 

em como ajudar as instituições médicas a descartar os equipamentos desatualizados 

tecnologicamente e sem possibilidade de upgrade. Em dois meses de programa, já 

recebemos mais de 113 equipamentos, vindos de todas as regiões do País. 

 

São oferecidas condições comerciais especiais para quem entregar os equipamentos 

antigos na atualização de sua base tecnológica. O objetivo é proporcionar às unidades de 

saúde a possibilidade de atualização de sua base, instalada com o descarte responsável e 

adequado dos equipamentos antigos. Além disso, a Philips entrega para as instituições 

participantes do projeto um “Certificado Verde”, indicando que a Instituição apoia 

projetos sustentáveis (PHILIPS, 2011a).  

 

Entretanto, a movimentação estratégica talvez mais importante e recente da Philips, está 

relacionada à 1ª meta do EcoVision V. A partir de um encontro entre os principais 

líderes da Philips, no primeiro semestre de 2006, a sustentabilidade passou a ser uma 

questão estratégica para a corporação. Reunidos em Nova Délhi, capital da Índia, para 

discutir novos planos de negócio, cerca de 300 executivos de diferentes países 

concluíram que a companhia deveria voltar seus esforços para ampliar a participação em 

mercados de nações emergentes, como forma de aumentar sua receita. A maioria dos 

habitantes da China, da Índia e do Brasil, por exemplo, vive excluída das cadeias de 

consumo, e carente de serviços básicos como saneamento, saúde e educação 

(ALMEIDA, 2009b). Assim, especialmente no seu último EcoVision (V), a 

multinacional passa a se posicionar diante do desafio de oferecer produtos adequados 

aos consumidores da chamada Base da Pirâmide. O investimento feito para trabalhar 

com esse público que, até há pouco tempo, não era atingido por suas campanhas de 

marketing e vendas, só no Brasil, engloba um plano de expansão que prevê 

investimentos de US$300 milhões, para fazer com que a subsidiária brasileira atenda a 

todo o mercado da América Latina e se torne referência na fabricação de produtos para 

o setor de Healthcare. Em junho de 2007, a companhia comprou a VMI Sistemas 

Médicos, empresa mineira fabricante de equipamentos de raios x e que tinha 

participação de quase 40% no mercado brasileiro. Os equipamentos produzidos pelas 

empresas brasileiras são mais simples e mais robustos que os importados. A compra da 

VMI, em 2007, marcou o início da produção local de equipamentos médicos pela 
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Philips. Em maio de 2008, adquiriu a Dixtal Biomédica e Tecnologia, fabricante de 

monitores para equipamentos médicos, instalada em Manaus. Em 2010, a Philips 

comprou a Tecso117, que desenvolve software para hospitais e laboratórios, e sistemas 

de informação de radiologia, que armazenam, processam e distribuem dados e imagens 

radiológicas de pacientes (O ESTADÃO DE S. PAULO, 2010). Com a incorporação 

destas empresas, a Philips pretende, além de aumentar seu Portfólio de produtos, 

oferecer equipamentos mais baratos e com tecnologia de ponta para cerca de 5 mil 

clínicas e hospitais – contando só o mercado brasileiro – que ainda trabalham com 

aparelhos de raio x e analógicos (ALMEIDA, 2009b).  

 

Entretanto, para fazer negócios sustentáveis, na base da pirâmide, é necessário, também, 

investir em ações complementares (educação para a prevenção de doenças, por 

exemplo), e ter paciência, pois o retorno não é imediato. E a dificuldade está justamente 

em mostrar os benefícios desse tipo de investimento para os negócios. A ex-gerente de 

Sustentabilidade da Philips, Flávia Moraes – que gerenciou a função até 2008 –, 

defendia uma política que levasse educação sobre sustentabilidade para todos os 

stakeholders, aperfeiçoando as ferramentas de comunicação que utiliza, e abrindo-se, 

ainda mais, para o diálogo. Entretanto, Flávia encontrou resistência e distorções 

desafiadoras, pelo fato de o  retorno desse modelo não ser imediato. O atual diretor de 

Inovação e Sustentabilidade da Philips do Brasil afirma que ainda há resistências na 

empresa, e não só na gerência, mas também na diretoria. Por isso, os dois concluíram 

que o processo de incorporação da sustentabilidade depende do nível de educação sobre 

o tema, da visão sistêmica, e do conhecimento individual sobre interdependência. 

Assim, para estimular a mudança na forma de pensar das pessoas, a empresa tem 

investido, desde 2008, em educação para a sustentabilidade (ALMEIDA, 2009b). Por 

isso, um dos maiores investimentos da Philips, a partir de 2009, tem sido em projetos 

educacionais, que levem os funcionários a conhecer os conceitos de sustentabilidade e a 

descobrir como aplicá-los no dia-a-dia. Flávia tornou-se uma das responsáveis pela 

implantação desse programa até fevereiro de 2009, e, depois, o atual Diretor de 

                                                 
117 A Tecso tem 25 funcionários e conta com 65 clientes, que incluem o Hospital das Clínicas e a Amil. 

A Philips decidiu comprar a Tecso, porque o seu software já está adaptado a especificidades do mercado 

brasileiro, como informações que precisam ser geradas para o Sistema Único de Saúde (SUS) e para a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) (O ESTADÃO DE S. PAULO, 2010). 
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Inovação e Sustentabilidade ampliou-o para três módulos118. Nesse sentido, para 

aqueles que concluem o terceiro módulo, existe a possibilidade de propor projetos 

dentro das três dimensões da sustentabilidade e, mais especialmente, visando à 

integração delas. Há um comitê de sustentabilidade, que avalia estas propostas dos 

funcionários, para iniciativas que podem receber apoio financeiro da empresa. A adesão 

dos funcionários a esses programas é considerada fundamental para a construção de um 

modelo de atuação empresarial verdadeiramente sustentável. Para evidenciar isso, as 

áreas de Recursos Humanos e de Sustentabilidade desenvolveram o “Desafio Melhorias 

Sustentáveis,” focado nas futuras gerações de pessoas que trabalham na empresa. 

Iniciada em agosto de 2009, a ação integrou o Programa de Estágio e o Programa de 

Educação para Sustentabilidade, e ofereceu um treinamento para aprimorar o nível de 

conhecimento dos participantes sobre os conceitos de Sustentabilidade. No encontro, a 

meta foi identificar processos ou atividades da Philips, que poderiam tornar-se mais 

eficientes e sustentáveis, seguindo o conceito Sense and Simplicity e o Triple Bottom 

Line. Os projetos elaborados119 foram apresentados oralmente e julgados pelo comitê 

(PHILIPS, 2011).  

 

Apesar do interesse recente no campo da responsabilidade social, como oportunidade de 

negócio, ter surgido em 2006, a empresa já vinha estimulando o espírito da cidadania, 

por meio do trabalho voluntário, possibilitado pelos diversos programas sociais 

apoiados pela Philips. Treinados e capacitados por ONG’s com as quais a companhia 

estabelece parceria, funcionários de qualquer nível hierárquico têm chance de colocar, 

em prática, ideias que estimulam o trabalho em equipe e o aprendizado continuo, e 

reforçam a importância da inclusão como promotora do bem-estar coletivo. O 

voluntariado corporativo da Philips está estruturado desde 2001, para trabalhar com 

programas de fomento à educação e à saúde, em diversas comunidades, e com a 

                                                 
118 Educação para a Sustentabilidade: por meio do curso Gestão para a Sustentabilidade, a empresa 

oferece aulas conceituais e contextuais para orientar e promover maior compreensão sobre gestão 

responsável para a sustentabilidade. Baseado nos Princípios Gerais de Negócios (PGNs), nas Políticas de 

Sustentabilidade, e nas estratégias do Programa EcoVision5, o treinamento é ministrado pela Fundação 

Dom Cabral. Abordando temas como Mundo Sustentável, Organização Consciente e Gestão Responsável 

pela Sustentabilidade, o curso evidenciou a importância da adoção de práticas individuais na condução 

dos negócios da Philips, pois a empresa acredita que uma empresa sustentável se forma por meio da soma 

de esforços para obtermos resultados coletivos (PHILIPS, 2011). 

119 O Desafio contou com a participação de 21 pessoas, distribuídas em 8 times, que apresentaram 18 

projetos. As três equipes vencedoras apresentaram projetos de reciclagem de banners, de incentivo à 

prática da carona, entre colaboradores, e de ergonomia para qualidade de vida. Os projetos foram 

implementados ao longo de 2010 (PHILIPS, 2011). 
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participação de, aproximadamente, 10% do quadro de funcionários, no Brasil, e, na 

empresa, se percebe uma clara vantagem em incorporar os funcionários nos projetos 

sociais de voluntariado: a sustentabilidade deixa de ser só obrigação a ser cumprida por 

imposição da direção da empresa. Além disso, torna-se uma fonte de motivação para a 

boa realização das tarefas diárias, já que a participação efetiva em ações fora do 

ambiente de trabalho, e realidades sociais mais necessitadas, abre espaço para “sair um 

pouco da caixa”; refletir e sentir a realidade “além fronteiras” da empresa, o que pode 

mexer com as pessoas, e acelerar a conscientização e a mudança individual,  mercê de 

um processo mais natural de convencimento. Os resultados levantados pela diretoria da 

empresa nas pesquisas de clima retratam a satisfação pessoal dos funcionários por 

fazerem parte de iniciativas de voluntariado sérias e bem-estruturadas (ALMEIDA, 

2009b).  

 

Cumpre dizer que a jornada de transformação interna da Philips influencia também 

alguns de seus públicos externos, tais como hospitais brasileiros de grande porte. Os 

hospitais Albert Einstein e Sírio Libanês, em São Paulo, passaram a procurar a empresa 

para formar parcerias que resultem num comprometimento maior destas instituições 

com a sustentabilidade no setor de saúde (ALMEIDA, 2009b).  

 

Por outro lado, é um equívoco achar que a sustentabilidade não traz dilemas entre as três 

esferas. Um exemplo disso, da Philips, é que, por conta da atual crise econômica que o 

mundo atravessa, em 2011, a empresa recusou uma aquisição pelo fato de, após a 

avaliação do passivo ambiental da empresa, constatar que os custos de remediação 

seriam mais altos do que o valor de rentabilidade da empresa, nos próximos cinco anos. 

Por isso, a Philips entende que o melhor investimento, na sustentabilidade, é colocá-la 

dentro da estratégia de negócios, com a clara preocupação de fazer com que as ações 

socioambientais sejam, também, fatores de fortalecimento da marca, da reputação e, 

principalmente, da geração de riqueza. Nas palavras do diretor de Inovação e 

Sustentabilidade:  

 
o segredo da sustentabilidade é estar ligada ao negócio, economicamente, assim ela sofre 

menos impacto de uma crise econômica. Não pode ser assistencialismo. Sustentabilidade é 

o coletivo trabalhando, de uma maneira associada, para a melhoria de algum objetivo que 

seja de continuidade da humanidade, ambiental, social e econômica. 
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A empresa procura fazer isso intensificando a integração de projetos de sustentabilidade 

com negócios, mantendo o foco em inovação de processos e de produtos para obter 

benefícios advindos do pioneirismo e de modelos financeiros que permitam uma 

lucratividade com o mercado de base da pirâmide. A inovação passa a ser a principal 

alavanca de sustentabilidade, o que não significa, necessariamente, produto mais caro. 

Ao contrário, quanto mais o modelo de negócios estiver voltado para a base da 

pirâmide120, maior será o seu potencial de desenvolvimento.  

 

Internamente, a Philips do Brasil adota, desde 2004, indicadores próprios e outros 

desenvolvidos por organizações independentes – como o GRI e os Indicadores Ethos de 

Responsabilidade Social – para aferir os resultados e comunicar o desempenho de suas 

ações de sustentabilidade. A empresa também trabalha para influenciar os fornecedores, 

de modo que os produtos sejam fabricados com o melhor índice possível na utilização 

de recursos naturais, e sem sofrimento humano na cadeia produtiva. Por isso, a Philips 

aderiu ao Projeto Vínculos, criado pelo Programa das Nações Unidas para o Comércio e 

o Desenvolvimento (Unctad), com o objetivo de gerar negócios e formar uma rede de 

relacionamento entre as corporações e as pequenas e médias empresas. Ao mesmo 

tempo em que capacita os fornecedores para que melhorem suas práticas de gestão e 

tenham mais acesso a financiamentos, o projeto proporciona às grandes empresas uma 

redução do risco de se envolverem com fornecedores que não respeitam a legislação e 

os direitos humanos e/ou que causam impactos negativos no meio ambiente. Em 2007, 

cinco fornecedores da fábrica de Manaus foram selecionados para trabalhar, com a 

ajuda da Philips, na busca da certificação ISO14001, que normatiza os processos de 

gestão ambiental das empresas. Os bons resultados alcançados permitiram estender o 

projeto, no ano seguinte, a fornecedores da fábrica Recife (ALMEIDA, 2009b).  

 

Outra iniciativa social importante – motivada pela aprendizagem no uso destas 

ferramentas – no campo de desenvolvimento das responsabilidades individuais, é o 

                                                 
120 Alguns passos que vêm sendo dados nessa direção são, por exemplo, o projeto Aprendendo com a 

Natureza – reconhecido por sua contribuição para a educação ambiental de crianças nas escolas públicas – 

que sofreu alterações a partir de 2007, com vistas a focar melhor a questão da eficiência energética, tema 

fundamental para garantir a perenidade do negócio da Philips. Esse é um típico investimento de longo 

prazo, onde os resultados só poderão ser sentidos dentro de décadas – quando os alunos se tornarem 

consumidores conscientes e capazes de escolher produtos menos agressivos – mas está totalmente 

alinhado com a estratégia de base da pirâmide, que associa ações de educação com oferta de produtos. Há 

outros exemplos de projetos que vêm sendo readaptados para a nova realidade do grupo, cada um 

direcionado a públicos diferentes e com tempos de maturação próprios. 
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programa de Voto Consciente, realizado desde  2002, e voltado à educação dos 

funcionários para a importância da participação no processo democrático. Há ainda 

grupos formados para estimular o desenvolvimento de hábitos mais saudáveis, o 

respeito à diversidade e criação de oportunidades para a inclusão social (ALMEIDA, 

2009b). 

 

Entretanto, diferentemente de sua matriz, a Philips do Brasil não possui nenhum projeto 

para neutralização de carbono, com inventário e propostas de redução e compensação de 

CO2. No máximo, o que a empresa faz são alguns eventos com compensação. A 

empresa prefere apostar nas reduções de emissões que pode gerar por meio das suas 

inovações tecnológicas no setor de iluminação, já que a iluminação representa 19% de 

toda a eletricidade consumida no planeta, e suas estimativas indicam que soluções 

inovadoras, nesse campo, gerariam uma redução de até 40% do consumo de energia, 

considerando a base atualmente instalada. Certamente, acredita que, só isso, já 

representaria uma grande redução de emissões de GEE, que facilitaria a transição da 

sociedade para uma economia de baixo carbono. E falando em iluminação, de acordo 

com o entrevistado, apesar dos reiterados esforços da empresa em criar um protótipo, no 

Brasil, não é possível reciclar lâmpadas, porque o processo para recolhê-las é inviável, 

pois o consumidor não leva lâmpadas para reciclar. 

 

Outro aspecto não muito desenvolvido, na empresa, é a gestão do relacionamento com 

stakeholders. A Philips possui poucos canais para receber críticas diretas, e preparar-se 

para enfrentar o debate, buscando soluções conjuntas com os seus stakeholders. Apesar 

de a Philips afirmar, em seu website, que possui uma série de mecanismos para 

incentivar a comunicação com seus diversos públicos121, é ainda um modo insipiente 

para uma empresa que tem o status de principal player no setor de iluminação e 

fabricação de equipamentos médicos. Portanto, dentre outros aspectos em que lhe falta 

avançar, o diálogo com os stakeholders é um dos principais, pois demonstra que a 

empresa aprendeu pouco com a experiência do Greenpeace, pois mais do que pressionar 

e prejudicar a reputação de um grande player como ela, existe a alternativa de ouvir, 

proativamente, e apreender, junto com os stakeholders, estratégias de como solucionar 

                                                 
121 Na página da internet da empresa há uma extensa lista de instituições com as quais o grupo se 

relaciona no continente, e cita, por exemplo, parcerias feitas com o Instituto Akatu Pelo Consumo 

Consciente, a Fundação Dom Cabral e a Fundação Ashoka para promover projetos de educação e 

conscientização social em países da América Latina. 
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os problemas. A companhia tem alguns canais, mas não dispõe de um sistema de 

engajamento permanente, com discussões conjuntas, além de canais efetivos de ausculta 

e diálogo com stakeholders, de modo a dar-lhes uma resposta pronta e transparente 

(ALMEIDA, 2009b). 

 

Enfim, após a multinacional cumprir as metas do EcoVision IV, que são para final de 

2012, sairá o EcoVision6, que será para 2020 – em paralelo ao EcoVision5, feito para 

até 2015. Ou seja, a empresa trabalha em dois EcoVisions simultaneamente. Segundo o 

entrevistado, “há um pessoal visionário da empresa que já está trabalhando, hoje, no 

desenvolvimento do que vai ser o EcoVision VI com foco para 2020”. Pessoalmente, 

ele acha que “vai haver uma versão intermediária, pois 2020 está ainda muito longe”. 

Com relação às metas de sustentabilidade, o entrevistado acredita que, até 2020, a 

empresa chega lá, pois a Philips é uma empresa holandesa com um perfil muito 

pragmático. Não obstante, reconhece, também, que há muitas melhorias. Em suas 

palavras: 

Olhando o que a gente tem conseguido fazer com o EcoVision, porque a gente não é um 

grande sucesso em 100% das metas. Como tudo na vida, muitos objetivos do EcoVision a 

gente supera facilmente, outros a gente bate com muita transpiração e, em outros fracassa. 

Quando não conseguimos chegar lá, identificamos qual é a melhor maneira de se fazer, e o 

que requer ajustes. Esses ajustes você faz no plano seguinte. Onde tem que investir mais, ou 

desinvestir. Onde aplicar inovação tecnológica? Que tipo de inovação vai ser? Será melhor 

criar uma nova linha de negócio? Mas as circunstâncias atuais são muito levadas em conta, 

há uma visão situacional, sobretudo, pois o nosso plano é feito de quatro em quatro anos, 

porque as mudanças estão ocorrendo muito rápido. Por exemplo, o que está acontecendo 

agora com a Europa? O mundo vai sofrer uma crise nos próximos três anos, e a estratégia 

tem que corresponder a isso. 

 

 

A) Fontes de Valores para a Sustentabilidade 

 

Não foi identificada na Philips uma liderança inspiradora – como fonte de valores – para 

a incorporação da sustentabilidade. Entretanto, nota-se que algumas políticas ambientais 

da Philips mundial – tais como sistemas de gestão ambiental e estudos de riscos 

ecológicos – bem estruturadas, com início já na década de 1980, foram motivadas pela 

legislação europeia que é mais restritiva, e também por causa de algumas situações de 

pressão social que foram emergindo nos últimos 30 anos. Os elementos apresentados 

pelo entrevistado como principais fontes de estímulo para o investimento em 

sustentabilidade foram: rentabilidade, reputação, atração e manutenção de talentos e, só 
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mais recentemente, é que surgiu a preocupação com a humanização no local de trabalho 

assim como alguns programas sociais. Nas palavras do entrevistado: 

 

A própria evolução da corporação, em decorrência de problemas ambientais que tivemos 

com a compra de plantas nos EUA, há mais de vinte anos, que vieram com passivos 

ambientais. A preocupação inicial foi não prejudicar a rentabilidade com o tratamento de 

passivos ambientais das nossas compras. Muitas das empresas que a gente comprou tinham 

sérios passivos ambientais, especialmente nos EUA, e se não tomássemos cuidado, a 

corporação teria sérios problemas de rentabilidade. Isso significa que a gente tem que 

investir dinheiro para recuperar passivos das empresas que a gente compra. O mesmo 

ocorre aqui no Brasil, pois tivemos diversas compras de metalúrgicas que utilizavam 

elementos derivados de cloro, para lavagem de peças, que eram altamente contaminantes de 

solo, e que se jogava estes elementos em fossa. Não era nada tratado. Então essa foi a 

primeira preocupação, e de motivação mais econômica. 

 

Até aqui, nota-se uma postura de investimento ambiental como fonte de custos. As 

questões ambientais não eram vistas como oportunidades, mas apenas como ameaça à 

rentabilidade. Porém, algumas pressões externas levaram a direção corporativa a rever a 

sua postura em relação à inovação para sustentabilidade, face ao aspecto da reputação. 

Isso vai suscitar mudanças importantes como criação e desenvolvimento do Programa 

EcoVision. Conforme será visto, foi com o Programa EcoVision V que a empresa 

iniciou uma nova fase de investimento em inovação para a sustentabilidade, adotando 

assim uma abordagem mais proativa. 

 

O interesse maior em sustentabilidade da Philips veio da direção global para as regiões. 

Uma das motivações está relacionada com algumas dificuldades que enfrentamos nas 

últimas décadas em relação às questões ambientais, em dois aspectos principalmente: a 

questão de reciclagem de produtos, e seus impactos secundários, pois somos uma empresa 

industrial. E a utilização de substâncias químicas tóxicas. Para lidar com essas questões foi 

necessário criar uma política internacional, então surgiu o Programa EcoVision, que nasceu 

com um foco muito mais ambiental no começo. Mas mesmo assim não havia ainda uma 

preocupação com a sustentabilidade dentro do aspecto da inovação. A inovação era focada 

principalmente na eletrônica.  

Depois vieram as preocupações com a reputação, em função das pressões que a Philips 

sofreu recentemente do Greenpeace, na própria Holanda e em outros países, para que a 

empresa passasse a recolher e reciclar os seus aparelhos. A Philips já fazia alguma coisa de 

reciclagem antes e na época, mas era comedido, não como hoje, porque reciclar custa muito 

caro. Por isso, só mais recentemente, nas últimas versões do EcoVision é que a 

Sustentabilidade vem sendo incorporada na área de inovação. Existe hoje um conjunto de 

metas claras e orçamento comprometido com a inovação em sustentabilidade. 

 

Entrementes, como última evolução da companhia no sentido da sustentabilidade, veio a 

dimensão social, com ênfase no indivíduo, na educação internamente, na criação de 

alguns projetos sociais também motivados pela reputação corporativa. Assim, embora 

não se tenha identificado na Philips uma liderança inspiradora para a incorporação da 

sustentabilidade, o entrevistado cita que há dois diretores corporativos, um de Inovação 

e outro de Sustentabilidade, que são “altamente consistentes em sustentabilidade”, 
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fazendo menção à seriedade deles na dedicação ao tema, na proposição e 

implementação de metas corporativas para que todas as unidades Philips cumpram estas 

diretrizes. 

 

B) Entendimento sobre Sustentabilidade 

 

À luz da Economia Ecológica, não foi possível encontrar na Philips um entendimento 

razoável sobre sustentabilidade. Foram encontradas afirmações que se aproximam da 

definição do Relatório Brundtland122, e que se coadunam ao modelo Triple Bottom Line. 

Segue alguns dados informados pela empresa, em seu website, que são um tanto vagos 

quanto ao seu entendimento sobre sustentabilidade: 

 

Hoje somos uma empresa global, comprometida com o fortalecimento da prosperidade 

econômica, bem como com a qualidade ambiental e eqüidade social, onde quer que 

estejamos presentes. O tripé da sustentabilidade aponta a interligação dos âmbitos 

ambiental, social e econômico, ou seja, não é possível ser sustentável se um dos três 

aspectos não estiver integrado à estratégia de negócio. Na Philips, ainda contamos com o 

âmbito individual, em que promovemos a consciência e a responsabilidade de cada pessoa 

que trabalha conosco. 

 

Em outra assunção – explicitada no website da empresa – a empresa sinaliza que 

assume como premissa da sustentabilidade o entendimento e a harmonização com as 

demandas da sociedade, porém, em nenhuma afirmação ela considera a necessidade de 

um claro entendimento das leis da natureza. Informa: "para sermos realmente 

sustentáveis, devemos entender e interagir com a sociedade, perceber o que acontece à 

nossa volta e harmonizar demandas com a estratégia de atuação”123. Ainda no website 

da empresa foi encontrada uma afirmação sobre a sua crença no que seja o 

desenvolvimento sustentável, porém, não explica o que entende sobre mito da 

incompatibilidade entre crescimento econômico e meio ambiente. 

 

Os gestores da Philips já se convenceram de que uma abordagem “verde” para o negócio 

não só é essencial em termos de meio ambiente, mas, em última instância, também se 

mostrará uma escolha de bom relacionamento entre custo e beneficio. Resumindo, a 

companhia nunca acreditou no mito de que meio ambiente e crescimento econômico sejam 

mutuamente excludentes. 

 

                                                 
122 Conceituação da World Commission on Environment and Development (WCED, 1987). 

123 Declaração de Flávia Moraes, que foi gerente da área de sustentabilidade da Philips para a América 

Latina até 31 de agosto de 2008 (In: Philips, 2011). 
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Na fala do entrevistado da Philips do Brasil, então diretor de inovação e 

sustentabilidade, também não é possível caracterizar um entendimento sobre a 

sustentabilidade. Há diferentes opiniões e limites. Em suas palavras: 

 

O entendimento de sustentabilidade difere para cada pessoa, e das pessoas para a empresa. 

Os limites da sustentabilidade são diferentes. Existem muitos conceitos e cada conceito é 

diferente. Para a maioria das pessoas, a sustentabilidade está relacionada com 

assistencialismo e doação. Mas eu acho que a coisa deve caminhar mais para o lado da 

inovação e meio ambiente. Acredito que ela é realmente um tripé: social, ambiental e 

econômica. Contudo, a empresa é o board; são alguns diretores da companhia que definem 

o que é sustentabilidade, que está no website da Philips Brasil. Porque esse é o norte, essa é 

a orientação para 100% dos funcionários. É o Triple Bottom Line, com pequenos 

acréscimos, como a dimensão individual, porque se as pessoas não estão engajadas não há 

sustentabilidade. Há pessoas na empresa engajadas assim como há pessoas que não estão 

nem aí. Por isso nós estamos constantemente investindo em educação para a 

sustentabilidade com a Fundação Dom Cabral. 

 

Enfatizando a sua visão, o entrevistado explica a dificuldade de se perceber uma visão 

comum pelo fato de haver diferenças de visão entre diretores, mas segundo ele tanto o 

entendimento quanto as definições de sustentabilidade partem da presidência da 

corporação. Embora o entrevistado concorde com tais definições, elas não são consenso 

na empresa, em que pese o fato de serem orientações para todos. 

 

A minha visão é muito alinhada com a da empresa, mas nem todos os diretores tem a 

mesma visão sobre a necessidade da sustentabilidade. Por isso que é difícil falar sobre uma 

visão comum, afinal de quem é a empresa se não as pessoas que a compõem. Mas, na 

verdade, quem define as metas de sustentabilidade é uma pessoa do board da companhia, o 

presidente e o seu vice, e o EcoVision foi criado para ser um programa sólido de orientação 

geral. 

  

 

C) Definição de Sucesso em Sustentabilidade 

 

Conforme foi visto acima, o entendimento de sustentabilidade da Philips está associado 

ao equilíbrio entre os aspectos econômicos, ambientais e sociais no negócio, mercê da 

responsabilização do indivíduo, por isso a empresa entende e define a sustentabilidade 

como a abordagem Triple Bottom Line. Entretanto, a Philips possui outra importante 

referência – a Carta da Terra124 – que, segundo a empresa, é a referencia que guia as 

                                                 
124 A Carta da Terra é uma declaração de princípios éticos fundamentais para a construção, no século 21, 

de uma sociedade global justa, sustentável e pacífica (CARTA DA TERRA, 2011). Dentre os princípios 

relacionados mais diretamente com a sustentabilidade, estão: I. RESPEITAR E CUIDAR DA 

COMUNIDADE DE VIDA: 1. Respeitar a Terra e a vida em toda sua diversidade; 2. Cuidar da 

comunidade da vida com compreensão, compaixão e amor; 3. Construir sociedades democráticas que 

sejam justas, participativas, sustentáveis e pacíficas; e 4. Assegurar a generosidade e a beleza da Terra 

para as atuais e às futuras gerações. II. INTEGRIDADE ECOLÓGICA: 5. Proteger e restaurar a 

integridade dos sistemas ecológicos da Terra, com especial atenção à diversidade biológica e aos 
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suas estratégias e atividades de sustentabilidade tanto nos aspectos sociais125 como 

ambientais. Conforme está descrito no Relatório Anual de Sustentabilidade da Philips 

(RA PHILIPS, 2009-2010), a Philips do Brasil considera que:  

 

A Carta da Terra é seguramente a mais completa referência sobre sustentabilidade, pois aborda 

quatro grandes pilares da sobrevivência na Terra – respeito e cuidado pela comunidade de vida, 

integridade ecológica, justiça social e econômica, democracia, não violência e paz. Ao usar os 

princípios da Carta da Terra como uma referência para suas ações, a Philips demonstra seu 

compromisso com o planeta e com as futuras gerações, e torna-se pioneira numa experiência que 

esperamos que muitas outras empresas possam repetir e multiplicar” (Mirian Vilela – Diretora 

Executiva / Carta da Terra Internacional) 

 

Entretanto, uma análise mais aprofundada deste documento leva a entender que o 

mesmo ainda é muito vago para definir as condições de sucesso em sustentabilidade. É 

genérico, ou seja, não oferece uma bussola na solução de dilemas socioambientais. 

Todavia, os produtos da empresa são feitos considerando-se variáveis ambientais, 

Ecodesign, que é guiado por outra definição chamada Green Products. O significado de 

Green Products para a empresa é “produto verde” ou ambientalmente responsável, 

mesmo que este produto ainda contenha algum elemento tóxico e prejudicial à saúde 

humana, e por exemplo viole as 4CS. Conforme está no website da empresa, trata-se da 

“definição para uma família de produtos ou um determinado produto que segue os 

critérios de Ecodesign”, isto é, que “cumpre com sua responsabilidade pela preservação 

do meio ambiente, após passar por procedimentos de verificação”. A verificação, 

porém, é interna, da própria matriz e não de uma entidade independente (PHILIPS, 

2011). Entretanto, nem todos na empresa concordam com estes padrões impostos de 

“cima para baixo”. Nas palavras do Diretor de Inovação e Sustentabilidade: 

 

Quando se coloca uma meta de produto verde, todos devem atingir. Em 2015, 50% do faturamento 

da Philips deve ser proveniente de produtos verdes; e 30% já em 2012. E isso requer esforço: em 

nosso caso nós definimos um target de 20% de economia de energia em relação ao seu antecessor. 

E a aprovação passa por uma homologação internacional. Por exemplo, se fabricamos um aparelho 

de ressonância magnética que originalmente é grande consumidor de energia, ele precisa ser verde. 

Se ele é verde hoje é porque economiza 20% da sua conta de luz, o próximo deverá economizar 

                                                                                                                                               
processos naturais que sustentam a vida; 6. Prevenir o dano ao ambiente como o melhor método de 

proteção ambiental e, quando o conhecimento for limitado, assumir uma postura de precaução. 7. Adotar 

padrões de produção, consumo e reprodução que protejam as capacidades regenerativas da Terra, os 

direitos humanos e o bem-estar comunitário. 8. Avançar o estudo da sustentabilidade ecológica e 

promover o intercâmbio aberto e aplicação ampla do conhecimento adquirido (RA PHILIPS, 2009-2010).  

125 III. JUSTIÇA SOCIAL E ECONÔMICA 9. Erradicar a pobreza como um imperativo ético, social e 

ambiental. 10. Garantir que as atividades e instituições econômicas em todos os níveis promovam o 

desenvolvimento humano de forma eqüitativa e sustentável. 11. Afirmar a igualdade e a eqüidade dos 

gêneros como pré-requisitos para o desenvolvimento sustentável e assegurar o acesso universal à 

educação, assistência de saúde e às oportunidades econômicas. 12. Defender, sem discriminação, os 

direitos de todas as pessoas a um ambiente natural e social capaz de assegurar a dignidade humana, a 

saúde corporal e o bem-estar espiritual, com especial atenção aos direitos dos povos indígenas e minorias. 
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20% em relação a esse. E fazer isso é muito difícil, embora a tecnologia de hoje venha permitindo 

um ganho de eficiência energética e de redução da carga de material. 

 

D) Princípios Estratégicos de Gestão para a Sustentabilidade 

 

a) Comprometimento da Alta Administração (estrutura organizacional) 

 

Conforme consta em sua política de sustentabilidade corporativa (PHILIPS 

SUSTAINABILITY POLICY, 2011), o board da Philips afirma que a sustentabilidade é 

prioridade para o Conselho de Administração. Segue: 

 

Based on our Vision, Mission and Strategy, the Philips Sustainability Policy is a core 

element for the operations of the entire Philips organization. Sustainable development is a 

priority for the Board of Management, which has formulated guidelines for sustainable 

performance. The Philips Sustainability Policy and resulting action programs are regularly 

reviewed and updated to meet stakeholder needs126. 

 

Nas palavras do Diretor de Inovação e Sustentabilidade da empresa, “sem o 

comprometimento da alta administração, tanto na corporação como no Brasil, você não 

tem sustentabilidade na empresa”. O entrevistado afirma que: 

 

Desde do board da companhia, os diretores de inovação e sustentabilidade são altamente 

consistentes em sustentabilidade. Os outros diretores corporativos aparecem numa figura 

menor, porém, nas últimas duas reuniões foram amarradas metas verdes para cada um dos 

diretores mundiais. Então, isso torna as pessoas não só conscientes da sustentabilidade, mas 

dando prioridade adequada ao tema. Na Philips Brasil, eu tenho uma diretoria na empresa 

onde há pelo menos dois vice-presidentes em um grupo de seis. Dos seis, eu e o presidente 

somos bastante aderentes à sustentabilidade. 

 

Como vem sendo visto, a abordagem de sustentabilidade da Philips emana da sua 

direção global para as regiões, e existe hoje uma estrutura global bem definida, com 

metas claras e orçamento comprometidos com a inovação em sustentabilidade. Com 

relação a sua estrutura organizacional, cada país ou região funciona de forma diferente, 

mas na relação entre matriz e regional Brasil, ocorre de outra forma127. Na Philips do 

                                                 
126 Com base em nossa Missão, Visão e Estratégia, a Política de Sustentabilidade da Philips é um 

elemento essencial para as operações da organização no mundo inteiro. O desenvolvimento sustentável é 

uma prioridade para o Conselho de Administração, que formulou as diretrizes para o desempenho 

sustentável. A Política de Sustentabilidade da Philips e programas de ação resultantes são, regularmente, 

revistos e atualizados, para atender às necessidades das partes interessadas (PHILIPS SUSTAINABILITY 

POLICY, 2011). 

127 No board mundial da empresa há um Chief ou diretor de Inovação, Ciência e Tecnologia (CTO). Ele 

comanda todos os centros de desenvolvimento espalhados pelo mundo, independente da região em que 

estão. É o segundo chefe do ICT-Brasil/LatAm [o entrevistado]. O primeiro é o presidente da Philips-

Brasil. Existe também um Chief de Sustentabilidade (CSO) no board mundial que, além de comandar o 

escritório de sustentabilidade do corporativo, também é chefe de todos os CSOs do mundo, portanto, 

também é chefe do CSO-Brasil [o entrevistado, que acumula duas diretorias, possui três chefes]. De fato, 
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Brasil há um presidente e, abaixo dele, um time de diretores; um para cada atividade 

chave da empresa: Marketing, Finanças, Inovação e Sustentabilidade, Vendas, RH e 

Novos Negócios. Abaixo, a Figura 9 que ilustra o funcionamento da Diretoria em 

questão, que acumula as duas áreas, inovação e sustentabilidade: 

 
 

Figura 9: Estrutura organizacional de gestão da sustentabilidade da Philips 

Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa a partir das informações cedidas pelo entrevistado da Philips 

 

Cada um dos diretores tem sua estrutura e pessoal próprio. A Diretoria de Inovação e 

Sustentabilidade tem por volta de 12 funcionários dedicados. Para a Diretoria de 

Inovação e Sustentabilidade há um gerente sênior na dimensão ambiental, outro no 

mesmo nível para a dimensão econômica; e mais um gerente júnior para a dimensão 

social. O gerente da área ambiental tem, com ele, dois funcionários seniores, um para a 

remediação e outro para a reciclagem. A área econômica tem uma gerente para cuidar 

de produtos verdes e outro para auditoria de fornecedores e stakeholders de um modo 

geral. Especialmente, a linha de suprimentos e distribuição, que precisa passar, 

obrigatoriamente, por avaliações de sustentabilidade. Há metas de auditoria, por 

exemplo: para prevenir mão de obra escrava. Esse é um projeto específico da dimensão 

econômica (auditoria com fornecedores e distribuidores). Na área social, a gerente conta 

                                                                                                                                               
a sustentabilidade está bem representada na estrutura inteira da corporação, pois cada diretor responde ao 

seu chefe direto (presidente regional), em todas as operações do dia-a-dia e na parte tática, e aos diretores, 

mundial (de inovação e sustentabilidade), responde em questões estratégicas. Sustentabilidade é uma 

questão estratégica para a Philips. Nos últimos anos, a área de inovação da companhia tem se 

aproximado, cada vez mais, da área de sustentabilidade, por isso, o acúmulo das duas diretorias, 

porquanto se trata de um piloto que vem sendo feito no Brasil. (Dados fornecidos pelo entrevistado) 
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com uma funcionaria sênior. Há, nessa gerência, a coordenação de parceria do curso in 

company128 com a Fundação Dom Cabral, que é gratuito para os colaboradores da 

Philips.  

 

Adicionalmente, há uma assistente, na diretoria, que cuida de todas as três dimensões, 

das atividades operacionais gerais. Há também um grupo de trainees e estagiários, 

flutuante, de seis pessoas, nas três dimensões. Há também, hoje, um diretor de novos 

negócios, que se dedica à integração de questões sociais e ambientais em negócios de 

geração de riqueza na base da pirâmide. Trata-se da vice-presidência da Divisão de 

Cuidados com a Saúde e Sustentabilidade para a América Latina. 

 

b) Conscientização 

 

Como já foi visto, apesar do comprometimento do board corporativo, há resistências à 

sustentabilidade, tanto nas diretorias, como nos demais níveis hierárquicos da empresa. 

Atualmente, há uma área de sustentabilidade centralizada, que cria ações 

influenciadoras dos demais setores. Existem dificuldades em demonstrar, de forma 

tangível, como o investimento em sustentabilidade agrega valor, o que extrapola, 

simplesmente, o retorno de curto prazo; e fazer com que a sustentabilidade seja 

reportada diretamente a cada setor de negócios. Até o momento em que não puder haver  

uma área dentro de cada setor, com pessoas que pensem a sustentabilidade dentro de 

cada modelo de negócios e atuação específicos, será necessário fazer um elevado 

investimento em educação para a sustentabilidade e conscientização. Conforme diz o 

Diretor de Inovação e Sustentabilidade da empresa, a educação para a sustentabilidade é 

extremamente necessária na Philips. O modelo desenvolvido por ele só existe na 

subsidiária brasileira. Em suas palavras:  

 

Na área social, há o curso da Fundação Dom Cabral, que é gratuito. Até um ano atrás, o 

curso era de um dia apenas. A pessoa recebia noções básicas de manhã e conhecia 

                                                 
128 Até um ano atrás, o curso era de um dia apenas. A pessoa recebia noções básicas de manhã e 

conhecia aplicações de tarde, mas ainda muito superficial. O diretor entrevistado fez algumas 

modificações no projeto educacional e, agora, a primeira parte do curso continua sendo gratuito e 

obrigatório para todos os funcionários da Philips Brasil, mas, após a introdução básica, a pessoa é 

convidada a fazer mais um dia com a Fundação Dom Cabral no final do ano, em novembro, quando terá 

oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos. Várias pessoas, de todas as unidades da Philips, no 

Brasil, se deslocam para assistir esse curso ou segundo módulo. Após isso, há um terceiro módulo mais 

aprofundado que dá o direito às pessoas de proporem projetos – individualmente ou em grupo – de 

sustentabilidade, com inovações, na empresa. 
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aplicações de tarde, mas muito superficial. Fiz algumas modificações no projeto 

educacional. A primeira parte do curso continua sendo gratuito e obrigatório para todos os 

funcionários da Philips Brasil, mas após uma introdução básica, a pessoa é convidada a 

fazer mais um dia com a Fundação Dom Cabral no final do ano, em novembro, quando terá 

oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos. Várias pessoas, de todas as unidades da 

Philips no Brasil, se deslocam para assistir a esse segundo módulo. Após isso, há um 

terceiro módulo, mais aprofundado, que dá o direito às pessoas de proporem projetos – 

individualmente ou em grupo – de sustentabilidade, com inovações, na empresa. Esses 

projetos são selecionados pela diretoria e as propostas vencedoras são subsidiadas, e as 

pessoas vencedoras ganham um prêmio, que é uma viagem. Há um comitê avaliador que é 

o próprio board da companhia aqui no Brasil. As pessoas que não fizerem o módulo básico 

(obrigatório) não ganham bônus, pois só trabalha na Philips quem tem noções básicas de 

sustentabilidade, no mínimo. As pessoas precisam entender por que uma lâmpada gasta 

muito mais energia do que outra. 

 

Note-se que o mecanismo de bônus é complementar, conforme citado pelo entrevistado. 

Como será visto mais à frente, – os incentivos econômicos  são também mobilizados e 

cumprem um papel importante na “conscientização” das pessoas na empresa. Além 

disso, a participação na proposição de projetos de inovação em sustentabilidade fica 

restrita somente àquelas pessoas que fizeram o curso mais avançado.  

 

A educação para a sustentabilidade, porém, é restrita aos funcionários da Philips. Não 

há stakeholders participando desse projeto. Já em 2008, a gerente da área, Flávia 

Moraes129, defendia, não só uma política de educação para o público interno, mas 

também a inclusão dos stakeholders da Philips do Brasil (ALMEIDA, 2009b). 

 

c) Desmaterialização e Substituição em Bases Flexíveis 

 

Um caso clássico de substituição desenvolvida pela Philips do Brasil foi o lançamento, 

em 2005, da linha de lâmpadas e reatores Philips Eco MASTER130, caracterizado como 

um GreenProduct, selo ambiental conferido pela própria matriz na Holanda.  Essa 

inovação não acontece espontaneamente. De acordo com o entrevistado da Philips, no 

plano EcoVision há uma parte não aberta ao público. Lá existe um índice de uso de 

determinadas matéria-primas, como chumbo e outras, que tem uma data de proibição de 

uso para cada uma delas, e é mandatório.  

                                                 
129 Flávia Moraes, sócia-diretora da FCN consultoria, gerenciou a área de Sustentabilidade da Philips até 

agosto de 2008. 

130 As lâmpadas fluorescentes tubulares Philips Eco MASTER utilizam combinações de materiais 

nobres, que proporcionam melhor eficiência luminosa e maior vida útil. Além disso, não utiliza solventes 

para sua cobertura de pó fluorescente, possui a menor quantidade de mercúrio do mercado, com a 

exclusiva tecnologia de cápsula – que só é rompida com a partida inicial da lâmpada – e não utiliza 

chumbo no vidro. Com essa economia energética, menor é a necessidade de construção de usinas 

hidrelétricas, já que também geram muitos impactos socioambientais. (PHILIPS, 2011) 
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A substituição desses elementos é mandatória, ou seja, não é deixar de ganhar bônus, não; 

significa demissão. Isso é prioridade na empresa. Quando você trabalha com inovação, você 

vê dentro do centro de inovação da Philips um trabalho na cabeça dos jovens, que estão 

entrando lá hoje, a meta de substituição de determinadas matéria-primas com prazos muito 

bem definidos. Algumas delas não estão sob o nosso controle; por exemplo, os circuitos 

integrados, que nós decidimos não produzir mais, porque há uma matéria prima tóxica 

dentro deles, que é proibida. Não a matéria em si, mas o processo de produção daquela 

matéria é toxico e altamente poluente. Ao invés de colocar essa fábrica na Indonésia a 

Philips proibiu a utilização dessa matéria-prima. Então, agora, você precisa achar uma outra 

matéria-prima que cumpra a mesma função daquele chip. 

 

Este papel é desempenhado pela área de P&D da Philips, não é a área de inovação e 

sustentabilidade da empresa, são áreas separadas. A área de pesquisa da Philips é muito 

forte, e tem seu centro de Pesquisa na cidade de Eindhoven, na Holanda, em um câmpus 

de alta tecnologia. Esse centro trouxe diversas inovações tecnológicas que estão, aí, 

hoje, no mundo. O raio-lazer foi invenção da Philips, o Blue-ray também, etc. Depois 

que a área de pesquisa domina essas tecnologias avançadas, então o conhecimento vai 

para a área de desenvolvimento de produto e, lá, eles desenvolvem uma máquina de 

raio-laser ou de blue-ray. Com relação à sustentabilidade, os cientistas da primeira área 

(pesquisa) estão, hoje, pesquisando tipos de matérias-primas substitutas, que possam ser 

não impactantes e renováveis, ou ainda recicláveis, enfim, que possam ser substituídas 

sem perda de qualidade, durabilidade, resistência física e que, por exemplo, não peguem 

fogo. Uma das metas do EcoVision é a utilização de 100% de matéria prima reciclável, 

o que não é possível ainda, porque existem alguns tipos de materiais, como por exemplo 

certos tipos de polímero (plástico), que não são reutilizáveis, porque, ao serem fundidos, 

perdem consistência. Citando um caso específico de substituição de matéria-prima, o 

entrevistado conta: 

 

Até 1990, alguns plásticos de televisão eram combustíveis, pegavam fogo. Foi a Philips 

quem introduziu a televisão com plástico anti-chama. O desenvolvimento manda para o 

pessoal da pesquisa a demanda pela substituição de material e o pessoal da pesquisa 

encontra e devolve para o desenvolvimento. Isso só é feito em Eidhoven. 

 

Entretanto, há dificuldades para se cumprir algumas normas de substituição, segundo o 

entrevistado, pois algumas matérias-primas substitutas simplesmente não existem no 

Brasil ou, se existem, não estão disponíveis em grande escala. Ou se importa (o que 

inviabiliza economicamente), ou é substituído por algum equivalente brasileiro. Por 

exemplo: plástico oriundo do bagaço de cana-de-açúcar, como o da Braskem, que no 

caso da Philips é difícil de ser usado. Como fazer nesse caso? 

Estou puxando isso para usar nos nossos produtos, por quê? Esse tipo de aplicação ainda 

não é prioridade lá fora, porque eles têm outras preocupações e soluções mais importantes 

no momento. Primeiro, nós temos que ter prioridade dentro da área de pesquisa da empresa; 
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só depois podemos substituir. Porque substituir muda as características técnicas e 

ferramentas usadas no desenvolvimento do produto, para que tenha as especificidades 

necessárias. Então, nós queremos fazer. Dois meses atrás nós procuramos a Braskem, e 

tentamos fazer dois televisores integralmente com aquele plástico. E não foi possível, 

porque eles não têm máquina para produzir em grandes quantidades e precisam de mais 

dois anos ainda para ter uma produção em escala. Esse é o problema. 

 

Enfim, a Philips já conta com uma extensa lista de substâncias restritas banidas de seus 

produtos. Além disso, possui uma lista de substâncias relevantes, nas quais tem que 

prestar atenção sob o ponto de vista de precaução.  

 

d) Incentivos Claros 

 

Conforme disse o entrevistado, há pessoas, na empresa, que estão engajadas com a 

sustentabilidade, mas há pessoas, inclusive, diretores que não percebem ainda a 

sustentabilidade como algo realmente necessário, e que agregue valor. Por isso, a 

empresa está constantemente investindo em educação para a sustentabilidade, conforme 

já analisado, e “as pessoas que não fizerem o módulo básico (obrigatório) não ganham 

bônus, pois só trabalha na Philips quem tem noções básicas de sustentabilidade, no 

mínimo. As pessoas precisam entender por que uma lâmpada gasta muito mais energia 

do que outra”. Mesmo assim, parece que não é suficiente, pois a resistência aumenta, se 

forem consideradas as barreiras de cunho técnico relacionadas à sustentabilidade. De 

acordo com o entrevistado, “fazer isso é muito difícil, embora a tecnologia de hoje 

venha permitindo”. Além da obrigatoriedade do curso básico de sustentabilidade com a 

FDC, a remuneração dos executivos é vinculada às metas de vendas de produtos verdes. 

Nesse sentido, o diretor entrevistado afirma: 

 

Deliberei associar as metas de sustentabilidade ao bônus das pessoas. Hoje, as metas de 

sustentabilidade estão mescladas aos seus objetivos financeiros ou de desempenho, então, 

cada um deles tem que vender 30% dos produtos verdes da sua área. Se não,  atingirem a 

meta, não ganham bônus. Portanto, colocar metas claras e mensuráveis, fazer mensuração, é 

crucial. Tem que ser mensurado, clarificado, tem que ser treinado ; as pessoas têm que ter 

consciência e as metas têm que estar relacionadas ao “bolso”. As pessoas estão na empresa 

para ganhar dinheiro, e se não venderam a meta de 30% de produtos verdes – que é a meta 

do ano que vem – elas não ganham bônus. 

 

Infelizmente, porém, de acordo com o entrevistado, em comparação com as demais 

áreas da empresa, o pessoal da área de sustentabilidade possui uma remuneração 

inferior. E isso é um sinal compatível com a visão de certos diretores que não enxergam 

a sustentabilidade como algo tão relevante. 
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e) Coopetividade 

 

Segundo o entrevistado, a competitividade é um elemento essencial para que a 

sustentabilidade tenha sucesso dentro da Philips, e isso significa usar o bom senso. Por 

exemplo, existe um funil de inovação na empresa, e se uma ideia não vira produto, é 

porque não satisfez a um critério econômico chamado “retorno”, “margem de lucro”, 

etc. Inovação custa caro, e a Philips gasta dois bilhões de euros por ano em inovação (já 

foram quatro bilhões). Daí é que a empresa divide esse orçamento pelas “inovações 

realmente implementadas, porque muitas falham. E as que dão certo têm que pagar o 

projeto delas e das que falharam, ou seja, o custo total de inovação da empresa”.  Outro 

exemplo de uso do bom senso está na fixação de metas de criação e venda dos 

greenproducts, assim como da reciclagem. Elas precisam ser desafiantes, mas se não 

forem atingíveis, farão mais mal do que bem à empresa. Nas palavras do entrevistado, 

“não é possível colocar uma meta 100% de produto verde, de imediato. Uma decisão 

dessa poderia minar a base econômica da empresa, pois, até o momento, os custos 

desses produtos são mais altos, e as margens são menores”.  

 

você deve ter cuidado com as metas, porque essas metas não são para todas as empresas, 

elas são para a Philips. E quando você olha para algumas empresas que existem por aí [...], 

você percebe que elas não dão foco para a inovação em sustentabilidade, reciclagem, 

condições de trabalho e emissões de GEE, e talvez, por isso, o produto delas seja muito 

mais barato que o da Philips. Hoje, sustentabilidade não parece ser prioridade para essas 

empresas, também porque a regulação e fiscalização de alguns governos são incipientes. 

Então, como a sua empresa vai competir com uma empresa que não faz nada, já que 

sustentabilidade custa caro? Já que você tem que investir em inovação para reduzir esses 

custos – e buscar o equilíbrio ante a competitividade por causa das empresas – a legislação 

precisa ajudar, colocando todas dentro do mesmo jogo. Então, um bom patamar de 

sustentabilidade não pode ser atingido “de um tranco só”. 

 

Inclusive, a exclusão de alguns materiais tóxicos – como o chumbo e outros que a 

Philips já não utiliza mais – na opinião do entrevistado, “é muito difícil que o mundo 

fique sem usá-los”. Segundo ele, há produtos que não há como reciclar, como alguns 

aparelhos de medicina. Por isso “os aparelhos de medicina são repassados para outros 

países mais pobres, passando de mãos em mãos, onde a necessidade ainda é mais alta. É 

difícil trazer de volta à origem estes produtos para reciclar ao final da vida dele”.  

 

É necessário lembrar que, como bússola que guia a inovação para a sustentabilidade da 

empresa, existem áreas focais, tanto de reciclagem (uso de matéria prima reciclada em 

produtos), como de reciclabilidade para os novos produtos que, por meio do ecodesign, 



108 
 

devem se tornar cada vez mais recicláveis em seu ciclo final de vida. Por isso, o 

entrevistado enfatiza o dilema econômico/ambiental, ante o desafio técnico, no caso da 

reciclagem dos produtos da Philips. Nas palavras do entrevistado: 

 

Reciclar é deficitário. Infelizmente, moer um determinado tipo de plástico, de computador 

por exemplo, para que ele volte a ser matéria-prima, ainda é deficitário. É mais fácil e 

barato comprar matéria-prima virgem. E não acho que isto será revertido; que reciclar, um 

dia, será mais barato do que comprar matéria-prima virgem. Acho, sim, que os custos da 

reciclagem serão absorvidos pela sociedade, pelos consumidores, já na produção do bem. 

Hoje a gente divide os custos, mas, no futuro, isso será absorvido no processo produtivo e 

no preço. As matérias-primas não são infinitas, e algumas já estão acabando. Por isso a 

matéria-prima reciclada, obrigatoriamente, terá que ser utilizada, e esse custo adicional será 

embutido no custo de produção. 

 

Como visto, o processo de reciclagem de produtos eletrônicos é caro, e se for imputado 

apenas aos fabricantes, pode inviabilizar a produção. Conforme o entrevistado, o custo 

de reciclagem, ao final do ciclo de vida desses equipamentos, de transporte e desmonte 

dos aparelhos eletrônicos, é mais alto do que os materiais virgens usados na sua 

fabricação. Para lidar com este desafio, a empresa se defronta com o dilema da 

competitividade em face da concorrência, mas buscando a educação do consumidor e, 

ao mesmo tempo, a coopetividade131. Atua, hoje, em duas frentes: o investimento na 

conscientização dos consumidores por meio da ONG Akatu – para que o consumidor 

valorize mais a Philips em sua decisão de compra – e no modelo de associação com 

outras empresas da indústria, reunindo, inclusive, empresas concorrentes para uma 

solução cooperativa (coopetitiva) acima da competição. De acordo com o entrevistado: 

 

O presidente da Philips do Brasil, Marcos Bicudo, é presidente do Conselho Empresarial 

Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável (CEBDS). Nós somos sócios contribuintes de 

pelo menos cinco outras associações relacionadas com a sustentabilidade. Um investimento 

que gira em torno de 200 mil reais por ano, e que é bastante difícil de justificar. Por 

exemplo, a Akatu, você tem que utilizar a força e a influência deles para modificar a falta 

de consciência do consumidor. Eles têm força para influenciar e mostrar que fazemos a 

diferença. Por outro lado, há os nossos concorrentes. Fazemos força para que eles entrem na 

reciclagem, porque a Philips não conseguirá nada sozinha, precisa que o movimento para a 

sustentabilidade tenha aderência de todos os envolvidos na cadeia de valor. Reciclar 

produtos de consumo só é economicamente viável, se a concorrência entrar junto. Reciclar 

ainda é caro, e só vai caminhar para ser economicamente viável, se todo mundo reciclar. E 

o pior é que alguns consumidores ainda não são conscientes, então, compram pelo preço, e 

julgam que o resto não é problema dele. 

 

                                                 
131131 O termo coopetição é usado para descrever a relação simultânea de cooperação e competição 

entre pessoas ou organizações. O termo coopetição foi disseminado na administração por Nalebuff e 

Bradenburger em 1996 (GILBERT JR, 1998), no entanto, não é algo novo, uma vez que é baseado na 

teoria dos jogos, que data da década de 50 (NALEBUFF & BRADENBURGER, 1997). Em sua essência, 

significa o balanceamento de situações de cooperação e competição entre empresas (ARMSTRONG, 

1997). Apesar de ser um conceito recente, a coopetição é compreendida de forma geral como a 

cooperação entre os concorrentes (LEÃO, 2005). 
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Diante desta realidade, a empresa se vê no dever de atuar também como uma força para 

melhorar a situação regulatória em tais questões. Por isso, faz lobby, participa e até 

investe em determinadas associações que podem ajudar a mudar as “regras do jogo”. 

Uma delas é a CEMPRE – Compromisso Empresarial para a Reciclagem132. Hoje, essa 

iniciativa vem sendo levada a cabo através da associação CEMPRE – Compromisso 

Empresarial para Reciclagem – que criou um comitê de trabalho especialmente voltado 

para acompanhar as discussões sobre a reciclagem de eletroeletrônicos no país. O 

Comitê é integrado por empresas do setor, fabricantes ou varejistas, associados ao 

Cempre, como a Intel, HP, Dell, Phillips, Wal Mart, Carrefour e o Pão de Açúcar. O 

foco do grupo é debater os avanços e principais entraves da reciclagem da categoria, e 

trabalhar em parceria com autoridades governamentais, para inserir a questão de forma 

sustentável na Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

Uma empresa ética faz Lobby, ao contrário do que se possa imaginar. O Lobby tem que ser 

feito, no sentido positivo e explícito, por meio de funcionários lobbystas. É necessário fazer 

pressão. Contudo, há limites, por exemplo, nós não somos contribuintes do Greenpeace; 

nem eu e nem a empresa concordamos com os métodos que eles usam, que são muito 

agressivos. Eu dou razão a eles quando eles fazem algumas coisas e provocam a aceleração 

do processo, como o incidente lá na Holanda, em que colocaram um monte de lixo na frente 

do hotel, embora eles soubessem que não dava para resolver o problema 100%, e que teria 

que ser gradativo. Mas isso pode causar dano à reputação da companhia, então, se a 

empresa não sabe lidar com isso, pode ser prejudicada. Tem que pressionar, mas sem matá-

la. Se puxar demais a corda arrebenta. 

 

f) Pensamento Global e Ação Sistêmica 

 

Um exemplo de cooperação sistêmica da Philips mundial, com impactos locais, foi o 

Chamado para a Ação, em 2009, feito pela corporação133, visando garantir que a 

renovação da infra-estrutura e das construções urbanas seja acelerada, na batalha pra 

conter as mudanças climáticas. Nesse sentido, a companhia estabeleceu parceria com o 

World Green Building Council (WGBC), comprometendo-se a tornar as cidades 40% 

mais eficientes em termos do consumo de energia nos próximos 10 anos. O CEO da 

                                                 
132 O Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre) é uma associação sem fins lucrativos, 

dedicada à promoção da reciclagem dentro do conceito de gerenciamento integrado do lixo. Fundado em 

1992, o Cempre é mantido por empresas privadas de diversos setores (dentre elas a Philips). O Cempre 

trabalha para conscientizar a sociedade sobre a importância da redução, reutilização e reciclagem de lixo, 

por meio de publicações, pesquisas técnicas, seminários e bancos de dados. Os programas de 

conscientização são dirigidos, principalmente, para formadores de opinião, tais como prefeitos, diretores 

de empresas, acadêmicos e organizações não-governamentais (ONG's) (CEMPRE, 2011). 

133 Declaração de Gerard Kleisterlee (PHILIPS, 2011b). 
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corporação, Gerard Kleisterlee, afirmou, na ocasião, que se vivem tempos desafiadores 

para os negócios, de maneira geral. Assim:  

 

Se um programa mundial ambicioso e efetivo para conter as mudanças climáticas puder ser 

estabelecido, ele criará condições para a transformação de nossa economia mundial e 

mostrará os sinais de que as companhias precisam para acelerar os investimentos de bilhões 

de dólares em produtos, serviços, tecnologias e infra-estrutura com eficiência energética, 

tais como a tecnologia para iluminação em LED (PHILIPS, 2011b). 

 

A parceria entre a Philips e o WGBC tem, como objetivo, estabelecer cerca de 100 

forças de trabalho locais nos próximos anos, unindo esforços com outros parceiros, tais 

como governos e sociedade civil, para reduzir, agressivamente, as emissões mundiais de 

carbono, resultado direto da construção e da infra-estrutura, nos próximos dez anos. De 

acordo com Rudy Provoost, então membro do Conselho Diretivo da Philips, CEO da 

divisão de Iluminação e presidente do Conselho de Sustentabilidade: 

 

Os negócios podem garantir tecnologias e soluções financeiras, bem como melhorar o nível 

de conscientização. Hoje, há tecnologias eficientes para todos os segmentos, mas não 

podemos demorar na sua implementação. É por isso que os governos devem oferecer 

estímulos econômicos, bem como políticas e regulamentação apropriadas. Portanto, nós 

pedimos que eles ajam com urgência, estabelecendo padrões legislativos ambiciosos, 

estimulando a economia a buscar uma recuperação ambiental e, principalmente, dando o 

exemplo, com a busca de uma maior eficiência energética para seus próprios prédios, 

escolas e ruas hoje. Afinal, o ganho é triplo, com a economia de dinheiro, redução das 

emissões e criação de novos empregos para uma economia verde (PHILIPS, 2011b).  

 

g) Diretrizes Globais e Desenvolvimento Local 

 

Conforme visto nas linhas anteriores, as diretrizes de inovação para a sustentabilidade 

da Philips emanam do board corporativo da organização para as subsidiárias. Em 

seguida, as subsidiárias regionais recebem estas diretrizes e definem programas ou 

projetos específicos, que são os meios pelos quais serão atingidas as metas. Depois, 

voltam para a direção geral na Holanda, onde é feita a homologação. Daí, desenvolve-

se, localmente, um case de sucesso em sustentabilidade. Um caso ilustrativo dessa 

dinâmica entre matriz e filiais foi com a subsidiária brasileira, que desenvolveu a 

lâmpada fluorescente Eco Master134, para o mercado latino, a partir das metas 

estabelecidas pelo EcoVision3. Desenvolvida integralmente no Brasil, na fábrica de 

Capuava, em Mauá (SP), 2006 marcou a certificação do primeiro produto Green 

                                                 
134 O produto foi tão bem-sucedido, que vem sendo replicado nas demais subsidiárias do mundo. Os 

atributos da Eco Master são: poder de iluminação 42% maior, durabilidade 60% superior e consumo 25% 

menor de energia em relação às concorrentes. O produto é mais econômico, tem maior durabilidade, e nao 

custa mais. Fonte: www.philips.com.br  

http://www.philips.com.br/
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Products fabricado e desenvolvido na região. Após todas as fases de avaliação, 

incluindo uma auditoria da matriz, o produto foi oficialmente classificado como verde. 

Em sua quinta versão, o EcoVision V, para o período de 2010 a 2015, o board 

corporativo definiu a ampliação de investimentos em healthcare, eficiência energética, 

logística reversa, reciclagem e uso de materiais reciclados nos seus produtos135.  No 

Brasil, o plano de expansão na base da pirâmide prevê investimentos de US$300 

milhões para fazer com que esta subsidiária atenda a todo o mercado da América Latina, 

e se torne referência, na fabricação de produtos para o setor de saúde. Com a habilidade 

de três novas empresas incorporadas136 na Philips do Brasil, para atender pedidos com 

flexibilidade e baixo custo, e com a capacidade para inovar da Philips, os centros 

médicos que atendem comunidades pobres poderão ser equipados com aparelhos 

digitais capazes de transmitir rapidamente imagens para hospitais maiores e, assim, 

fornecer diagnóstico mais preciso e rápido. Assim, a empresa vem estudando soluções 

criativas, socialmente inclusivas, ambientalmente benéficas e, ao mesmo tempo, 

economicamente viáveis, num modelo de fazer negócios que não apenas ofereça 

produtos/serviços mais baratos, mas que os associa a ações educacionais ou de 

responsabilidade social para agregar valor na decisão de compra. Por exemplo, um 

modelo de negócio explicado pelo diretor de inovação e sustentabilidade da empresa, 

com o objetivo de impulsionar a venda de produtos verdes, com inclusão social, e 

aumentar a receita foi:  

 

a cada dois aparelhos de ressonância magnética que um hospital privado compra, a gente 

instala um gratuito em um hospital público. O segredo da sustentabilidade é conectá-la, 

                                                 
135 Foram apontados três objetivos (Leadership Key Performance Indicators - LKPIs): (i) Facilitar 

acesso à saúde a mais de 500 milhões de pessoas; (ii) Aprimorar a eficiência energética dos produtos em 

50%; e (iii) Dobrar a coleta global, reciclagem e materiais reciclados em produtos. 

136 Em junho de 2007, a companhia comprou a VMI Sistemas Médicos, empresa mineira fabricante de 

equipamentos de raios x e que tinha participação de quase 40% no mercado brasileiro. O executivo 

explicou que os equipamentos produzidos pelas empresas brasileiras são "mais simples e mais robustos" 

que os importados. A compra da VMI, em 2007, marcou o início da produção local de equipamentos 

médicos pela Philips. Em maio de 2008, adquiriu a Dixtal Biomédica e Tecnologia, fabricante de 

monitores para equipamentos médicos, instalada em Manaus. Em 2010, a Philips comprou a Tecso, que 

desenvolve software para hospitais e laboratórios e sistemas de informação de radiologia, que 

armazenam, processam e distribuem dados e imagens radiológicas de pacientes. A Tecso tem 25 

funcionários e conta com 65 clientes, que incluem o Hospital das Clínicas e a Amil. A Philips decidiu 

comprar a Tecso porque o seu software já está adaptado a especificidades do mercado brasileiro, como 

informações que precisam ser geradas para o Sistema Único de Saúde (SUS) e para a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (Anvisa) (O Estadão de S. Paulo, Philips amplia aposta na área de saúde no País, 

26 de março de 2010 http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,philips-amplia-aposta-na-area-de-

saúde-no-país,529333,0.htm). Com a incorporação destas três empresas, a Philips pretende, além de 

aumentar seu Portfólio de produtos, oferecer equipamentos mais baratos e com tecnologia de ponta para 

cerca de 5 mil clínicas e hospitais – contando só o mercado brasileiro – que ainda trabalham com 

aparelhos de raio x e analógicos (Almeida, 2009). 
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economicamente, ao negócio, assim, ela sofre menos frente ao impacto da crise econômica. 

Não é assistencialismo. Sustentabilidade é o coletivo trabalhando, de uma maneira 

associada, para melhorar algum objetivo de continuidade da humanidade, ambiental, social 

e econômica. 

 

Essa maneira de atuação, na visão da empresa, vai ao encontro das demandas de uma 

população que precisará de atenção médica crescente. Esse modelo que vem sendo 

desenvolvido aqui no Brasil – caracterizado por unidades básicas que prestam 

atendimento a pequenos grupos com dinheiro proveniente dos governos federal, 

estadual e municipal – é visto pela empresa como uma oportunidade interessante. Por 

isso, a empresa dedica-se, no momento, a entender as necessidades dessas unidades 

básicas de saúde, para lhes oferecer os melhores produtos para situações específicas, 

que são diferentes das vividas por grandes hospitais (ALMEIDA, 2009b). 

 

h) Destruição Criativa  

 

De acordo com o entrevistado, a Philips está sempre trabalhando com dois EcoVisions 

simultaneamente. Todavia, há o pessoal visionário da empresa que já está trabalhando 

hoje em P&D, tendo em mente o que vai ser o EcoVision VI e VII com foco em 2020. 

Na opinião dele: 

 

com relação às nossas metas de sustentabilidade, eu creio que, até 2020, a gente chega lá, 

pois a Philips é uma empresa holandesa que tem um perfil muito pragmático. Até 2020, a 

empresa terá que ter 100% de produtos verdes. A inovação e a sustentabilidade vão ter que 

andar muito entranhadas para chegar lá, e eu acredito que vamos.  

 

A área de P&D da Philips não é a área de Inovação e Sustentabilidade. Na verdade, são 

dois centros diferentes, mas que se comunicam intensamente. Depois que a área de 

pesquisa domina as tecnologias avançadas, então o conhecimento vai para a área de 

desenvolvimento de produto e lá eles desenvolvem uma máquina de raio laser ou de 

blue-ray. Ao ser questionado como a sustentabilidade entra nesse processo, o 

entrevistado respondeu que: 

 

os cientistas da primeira área estão hoje pesquisando tipos de matérias-primas substitutas, 

que possam ser não impactantes e renováveis ou, ainda, recicláveis; enfim, que possam ser 

substituídas sem perda de qualidade, durabilidade, resistência física e que, por exemplo, 

não peguem fogo. Uma das metas do EcoVision é a utilização de 100% de matéria prima 

reciclável, o que não é possível ainda, porque existem alguns tipos de materiais, como 

certos tipos de polímero (plástico), que não podem ser reutilizáveis porque, ao serem 

fundidos, perdem consistência. 

 

Existem processos de inovação incremental na empresa e, obviamente, também há os de 

inovação radical. As pessoas fazem cursos para poderem participar e serem inseridas no 



 113 

processo de inovação. Dando o seu depoimento sobre um processo desses de que 

participou, o entrevistado conta que, hoje, a sustentabilidade é um dos principais vetores 

de inovação da empresa.  

 

Participei de vários processos de criatividade em grupo, porque fui gerente de marketing 

por 14 anos na Philips. Fiz cursos em Cingapura, como por exemplo, um workshop de duas 

semanas de imersão. O processo conceptivo muda de linha de produto para linha de 

produto. A criação de novos produtos obedece a um padrão global, mas tem que lidar com 

o dilema da customização local. Então, fica difícil vender uma televisão preta em todo lugar 

do mundo, pois cada país tem um gosto diferente de cor. Há todo um processo de projeção 

das tendências, muito bem feito, que é feito de dez em dez anos, que funciona muito bem 

para desenvolver produtos com base nos comportamentos de daqui a cinco ou mais anos. 

Os designs e produtos são construídos com base nas especificidades geradas por esses 

processos de “adivinhação”, porque, por exemplo, uma televisão leva em torno de três anos 

para ser desenvolvida a partir do zero. A sustentabilidade, hoje, é uma dessas tendências ou 

vetores de direcionamento no desenvolvimento dos novos produtos. 

  

Falando um pouco sobre a sua participação no funil de inovação da empresa, que exige 

a combinação de diversas competências dentro de um processo devidamente 

sequenciado e disciplinado. 

 

Escrever um briefing para um novo produto é algo demorado, complexo e exige 

competência. Eu ganhei duas vezes o Prêmio Philips de Inovação, mas queimei a cuca para 

desenvolver algo melhor do que os holandeses e americanos. A inovação na empresa é uma 

combinação de competências. Primeiro, alguém brifa e, depois, outro alguém desenvolve. 

Então a ideia é colocada em um Roadmap. De fato, não existe uma criatividade espontânea; 

ela é provocada, dirigida, trabalhada. Existem indicadores de inovação, de patentes e, 

sobretudo, das patentes utilizadas, ou seja, que são implementadas. 

 

Tendo lucro ou não, pelo menos 2% do faturamento global da Philips é reinvestido em 

P&D, e inovação. Em 2011, a corporação investiu cerca de 470 milhões de euros em 

Inovação Verde. Mas, de acordo com o entrevistado, sempre acaba sendo mais que 2%. 

São decisões estratégicas, que partem do board corporativo, porquanto se considera que 

as inovações radicais são muito arriscadas. Nas palavras do entrevistado: “é muito mais 

fácil rejuvenescer produtos, por isso esse tipo de investimento é uma decisão do board. 

O que posso dizer é que, hoje, a Philips está próxima de desenvolver um novo negócio, 

e um dos critérios para entrar nesse ramo é a sustentabilidade. Sustentabilidade é 

business, não teoria social”. 

 

E) Atividades de Gestão da Sustentabilidade 

 

O quadro abaixo conta a história das atividades, começando pela dimensão 

competências organizacionais, em direção à perspectiva financeira, no curto para o 

longo prazos. Nesse ínterim, ocorrem ações inter-relacionadas nas demais perspectivas 
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(processos internos, mercado e relacionamento com stakeholders), para que os 

desempenhos econômico, social e ambiental sejam alcançados no longo prazo137. No 

caso da Philips, conforme se vê no quadro abaixo, houve uma evolução das suas 

atividades de gestão da sustentabilidade de um modo mais incremental, não tão 

estruturados no longo prazo. A empresa prioriza o forecasting138, por isso a sua 

inovação – ainda que muito significativa – é conservadora. As maiores contribuições 

identificadas estão em: (i) a conscientização, que é levada a cabo pelo programa de 

educação para a sustentabilidade e que, acoplado ao voluntariado, pode ajudar, 

oportunizando experiências emocionais em contextos relevantes, de modo que as 

pessoas sintam as realidades mais necessitadas e depois reflitam sobre a necessidade da 

sustentabilidade; (ii) a Destruição Criativa é desenvolvida por meio do Ecodesign ou 

Design Thinking, que desmaterializa e substitui elementos impactantes por outros 

menos impactantes na concepção e atualização dos Green Products. Nesse sentido, 

também foi identificada a aplicação da Química Verde; (iii) a Destruição Criativa e 

Responsabilidade Socioambiental pode ser identificada na Abordagem de Serviços, para 

o caso das máquinas de diagnóstico médico, pois, estas, não são compradas pelos 

hospitais e, sim, alugadas dentro de um modelo de leasing. Então, a empresa se 

                                                 
137 Na perspectiva financeira, estão presentes informações financeiras acerca das consequências 

inerentes às ações levadas a cabo pela empresa. A perspectiva de Mercado se relaciona com atividades 

que focam clientes e mercados, que são comunicados, tendo em vista as ações de sustentabilidade da 

empresa, ou as propostas de valor sustentável dirigidas a esses segmentos. Assim, as empresas procuram 

oferecer aos seus clientes um mix de produtos, preços, serviços, relacionamento à imagem de uma 

empresa sustentável, no sentido de ir ao encontro das suas necessidades, porém, com uma proposta de 

valor sustentável. Na perspectiva Stakeholders, são identificadas as ações de interação com os diferentes 

públicos de interesse da empresa, com vista às questões inerentes ao contexto da gestão socioambiental. 

Na perspectiva dos processos internos, ocorre a identificação de recursos, métodos e processos que 

materializam as capacidades necessárias para elevar a qualidade dos produtos e as ações socioambientais. 

Contudo, cada vez mais, os elos entre os processos internos da companhia e os stakeholders, fornecedores 

e ONGs, estão mais próximos, a ponto de se confundirem. Nos processos internos da cadeia de 

suprimentos da empresa é que ocorrem as inovações, de produto ou processo. Entretanto, o desempenho 

de qualquer organização é determinado pelos processos, decisões e ações desenvolvidas no seu interior. 

Assim, os gestores tomam decisões, mobilizam processos e competências organizacionais, que permitirão 

à empresa desenvolver expertises e capacidades, no que tange à sustentabilidade, o que lhes permitirá 

desenvolver vantagem competitiva e diferenciar-se da concorrência. Neste quadro, identifica-se o fluxo 

evolutivo de atividades e infra-estrutura que a empresa adota, para poder se desenvolver de forma 

sustentável no longo prazo. 

138 Ao se planejar para o futuro em grupos maiores, como comunidades, municipalidades ou empresas, 

tende-se a usar o “forecasting”, que envolve usar informações passadas para estabelecer tendências, e 

depois desenvolver um plano projetando estas tendências para o futuro. “Forecasting” é muito eficiente 

para quando se está contente com a maneira como as coisas estão acontecendo. Mas, e se a sociedade 

precisa caminhar para um futuro muito diferente daquele para o qual está caminhando? É aí que precisa 

do “backcasting”, particularmente útil, quando as tendências atuais são parte do problema com o qual se 

está trabalhando. No caso do planejamento para a sustentabilidade, “backcasting” é uma metodologia útil, 

por conta da complexidade do desafio da sustentabilidade e da necessidade de se desenvolver novas 

maneiras de se fazerem as coisas, para endereçar estes desafios (TNS, 2010). 
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responsabiliza pela manutenção e disposição final do produto, através da Logística 

Reversa. Com a estratégia na Base da Pirâmide, a empresa passa a atender mais 

necessidades com menos, oportunizando, assim, a Justiça Social. No caso das máquinas 

de diagnóstico médico que podem ser alugadas, ao invés de compradas, torna-se um 

ganho mais positivo ainda. Porquanto, a empresa consegue satisfazer mais necessidades, 

inclusive de pessoas mais necessitadas, vendendo um serviço, e não um produto, ou 

seja, sem ter que vender a propriedade destes bens, os quais possuem um impacto 

ambiental significativamente maior que eletrodomésticos. Nesse sentido, o investimento 

em projetos sociais de educação e inclusão, integrado à estratégia de Riqueza na Base 

da Pirâmide, reforça ainda mais a Justiça Social, 4ª CS; e (iv) a principal contribuição 

da Philips é a aplicação do Princípio da Coopetividade no sistema de Logística Reversa, 

que passa a engajar stakeholders estratégicos, incluindo de empresas concorrentes, de 

modo a ratear os custos. Além disso, a empresa trabalha “além fronteiras,” com ONGs e 

outras empresas para, de um lado, conscientizar consumidores para o consumo 

responsável e, com isso, diferenciar o seu produto. E, do outro lado, para influenciar as 

leis através de Lobby. 
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Quadro 2 – Evolução das atividades de gestão da sustentabilidade da Philips 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados coletados na pesquisa 
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F) Instrumentos de Medição da Gestão da Sustentabilidade 

 

Sem uma definição de sucesso em sustentabilidade, é difícil avaliar o progresso em 

direção à sustentabilidade (o desenvolvimento sustentável). Entretanto, desde 2004, a 

Philips utiliza, como ferramenta auxiliar de design e pontuação dos Green Products, um 

Eco-indicador (SAP). O Eco-indicador é um instrumento concebido para designers, 

como ferramenta de uso interno na busca de alternativas de design menos impactantes 

ou mais ambientalmente amigáveis. O Eco-indicador foi projetado na tentativa de 

solucionar as dificuldades relativas à ferramenta ACV, reduzindo a sua complexidade e 

subjetividade. Durante o processo de concepção de um produto, na escolha dos seus 

materiais, um número de alternativas são geradas e estas possibilidades são analisadas 

pelo projetista, após o que, supostamente, a melhor opção de concepção é feita. 

 

O padrão Eco-indicador não é destinado para o uso em marketing ambiental, para a 

rotulagem ambiental ou para provar ao público que um produto A é melhor do que o 

produto B. Também não é destinado a ser um instrumento para o Governo no 

estabelecimento de normas e elaboração de orientações. A utilização do Eco-indicador é 

tão somente para possibilitar, aos tomadores de decisão e designers da empresa, tornar 

os seus produtos mais responsáveis ambientalmente. Contudo, a Philips não explicita as 

informações de ACV do seu produto, nem sobre como é aplicada a metodologia do Eco-

indicador; apenas informa as áreas que devem sofrer melhorias – Green Focal Areas: 

peso, uso de substâncias tóxicas, consumo de energia, reciclagem, descarte final e 

embalagem e – para a produção de lâmpadas há um foco extra – tempo de vida útil. A 

aprovação é feita internamente pela matriz, e o produto aprovado em, pelo menos, uma 

das Green Focal Areas, que demonstre um desempenho superior a 10%, em relação ao 

produto atual ou similar, da própria empresa, ou de um concorrente, poderá ganhar o 

selo de Green Products. 

 

Além desta ferramenta interna, a Philips mundial e a do Brasil utilizam indicadores de 

desempenho ambiental e social, baseadas na proposta do padrão GRI-G3 –, cuja 

abordagem é a distribuição de indicadores de desempenho dentro das três dimensões do 

Triple Bottom Line – e também nos Indicadores Ethos. A Philips utiliza o padrão GRI, 

não só como modelo de avaliação de desempenho, mas também como modelo de report 

das informações de desempenho em sustentabilidade. Contudo, a contribuição da 
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Philips nesse Nível do MGS é baixa, pois, ao contrário da sua matriz, apresenta baixo 

nível de aplicação dos indicadores propostos. A empresa também não informa em seu 

relatório, e nem em seu website, se, de fato, conseguiu eliminar os componentes 

polêmicos de seus produtos dentro dos prazos com os quais se comprometeu. 

Finalmente, um elemento importante, mas que a Philips não utiliza, refere-se à 

“prestação de contas” e “transparência”. Os dados divulgados em seu relatório não 

sofrem auditoria de asseguração por entidades independentes. Assim, questiona-se, qual 

legitimidade de produzir relatórios de sustentabilidade autodeclarados, isto é, sem 

passar por qualquer validação por entidade independente? 

 

Quadro 3 – Síntese dos principais aspectos do MGS da Philips do Brasil 

 

Philips do Brasil 

Nível 0 – Fontes de 

Estímulo  

- Inicial: legislação ambiental europeia e pressões de ONGs ambientalistas; 

- Posterior: Conselho de Administração e algumas Diretorias (ausência de uma 

liderança)  

Nível 1 –

Entendimento  
- CMMAD, 1987; Crescimento Sustentável. 

Nível 2 – Definição 

de Sucesso  
- Triple Bottom Line (TBL), Carta da Terra e Green Products  

Nível 3 – Princípios 

Estratégicos  

- Comprometimento da Alta Administração 

- Conscientização (educação interna e dos consumidores) 

- Desmaterialização e Substituição em Bases Flexíveis  

- Incentivos Claros 

- Coopetividade  

- Pensamento Global e Ação Sistêmica  

- Diretrizes Globais e Desenvolvimento Local 

- Destruição Criativa 

Principal desafio: Liderança Inspiradora e Participação  

Nível 4 – Atividades  

Predomínio de ferramentas de 1ª Geração, evolução das atividades de forma 

menos estruturada, reativa, prevalência do forcasting sobre o backasting. 

Destaques: Logística Reversa, Lobby (PNRS), Riqueza na Base da Pirâmide e 

Abordagem de Serviços para os aparelhos de healthcare. 

Nível 5 – M edição  

Eco-indicador (uso interno e relacionado à definição Green Products, sem 

avaliação por terceiros e independente) 

Indicadores Ethos (uso interno) 

Indicadores GRI (aplicação parcial)  

Não faz auditoria das informações por entidades independentes  

Fonte: elaborado pelo autor a partir da análise dos dados da pesquisa 
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4.2 NATURA COSMÉTICOS 

 

Ao longo de 42 anos de existência, a Natura se tornou uma empresa de cosméticos, 

fragrâncias e produtos de higiene pessoal, reconhecida por uma proposta de valor 

diferenciada: procura manter um comportamento empresarial orientado para a criação 

de valor sustentável, por meio da construção de relações de qualidade com a sociedade, 

e de um compromisso com o equilíbrio entre os impactos econômicos, sociais e 

ambientais dos negócios. Desde a fundação, em 1969, a Natura vem construindo uma 

cultura de valorização das relações, e pauta seu comportamento empresarial na 

promoção do desenvolvimento Sustentável. É uma empresa de capital aberto desde 

2004. Cerca de 40% de suas ações estão disponíveis no Novo Mercado da Bolsa de 

Valores de São Paulo (BM&FBovespa) e, há cinco anos consecutivos, a empresa figura 

no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bovespa (RA NATURA, 2011). 

 

A empresa conta com mais de 7 mil profissionais139 e possui operações próprias na 

França, na Argentina, no Chile, na Colômbia, no México e no Peru. Por meio de 

distribuidores locais, seus produtos também são comercializados na Bolívia, na 

Guatemala, em Honduras e em El Salvador. Em 2010, deu início à expansão da sua 

manufatura internacional na Argentina por meio de parceiros locais. Há, ainda, as Casas 

Natura, espaços de apoio ao trabalho e capacitação de suas consultoras, onde 

consumidores podem conhecer os produtos Natura: sete no Brasil, concentradas 

especialmente no estado de São Paulo, e 15 no exterior (RA NATURA 2011). 

 

A Natura está presente no Guia Exame de Sustentabilidade desde as primeiras edições. 

Em 2008, foi considerada a primeira colocada, ou empresa mais sustentável (GUIA 

EXAME SUSTENTABILIDADE, 2008). Além disso, por três anos consecutivos, a 

Natura apareceu entre as 100 corporações mais sustentáveis do planeta, pela pesquisa 

                                                 
139 Sua sede corporativa está localizada em Cajamar (SP), e possui cinco escritórios comerciais no 

Brasil: Salvador (BA), Campinas (SP), Alphaville (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Porto Alegre (RS). Tem 

fábricas e Centros de Pesquisa e Tecnologia em Cajamar e em Benevides (PA) e, desde 2006, conta com 

um Centro Avançado de Tecnologia em Paris. No Brasil, seus produtos são entregues às consultoras e 

consumidores, a partir de Centros de Distribuição localizados em Cajamar (SP), Jundiaí (SP), Canoas 

(RS), Matias Barbosa (MG), Uberlândia (MG), Simões Filho (BA), Jaboatão dos Guararapes (PE), e em 

Castanhal (PA). (RA NATURA, 2011). 
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Corporate Knights140. Mas, em 2011, ela se superou. A maior indústria de cosméticos 

do País, agora, ocupa a segunda colocação, atrás apenas da dinamarquesa Novo Nordisk 

(Global 100 Most Sustainable Corporations in the World, 2011).  

 

Trajetória socioambiental da Natura 

 

A Natura foi fundada em 1969, e começou como uma pequena fábrica na Vila Mariana. 

A empresa produzia somente cosméticos destinados ao cuidado com a pele, e que eram 

comercializados em uma única loja localizada na Rua Oscar Freire, no bairro dos 

Jardins, em São Paulo. Tendo em vista os 42 anos de sua existência, para fins deste 

trabalho, cumpre caracterizar a história do seu crescimento em três ciclos bem distintos. 

O primeiro vai de 1969 até o final da década de 1980. O segundo vai do início da 

década de 1990 até o final dessa década, e o terceiro se inicia em 2000 e segue até os 

dias atuais. Devido às restrições físicas do trabalho, adentrar-se-á diretamente no 2º e 3º 

ciclos. 

 

O ano de 1989 marca o início do segundo ciclo de crescimento da empresa, com a fusão das 

quatro empresas que formavam o sistema Natura – Natura, L’Arc en Ciel, e duas 

distribuidoras – e ampla reorganização interna, que deram início à constituição atual da 

Companhia, além de uma nova composição acionária, que possibilitou acomodar interesses 

divergentes. A década de 1990 caracterizou-se como uma nova fase de expansão dos 

negócios, com intensos investimentos em pesquisas e desenvolvimento de novos produtos, 

adoção de novas tecnologias e início do processo de profissionalização da empresa, com o 

afastamento gradual dos seus três acionistas principais. Com a implantação do plano Real, 

em 1994, e a consequente estabilização da economia, a Natura passou por um novo período 

de expansão e já chegou ao final da década como uma das empresas líderes do mercado de 

cosméticos. 

 

Entretanto, houve uma pausa para a reflexão em 1989, donde surgem, com mais vigor, 

as aspirações por sustentabilidade. Tanto os fundadores da empresa, como a atual 

                                                 
140 Trata-se do “Global 100 Most Sustainable Corporations in the World”, um ranking divulgado, 

anualmente, pelo Fórum Econômico Mundial, em Davos, e publicado pela editora canadense Corporate 

Knights, em parceria com a consultoria Innovest Strategic Value Advisors,  Asset 4 e Bloomberg – 

agências de pesquisa e informação que disponibilizam conteúdos sobre as principais companhias do 

mundo – oferecendo o acesso à maior base de dados ESG (sigla para informações sociais, ambientais e de 

governança corporativa). http://www.global100.org/annual-lists/2012-global-100-list.html 

http://www.global100.org/annual-lists/2012-global-100-list.html
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diretora de sustentabilidade, acreditam que, nesse momento, fica evidente que a empresa 

traz a sustentabilidade em sua essência. Nas palavras de um dos fundadores da empresa, 

Guilherme leal: 

 

Ao final da década de 80, ante o contexto de globalização que se desenhava, nós 

entendemos que não conseguiríamos sobreviver à década de 90 como apenas um conjunto 

de pequenas empresas. Tínhamos esgotado o nosso modelo societário, então, decidimos 

mudar para poder viver. Conseguimos fazer isso por meio de um processo de fusão muito 

difícil, mas que foi superado com muita vontade e envolvimento. Alguns sócios acabaram 

se afastando. Fomos para o “divã”, para tirar, do fundo de nossas vísceras, o que é que nós 

seríamos. Foi uma verdadeira catarse; e se desenrolou um filme... à nossa consciência 

afloraram os nossos valores. Então, formou-se uma clara determinação do que nos 

motivava, da nossa razão de ser, do organismo vivo empresarial que era a Natura e que 

coincidia com os valores dos líderes que se propunham a construir o novo ciclo da 

organização. Essa motivação era muito clara, e se fundava em uma visão central, que era 

absolutamente conectada ao conceito de sustentabilidade, que é a interdependência de tudo 

e de todos: todos nós estamos conectados. O um e o todo são absolutamente 

interdependentes, e se a gente quer cuidar da parte, tem que cuidar do todo; se a gente quer 

cuidar do próprio bem-estar, a gente tem que cuidar do bem-estar do outro; se a gente quer 

cuidar da cidade, tem que cuidar também do país; se a gente quer cuidar da empresa, a 

gente tem que cuidar do setor; não existe a independência da parte em relação ao resto. É o 

compromisso com a verdade, com a beleza, entendendo a empresa, como um agente de 

transformação social. A empresa tem que cuidar das necessidades humanas (funcionários, 

clientes, acionistas, comunidade, etc), pois o mercado é um engenho humano que será mais 

bem sucedido na medida em que cumpra o seu papel social. Isso surgiu com muita clareza 

na virada da década de 80/90. 

 

Segundo a Diretora de Sustentabilidade, quando ainda não era o tema da moda: 

 

Já começa na cabeça dos fundadores lá naquela época, e aumenta depois da fusão das 

quatro empresas. Os caras foram para o divã em 1989 para resolver o que eles queriam ser 

como empresa daí por diante. O importante é que nessa época eles definem a Razão de Ser. 

E aqui surgem bem claro os indícios mais fortes de sustentabilidade: a Missão da Natura é 

"criar e comercializar produtos e serviços que promovam o bem-estar/estar bem: bem-estar 

é a relação harmoniosa, agradável, do indivíduo consigo mesmo, com seu corpo; estar bem 

é a relação empática, bem-sucedida, prazerosa, do indivíduo com o outro, com a natureza 

da qual faz parte, com o todo". Apesar de isso não ser como a sustentabilidade é 

conceituada atualmente, a gente começa a ver que, na época (1989) quando ninguém falava 

de sustentabilidade nesse país, isso já era sustentabilidade. 

  

Seguindo essa linha de raciocínio, segundo a diretora de sustentabilidade, em 1992, os 

fundadores da empresa já começam a falar do papel da empresa no desenvolvimento 

sustentável da sociedade, quando absolutamente ninguém falava em sustentabilidade no 

Brasil. Em suas palavras: 

 

Algumas coisas que, em 1992, os fundadores já falavam, mas só hoje são faladas pela 

sociedade: “A vida é um encadeamento de relações. Nada no universo existe por si só, tudo 

é interdependente. Acreditamos profundamente que na percepção da importância das 

relações exista a oportunidade de uma grande revolução humana na busca da paz, da 

harmonia, da beleza do ser".  

 

Convém notar, porém, que, com o passar do tempo várias iniciativas foram sendo 

desenvolvidas na empresa com o foco na sustentabilidade. Conforme indica a diretora, 
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“tudo isso vai dar em Ekos. E o que Ekos fez para essa empresa? Ekos influencia toda a 

empresa no desenvolvimento do que chamamos de sociobiodiversidade”. Porém, antes 

mesmo do lançamento da Linha Ekos, a empresa desenvolve algumas atividades que 

lançam as bases da sua gestão socioambiental. Em 1983, por exemplo, a Natura começa, 

pioneiramente no setor, a vender produtos em embalagens de refil, o que lhe trouxe 

benefícios econômicos e ambientais: os refis geram uma economia de 30% no consumo 

de matéria-prima. E segundo a empresa, 50% a menos de impacto ambiental conforme o 

modelo convencional da época.  

 

Após a experiência do “divã”, quando foi feita a revisão de valores (a Razão de Ser da 

Natura, em 1992), a empresa inicia suas ações sociais apoiando a educação como uma 

maneira eficiente de se aproximar da comunidade de Itapecerica da Serra (SP), onde 

havia e ainda há uma fábrica da empresa. Em 1995, a empresa cria a Gerência de Ação 

Social, e o Programa Crer Para Ver141, com o objetivo de contribuir para a melhoria do 

ensino público do país. Com a criação dessa Gerência de Ação Social, a empresa 

consolida as primeiras iniciativas de responsabilidade social, atuando na comunidade 

em educação e cultura. A Gerência de Ação Social evoluiu e tornou-se a gerência de 

Responsabilidade Corporativa. Como uma das primeiras empresas brasileiras a 

estruturarem suas ações sociais, também por causa do envolvimento de Guilherme Leal 

com os movimentos sociais da época, a Natura ajuda a fundar o Instituto Ethos de 

Responsabilidade Social, em 1998.  

 

Antes, porém, já em 1997, em uma segunda iniciativa relacionada ao meio ambiente, a 

empresa converte para gás natural veicular (GNV) a sua frota de distribuição na capital 

de São Paulo.  

 

                                                 
141 Por meio do programa Natura Crer para Ver a empresa investe em iniciativas de impacto na 

qualidade do ensino no Brasil e na América Latina. Os recursos são provenientes da venda de uma linha 

especial de produtos. Também oferecems tecnologias educativas para a sociedade, de maneira que elas 

também possam influenciar positivamente políticas públicas de educação, como feito no Brasil, com o 

Projeto Trilhas, de estímulo à leitura e à escrita na Educação Infantil, que agora é compartilhado com o 

Ministério da Educação. O Crer para Ver obteve em 2010 a maior arrecadação de recursos da história do 

programa, de cerca de R$ 10 milhões, 168% superior ao ano anterior. A mobilização também avança em 

suas operações internacionais, onde a empresa arrecadou R$ 1,3 milhão em 2010 (RA NATURA, 2011). 
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O terceiro ciclo da empresa inicia-se em 2000, tendo como principais acontecimentos o 

advento da linha Natura Ekos142. Como mencionado pela atual diretora de 

sustentabilidade da empresa, é com o lançamento da linha Ekos, em 2000, que a gestão 

da sustentabilidade vai ficando mais robusta, e com ela vai se desenvolvendo toda a 

Natura na questão da sociobiodiversidade. Com Ekos a Natura dá um passo decisivo na 

criação de sua base tecnológica de utilização responsável da biodiversidade brasileira, 

como principal plataforma para o desenvolvimento de produtos. A marca inaugura não 

só um novo ciclo, mas um modelo de fazer negócios pioneiro à luz da sustentabilidade, 

e foi à natureza buscar ativos da biodiversidade brasileira para aprender como unir o 

conhecimento tradicional com o conhecimento científico e, assim, transformá-los em 

produtos inovadores, com sensoriais inéditos e que respeitam o meio ambiente. Segundo 

a diretora da empresa: 

 

Ekos começa trabalhando com comunidades na Amazônia, e trazendo ativos de lá. Por 

exemplo: nós temos a linha Ekos Castanha, que acabou de ser relançada. O que tem aqui? 

Essa castanha vem lá de uma comunidade com x famílias, que vão e catam toda a castanha, 

beneficiam a castanha, geram o olho e esse olho vem para uma das empresas que a gente 

tem em São Paulo para ser refinado, então vem para a Natura. O que acontece então? Eu 

podia comprar direto de outro cara. Mas eu não tenho a rastreabilidade do produto; não sei 

se essa comunidade está sendo desenvolvida; se não estão cortando floresta para plantar o 

que eu quero; saber se o preço que está sendo pago é justo; se não está havendo sofrimento 

humano, trabalho infantil ou desrespeito aos direitos humanos para cultivar e trazer essa 

castanha que vai no meu produto. Então eu preciso ter rastreabilidade dessa cadeia. 

Obviamente, Ekos não nasce assim perfeito e certinho, mas ele ajuda a empresa cada vez 

mais a ir se desenvolvendo em sociobiodiversidade. Então a gente começa a fazer acessos 

de acordo com a lei, porém, que dificulta a nossa pesquisa. 

Hoje a linha Ekos é de milhões de faturamento (a segunda maior linha), e que é toda 

gerenciada dentro desse sistema. Em que pé que a gente está hoje? A linha Ekos cresce 

absurdamente, a gente se foca bastante nessa parte ambiental e desenvolve bastante essa 

forma de trabalho: como se rastreia? como se reparte benefícios? como traz esse ativo para 

cá? Como você trabalha com a lei, com o governo? A gente começa a entender muito de 

sociobiodiversidade. 

 

Ao longo desses anos, somente com Natura Ekos, foram feitas parcerias com 32 

comunidades, abrangendo 3.235 famílias. A linha utiliza 14 ativos da biodiversidade 

brasileira, cujo fornecimento e repartição de benefícios geraram, ao longo desses anos, 

mais de R$ 8,5 milhões em recursos. Dessa forma, Natura Ekos traz, no seu bojo, um 

modelo próprio de apoio ao desenvolvimento social, fortalecimento da economia e 

cuidado com o meio ambiente nas comunidades.  

 

                                                 
142 Conforme a entrevistada, é o segundo produto em faturamento, mas o mais expressivo em reputação, 

pois foi o responsável pelo desenvolvimento do modelo de negócio da Natura à luz da sustentabilidade, 

com vários benefícios intangíveis além do próprio faturamento. 
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E em 2000, a Natura intensifica os seus esforços em meio ambiente criando a Diretoria 

de Responsabilidade Social. Na verdade, há uma mudança na nomenclatura das áreas – 

de Ação Social para Responsabilidade Corporativa – o que demonstra a um avanço da 

empresa na sua abordagem socioambiental. As adaptações na estrutura administrativa, 

aliadas à disposição da liderança para promover um crescimento das operações de modo 

equilibrado, fizeram com que a companhia adotasse práticas bem definidas para a 

disseminação da sustentabilidade, as quais levaram a ocupar posição de destaque no 

mercado brasileiro (Marcos Egydio apud ALMEIDA, 2009). Em 2000, a empresa 

assumiu a complexa tarefa de incorporar as diretrizes do relatório de sustentabilidade de 

acordo com os padrões do Global Reporting Initiative (GRI), que estabelece princípios 

de transparência e prestação de contas, conquanto aos indicadores de desempenho de 

sustentabilidade que permeiam as três dimensões do TBL e permitam comparar a 

atuação das empresas. Como resultado, em 2001, a Natura foi a primeira companhia da 

América Latina a publicar um relatório de sustentabilidade (RA NATURA 2002).  

 

Em 2001 foi inaugurado o Espaço Natura Cajamar143, um complexo industrial-

administrativo composto de 18 prédios. Além de moderno, elegante e sofisticado ele foi 

construído com base em parâmetros socioambientais (uso racional da água, economia de 

energia elétrica com utilização parcial de energia solar, tratamento e reaproveitamento 

dos resíduos sólidos e tratamento de efluentes). Em 2003, em Cajamar, com base nas 

diretrizes da ISO1401, que normatiza e certifica o desempenho ambiental das indústrias, 

a companhia implantou um sistema que lhe permite avaliar o resultado das ações 

praticadas para tornar a produção menos insustentável e que inclui desde medidas para 

redução do consumo de água até a medição de impactos sobre a biodiversidade. Em 

maio de 2004144 foi efetivamente implantada a NBR ISO 14001 e criado o Sistema de 

Gerenciamento Ambiental Natura (Sigan). As obras de expansão da ETE (Estação de 

tratamento de Efluentes) tiveram início em agosto de 2004 e, em outubro, foi concluída 

a instalação de todos os hidrômetros para monitoramento do consumo de água. O 

monitoramento realizado pelo Sigan, em 2004, permitiu, entre outras iniciativas, 

identificar pontos falhos no consumo de água e promover o uso mais eficiente desse 

                                                 
143 Em abril de 1996, a cidade de Cajamar, à margem da Rodovia Anhangüera, foi escolhida para a 

construção da nova unidade Natura. Em fevereiro de 2000 terminou-se a construção da Estação de 

Tratamento de Efluentes (ETE), que, em abril, começou a tratar os efluentes industriais e orgânicos. (RA 

NATURA, 2002) 

144 A companhia obteve a certificação NBR ISO 14001 em maio de 2004 (RA NATURA, 2004). 
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recurso, em um ano em que a produção cresceu 28%. Por não existir rede de 

abastecimento público, a água utilizada no Espaço Natura Cajamar provém de um poço 

artesiano local. Segundo a empresa a sua extração respeita os critérios de regeneração 

do lençol freático ao qual o poço se comunica, observando-se a vazão máxima e mínima 

determinada durante a fase de perfuração e de testes. Segundo a empresa, nesta ETE 

considerada uma das mais modernas do mundo –, toda a água usada nas instalações do 

Espaço Natura - todo o ciclo de captação, tratamento, distribuição e reaproveitamento 

da água é gerenciado de forma a garantir seu uso sustentável - é tratada antes de ser 

devolvida ao meio ambiente, com qualidade acima dos  padrões exigidos pela legislação 

ambiental estadual e federal (RA NATURA, 2001).  

 

Observa-se, nesse ínterim, que as atividades socioambientais da empresa vão tomando 

cada vez mais vulto, e uma atividade muito importante, iniciada pela empresa também 

em 2001, foi o começo da utilização da ferramenta Avaliação de Ciclo de Vida (ACV), 

para monitorar o impacto causado pelas embalagens dos produtos Natura. A 

metodologia ACV, que permite quantificar os impactos ambientais das embalagens 

dentro de um ciclo completo – desde a extração de matérias-primas, passando pela 

produção, pelo uso e até a fase da disposição final – também vendo sendo 

aperfeiçoada145 pela Natura desde então. Além da ACV, a empresa usa os conceitos do 

Ecodesign como direcionadores do desenho e das escolhas de suas novas embalagens, 

dentre eles, a redução de massa da embalagem e o uso de matérias-primas de menor 

impacto negativo (RA NATURA, 2001).  

 

Em 2002, foi criado o Comitê da Sustentabilidade da Natura, um importante foro de 

discussão preparatório às decisões do Comex Natura146, o qual já contava com a 

participação do Vice-Presidente de Desenvolvimento Organizacional e Sustentabilidade. 

                                                 
145 Por exemplo, em 2009, a empresa registrou o índice que mede o impacto ambiental das embalagens 

em 69,5 mPt/kg (milliPoints por quilo de conteúdo de produto), mais baixo que o de 2008, quando esse 

índice foi de 71,3 mPt/kg. A empresa atribui a redução principalmente à diminuição da massa dos 

materiais de apoio, utilizados por consultoras e consultores, como a Revista Natura (RA NATURA, 

2009). 

146 A Natura conta com um Comitê Executivo (Comex) e três comitês regionais – Brasil, América Latina 

e Internacional –, que se reportam ao Conselho de Administração e são fóruns de discussões executivas, 

com aplicações geográficas distintas. O Comex possui três comitês de suporte, que analisam as iniciativas 

relacionadas à gestão da marca, sustentabilidade e produtos. Em 2008, houve uma evolução na 

composição do Comex, que passou a ter a representatividade de um integrante envolvido no processo de 

sustentabilidade da empresa (RA NATURA, 2009). 
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Além disso, regularmente, os temas de sustentabilidade passam a ser analisados pelo 

Conselho de Administração. A coordenação dessa análise ficava a cargo da Diretoria de 

Sustentabilidade, que acompanhava a execução dos planos de ação, conduzidos pelas 

diferentes áreas da empresa. Avançando um pouco no tempo, em 2008, convém 

destacar uma evolução ocorrida na composição do Comex, que passa a ter a 

representatividade de um integrante da diretoria de sustentabilidade, diretamente 

envolvida no processo de sustentabilidade da empresa (RA NATURA, 2009). 

 

Apesar das reconhecidas iniciativas de vanguarda na área, só em 2005 vai ser criada a 

Diretoria de Sustentabilidade, com o objetivo de reunir ações como o relacionamento 

com as comunidades tradicionais e as medidas de redução do impacto ambiental das 

operações. Em 2005 também nasce o Movimento Natura, que foi criado com o objetivo 

de conscientizar e mobilizar os consultores e consultoras Natura (CNs) em ações e 

projetos socioambientais147, por meio dos quais possam atuar como agentes da 

transformação social. Mais tarde, em 2007, este movimento terá sido estratégico para o 

projeto-piloto de reciclagem que utilizará a logística reversa, mediante atuação das CNs 

(RA NATURA, 2006).  

 

Em 2005 ainda, a empresa inicia o processo de “vegetalização” dos seus produtos. Na 

época, a Natura substituiu a base dos sabonetes, de gordura animal, por uma de origem 

vegetal, o que não só conferiu mais cremosidade aos produtos como possibilitou cortar 

o vínculo com o sacrifício de animais. O processo teve continuidade em 2008, quando o 

óleo mineral, de origem fóssil, foi substituído pelo vegetal em todos os óleos de corpo 

da marca. O principal desafio destas trocas é adequar fórmulas dos produtos de modo 

que os novos ingredientes não os tornem menos eficientes, seguros ou atraentes para o 

consumidor. Outra ação importante nesse sentido foi a abolição dos testes em animais, 

algo pelo qual há algum tempo a indústria de cosméticos e medicamentos é pressionada, 

por entidades de defesa dos animais, a fazer. Assim, em 2001, esse se tornou um 

objetivo estratégico da Natura, e foi preciso um grande esforço e capacitação interna, 

                                                 
147 Alguns projetos são: adesão ao Programa Crer para Ver, Água de Viver, A Mata Atlântica é Aqui, 

Reciclagem de Produtos Natura, Mulheres da Paz, Papo de Responsa, ações de autoestima e de geração 

de renda em comunidades populares, etc. Em Reciclagem de Produtos Natura, por exemplo, as CNs são 

estimuladas a solicitarem as embalagens vazias de produtos Natura quando visitam seus clientes para, 

depois, devolvê-las à transportadora, que as envia para cooperativas de catadores parceiros. Com isso, 

além de garantir a destinação correta dos materiais, a empresa ainda gera renda para as cooperativas (RA 

NATURA, 2009, 2010). 
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investimento em pesquisa e análise das referencias internacionais, que levou cinco anos 

para ser completado e permitir a eliminação total dos testes em animais. Grandes 

obstáculos foram superados para que a Natura conseguisse avançar nesse ponto. Um dos 

testes para avaliar a rejeição da pele humana a determinados compostos teve de começar 

a ser realizada em um laboratório montado pela empresa na França porque o tecido 

utilizado para garantir a segurança não era produzido no Brasil e era comum a pele 

sintética importada “morrer” devido a greves e trâmites burocráticos que retardavam 

demais sua liberação na alfândega. Só em 2006, é que ocorre o banimento de testes 

realizados com animais para garantir a segurança de produtos para os seres humanos. O 

desafio seguinte foi assegurar que o uso de animais seria banido em toda a cadeia de 

fornecedores, o que exigiu investimentos consideráveis em capacitação. Apesar do 

sucesso alcançado e do cumprimento da meta imposta, a empresa não utiliza esse feito 

como mote para campanhas publicitárias, pois considera que banir testes em animais 

não é mais que obrigação da indústria (RA NATURA, 2006)  

 

Sabe a Natura que a inovação é a principal fonte de manutenção de diferencial 

competitivo e, portanto, condição de existência, ao passo que tal inovação é bem-

sucedida na medida em que for uma “alavanca” de sustentabilidade. Por isso 

reconheceu, em 2006, a necessidade de se criar uma espaço de trabalho mais 

colaborativo, sob a direção da área de pesquisa e desenvolvimento da empresa. Já em 

2010, mais de 50% de toda a inovação da empresa nascia do Open Innovation (Inovação 

Aberta), programa de estímulo à pesquisa em conjunto com universidades de várias 

partes do mundo. É o Programa Natura Campus, lançado em 2006148, como uma 

plataforma de construção das Redes de Inovação da Natura com a comunidade científica 

(RA NATURA, 2007). 

 

A Natura cria também em 2006, uma Ouvidoria Natura com os Princípios de 

Relacionamento. A Ouvidoria é um canal de diálogo formal entre a empresa e os 

colaboradores, os terceiros residentes e os fornecedores (Brasil). As contribuições 

                                                 
148 Criado em 2006, o Programa Natura Campus foi reformulado e ampliado em 2011 de modo a 

facilitar e ampliar a inovação colaborativa e em rede com instituições de ciência e tecnologia (ICs) do 

Brasil e do exterior. Sua principal característica passou a ser o relacionamento constante por meio do uso 

de interatividade e a diversificação dos meios de construção de conhecimento em rede. A empresa declara 

a sua crença de que: “esse contato mais próximo e constante facilita a identificação de oportunidades de 

mútuo benefício e a geração de múltiplas formas de valor para toda a rede de parceiros.” (NATURA 

CAMPUS, 2012).  
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recebidas ajudam a empresa a monitorar o cumprimento dos Princípios de 

Relacionamento, compromissos e expectativas que orientam as ações em diferentes 

frentes de contato. Há um Comitê de Ética, que tem a participação do diretor-presidente 

da empresa e avalia as questões mais graves149(RA NATURA, 2007). 

 

Nesse mesmo ano, a empresa implanta energia solar no Espaço Natura para aquecer 

água e iluminar o estacionamento, e inaugura a sua unidade Benevides, como é 

chamada internamente. A unidade Benevides fora idealizada desde 2003, com o 

objetivo de marcar a presença da Natura na Amazônia, região de onde ela extrai grande 

parte dos ativos naturais usados em sua linha Ekos e, de quebra, gerar renda para mais 

de 2000 famílias carentes espalhadas em 27 municípios próximos à sua fábrica. 

Benevides é vista como o “projeto da base da pirâmide da Natura" (GUIA EXAME DE 

SUSTENTABILIDADE, 2008), pois tem um caráter estratégico para a empresa no seu 

programa de expansão para a Amazônia. A unidade industrial Benevides é responsável 

pela fabricação de óleos vegetais e de toda a massa de sabonete (noodle) utilizada pela 

empresa. Uma das iniciativas do programa será a expansão dessa fábrica que, além de 

óleos vegetais e noodle de sabonetes, passará a fabricar o sabonete como produto final. 

Além disso, de acordo com um comunicado no website da empresa: será construída 

uma nova unidade fabril, a ser instalada em uma nova área em Benevides de 172 

hectares, com previsão para 2012, está sendo concebida de maneira ecoeficiente. 

 

Inicia também em 2006 o programa de gestão do carbono da empresa, quando é 

designada uma comissão da rede interna de colaboradores150 para planejar a escalada 

neutralização de emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE). A partir dessa analise 

foram concebidas medidas para reduzir as emissões no processo de fabricação. A 

redução das emissões depende, em parte, de mudanças nas formulações – que permitam 

diminuir ou substituir a quantidade de ingredientes derivados do petróleo – de 

desmaterialização das embalagens, de mudanças na logística como opções por outros 

                                                 
149 Após o registro, as manifestações são analisadas pela equipe da Ouvidoria e encaminhadas para o 

gestor responsável. Entre as questões recebidas pelo canal estão críticas, denúncias a respeito de desvios 

de conduta, sugestões, elogios e consultas. O canal também pode ser acessado por ex-colaboradores. 

(NATURA, 2012)  

150 Uma comissão com dez funcionários de seis áreas diferentes foi designada para administrar as ações. 

A empresa Ethica consultoria especializada em questões ambientais ajudou os funcionários a entender os 

padrões do GHG Protocol, programa criado em 1998 para definir mecanismos de monitoramento e 

comunicação das emissões de GEE (ALMEIDA, 2009a). 
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modais, e, o que é ainda mais complicado, da colaboração de todos os seus 

fornecedores, que precisarão demonstrar disposição para fazer o mesmo. Parte das 

medidas criadas reforçou programas e ações já existentes há anos na empresa, como o 

aumento do uso de embalagens de refil e o incentivo à reciclagem, junto com a 

ampliação da base vegetal como matéria-prima e a otimização do transporte e da 

utilização de biocombustíveis. A empresa também passou a cobrar de sua cadeia de 

fornecimento o envio de relatórios trimestrais com dados de emissões. As informações 

são usadas como base para a gestão de metas globais da Natura, que envolvem, entre 

outros aspectos, a redução da emissão de carbono. Em 2007, a empresa torna público o 

se Programa Carbono Neutro, que visa reduzir contínua e significativamente as suas 

emissões e mitigar o impacto que causa, buscando alternativas de melhoria da sua 

eficiência para garantir o sucesso do negócio, evitando que o impacto cresça na mesma 

medida que as suas operações. A criação do programa foi o marco inicial de um 

compromisso que a empresa estabelecera com a sociedade de reduzir em 33% as 

emissões relativas da empresa em cinco anos (até 2011), com base nas emissões de 

2006. Desde então, a empresa afirma ter alcançado uma redução relativa de 21%, e para 

isso provocou uma transformação nos seus processos de negócio, além de neutralizar as 

suas emissões por meio de apoio a projetos socioambientais de compensação. Apesar da 

compensação baseada em projetos, a sociedade ficou surpresa com o seu compromisso 

inicial de reduzir 33%, até 2011, as emissões diretas não só das suas operações, mas de 

toda a sua cadeia produtiva - da extração da matéria-prima ao descarte do produto151. 

Em 2010, contudo, a empresa realiza um novo diagnóstico do programa e concluir ser 

necessário revisar o prazo de alcance da sua meta de 2011 para 2013 (NATURA 

CARBONO NEUTRO, 2011).  

 

Além do Programa de Carbono Neutro anunciado, a Natura aderiu, em 2009, ao 

programa Defensores do Clima152, da ONG World Wildlife Fund (WWF), por meio do 

                                                 
151 Para calcular o seu inventário, a empresa considera o volume total das suas emissões com escopo 1, 2 

e 3 – ou seja, incluindo o levantamento desde a extração da matéria-prima na natureza até o descarte final 

do produto. O inventário segue os padrões do Greenhouse Gas Protocol Initiative e a norma ABNT NBR 

ISO 14064-1, que estabelecem regras para a sua concepção, desenvolvimento, gestão e elaboração. A 

consultoria independente PwC realiza uma verificação específica (asseguração limitada) dos dados 

apresentados no Relatório Consolidado Inventário GEE Natura 2010 (RA NATURA, 2010). 

152 O programa criado em 1999 pela Rede World Wildlife Fund (WWF) tem a participação direta de 21 

empresas ao redor do planeta. De sua criação até o fim de 2010, as empresas participantes deixarão de 

emitir 50 milhões de toneladas, o equivalente a pouco mais de 3 vezes as emissões anuais da cidade de 

São Paulo (WWF, 2012) 
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qual assume a meta de reduzir em 10% as emissões absolutas de GEE relacionadas aos 

processos internos da empresa (Escopo 1 e 2 do GHG Protocol), no período 

compreendido entre 2008 e 2012, independentemente do crescimento da empresa no 

período. A Natura foi a primeira empresa brasileira (e, também, entre todos os países 

em desenvolvimento) a aderir ao programa com propostas para reduzir emissões de 

gases de efeito estufa nos processos produtivos, prazos e meios para alcançar tais 

objetivos. Entre os projetos de redução implementados pela Natura em 2009, destaca-se 

a otimização dos recursos da malha viária e das entregas de produtos, graças ao uso 

mais produtivo dos centros de distribuição regionais da empresa. A medida gerou 

economia e trouxe como resultado uma redução relativa de GEE por quilo de produto 

transportado de 9%. Outra ação significativa para reduzir os impactos ambientais do 

transporte dos produtos Natura foi a mudança nos processos logísticos, do modal aéreo 

para o marítimo, nas operações do México e do Peru. Desde 2007, a cabotagem também 

é utilizada no abastecimento do Centro de Distribuição de Jaboatão dos Guararapes (PE) 

com produtos acabados, substituindo parcialmente o modal rodoviário. Também 

conseguiu uma redução relativa de emissões na frota de veículos utilizados pelos 

gerentes de relacionamento, em virtude da consolidação do modelo comercial da 

Consultora Natura Orientadora (CNO). Foi registrada ainda a redução no uso de energia 

associado aos geradores em Cajamar e  continua a redução das emissões associadas às 

embalagens de produtos e materiais de apoio entregues para os consultores e consultoras 

no Brasil e nos demais países da América Latina (NATURA CARBONO NEUTRO, 

2011).  

 

Uma das principais frentes do Programa Carbono Neutro necessariamente passa a ser a 

de embalagens, que é ponto fraco da Natura. A Natura até hoje (2012) não informa estes 

dados pós-consumo – volumes de plástico, alumínio, papel e vidro – só agora está 

conseguindo fazer um primeiro inventário de resíduos, contudo, considerando as suas 

embalagens, a empresa espalha milhões de toneladas de resíduos pela América Latina 

anualmente. A dificuldade reside no fato de que, depois da venda dos produtos, que vão 

para o mercado interno e externo, não há mais controle. Na época, 2007, como 

desdobramento do Programa Carbono Neutro, a empresa colocou em funcionamento um 

projeto-piloto de logística reversa nas cidades de Recife e São Paulo, em 2007. 

Mediante o Movimento Natura, a empresa está convencendo suas consultoras a ajudá-la 

na tarefa de coletar as milhares de embalagens da marca descartadas diariamente e 
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encaminhá-las para cooperativas de reciclagem (NATURA CARBONO NEUTRO, 

2011).  

 

Como uma resposta às tentativas de Greenwashing na atualidade, por parte de muitas 

empresas, em 2007, a empresa inova e cria a Tabela Ambiental Natura, que descreve em 

toda a rotulagem e embalagens dos seus produtos, e no site da empresa, informações 

sobre 6 indicadores (origem vegetal renovável, vegetal natural, com certificação de 

origem, material reciclado, material reciclável, número recomendado de refilagens) que 

mostram a origem de suas matérias-primas e materiais de embalagem. Os objetivos são: 

transparência e compromisso com a verdade, pois acredita que informar o que as 

pessoas consomem é o primeiro passo para melhorar o mundo; e outro objetivo é 

mostrar os ganhos das iniciativas tecnológicas da Natura em prol do meio ambiente. 

 

Ainda em 2007, a empresa começa a substituir o álcool comum pelo orgânico nas linhas 

de perfumaria153 - e define como meta utilizar 100% de álcool orgânico em seus 

produtos. Também em 2007, a empresa inicia a vegetalização154 de todos os óleos 

corporais da linha Natura Ekos. Além disso, a embalagem do óleo trifásico da Natura 

Ekos sofreu, em 2007, uma melhoria. Os frascos passaram a ser feitos 30% de PET 

reciclado155, atendendo ao conceito dos 3Rs – redução, reutilização e reciclagem – que 

norteia o desenvolvimento de embalagens da empresa (NATURA EKOS, 2011). 

                                                 
153 A perfumaria de Natura Ekos leva álcool orgânico, em vez de álcool comum, em suas fórmulas. Sem 

alterar fragrância, textura, fixação ou qualidade dos produtos, a escolha é positiva tanto para os 

consumidores quanto para o meio ambiente e os trabalhadores rurais. Nas lavouras da Native, fornecedora 

do álcool utilizado nos produtos da Natura, a cana-de-açúcar é cultivada sem adição de agrotóxicos e 

adubos químicos. Os canaviais são integrados à vegetação nativa, criando ilhas de biodiversidade em 

meio à cultura, o que garante a permanência da fauna e da flora locais. Além disso, a vinhaça, um 

subproduto biológico da destilação do álcool, que em outros cultivos costuma ser lançada em cursos 

d’água, poluindo-os, tem outro destino. “Ela volta para o campo e serve de adubo e fertilizante natural 

para a cana, pois contém potássio e abundante matéria orgânica em decomposição”, explica Fernando 

Alonso, gerente de produtos orgânicos da Native (NATURA EKOS, 2011). 

154 Isso significa que passam a conter em sua formulação ativos de origem vegetal (oleína de Palma), 

extraídos de forma sustentável, no lugar de óleo mineral, não renovável. Com essa iniciativa, a Natura 

torna-se pioneira na utilização em larga escala no Brasil de ativos vegetais na fabricação de cosméticos. 

(NATURA EKOS, 2011). 

155 Para reciclar o PET, a empresa utiliza uma tecnologia alemã chamada “Stehning Bottle to Bottle 

Process”. Para garantir a segurança do uso do PET reciclado no envase e armazenamento de produtos 

cosméticos, foram realizados vários testes de citotoxicidade, microbiologia do produto, microbiologia da 

embalagem, envase e transporte. Além disso, cada lote de PET reciclado que o fornecedor encaminha é 

primeiramente validado pelas universidades Estadual de Campinas e Federal da Bahia, responsáveis por 

certificar a origem da matéria-prima e autorizar o uso. As garrafas utilizadas pelo fornecedor provém de 

uma cooperativa de catadores. A redução do impacto ambiental está estimada em 15%. (NATURA 

EKOS, 2011). 
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Em 2008 ocorre evolução na questão da repartição dos benefícios quando a empresa 

cria e torna pública a sua Política de Uso Sustentável da Biodiversidade e do 

Conhecimento Tradicional156, que estabelece as diretrizes relacionadas ao uso dos 

insumos e à repartição de benefícios, como, por exemplo, a obrigatoriedade da extração 

por meio do manejo sustentável, por sistemas extrativistas ou baseados na agricultura 

familiar. A Política é fruto da experiência que a empresa acumulou em 8 anos, como 

parte do trabalho de um grupo que desbravou temas complexos e princípios pouco 

explorados da Convenção sobre Diversidade Biológica, estabelecida pela Organização 

das Nações Unidas, e reúne diretrizes de ação para todas as áreas internas envolvidas na 

pesquisa e no desenvolvimento de produtos baseados nos recursos genéticos e/ou no 

conhecimento tradicional a eles associados. Externamente, especialmente para a sua 

rede de relacionamentos, a política serve, entre outros fins, como instrumento de apoio à 

tomada de decisões ao divulgar os valores Natura e a forma como trabalha (POLÍTICA 

NATURA DE USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE E DO 

CONHECIMENTO TRADICIONAL, 2008). 

 

Até 2007, o contato com os públicos de interesse da Natura era feito de forma não 

estruturada, e pouco sistemática. Em razão da distância – no Médio Juruá, alguns polos 

extrativos ficam a três dias de barco da unidade beneficiadora –, havia áreas que 

ficavam até dois anos sem acompanhamento da empresa. Todavia, o trabalho vem 

evoluindo desde 2005, quando a empresa criou uma área só para cuidar do 

relacionamento com as comunidades fornecedoras. "Hoje, de dois em dois meses, existe 

alguém do núcleo visitando os grupos", diz Sérgio Talocchi à Exame (GUIA EXAME 

SUSTENTABILIDADE, 2010), responsável pelo contato com as comunidades 

fornecedoras.  Em 2008 e 2009, a qualidade na relação com Stakeholders deu um salto, 

porquanto a empresa leva a cabo duas iniciativas: i) passa a se empenhar mais no 

                                                 
156 Esta Política Natura de Uso Sustentável da Biodiversidade e do Conhecimento Tradicional está 

organizado em forma de diretrizes, e serve internamente como parâmetro de ação para todas as áreas 

envolvidas na pesquisa e desenvolvimento de produtos baseados nos recursos genéticos e/ou no 

conhecimento tradicional a eles associados. Esta política contém outros seis documentos complementares, 

que estabelecem diretrizes para: repartição de benefícios pelo acesso ao patrimônio genético e 

conhecimentos tradicionais associados; abastecimento de insumos da biodiversidade; relacionamento com 

comunidades; desenvolvimento de tecnologia; desenvolvimento de produtos; marketing e comunicação. 

Sua implementação é regulada e detalhada por meio do Sistema de Gestão Natura, através de processos, 

procedimentos e instruções (POLÍTICA NATURA DE USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE 

E DO CONHECIMENTO TRADICIONAL, 2008) 
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envolvimento dos públicos de interesse na definição e acompanhamento das suas 

prioridades estratégicas por meio de um processo complexo de engajamento157; e ii) 

potencializa o seu radar captando o que acontece ao seu redor, mediante o contato 

estreito e periódico de seus executivos com seis públicos definidos (RA NATURA, 

2010).  

 

A primeira iniciativa mais estruturada foi criar um processo de engajamento e reflexão 

que tem como consequência a identificação dos temas prioritários e geração coletiva de 

soluções em sustentabilidade. Embora isso fosse feito antes de forma incipiente, em 

2009, passou a ser mais estruturado, no Brasil; e em 2010, também em algumas 

operações internacionais. A partir deste processo, levado a cabo para se elaborar uma 

Matriz de Materialidade, definiu-se o foco das ações socioambientais das diversas áreas 

da empresa, que é desdobrado em ações e diretrizes específicas de sustentabilidade que 

farão parte do planejamento estratégico da empresa, além de nortear a organização do 

conteúdo do seu relatório de sustentabilidade, bem como a própria definição de metas 

com as quais a empresa se compromete publicamente. Nesse sentido, a cada dois anos, a 

Natura vem aperfeiçoando a sua matriz mediante um processo contínuo de reflexão 

sobre os aspectos mais relevantes para o seu negócio e também para os seus públicos de 

relacionamento. Os temas prioritários da empresa (Amazônia, Biodiversidade, Gases do 

Efeito Estufa, Educação, Impacto dos Produtos e Qualidade das Relações) bem como os 

                                                 
157 A empresa passou a desenvolver práticas estruturadas de gestão de relacionamento com stakeholders 

desde 2009, buscando a construção coletiva de soluções. Este processo se dá por meio de painéis de 

diálogos promovidos com os públicos e de eventos voltados ao autodesenvolvimento e à ampliação de 

consciência. Por exemplo, durante os diálogos realizados em 2010, a empresa envolveu 824 pessoas em 

encontros presenciais entre colaboradores, consultoras e consultores, acionistas, fornecedores, 

comunidades fornecedoras, consumidores, imprensa e comunidades do entorno. Foram incluídos ainda a 

participação de outros públicos como especialistas em temas específicos, formadores de opinião e 

representantes do governo e de instituições da sociedade civil. Em 2010, a Natura ampliou o escopo dos 

públicos para a definição dos temas materiais, incluindo, pela primeira vez, as suas Operações 

Internacionais. Ao todo, em 2010, foram realizados 22 painéis de engajamento, mais do que o dobro do 

realizado em 2009, quando ocorreram nove encontros. Entre eles, painéis de diálogo realizados nas 

operações na América Latina: na Colômbia, no México, no Peru e na Argentina, que fizeram parte do 

processo de construção da matriz de materialidade 2010. O objetivo é compor uma matriz corporativa que 

reflita os interesses dos públicos de todas as operações da Natura e, com isso, incluir em seu planejamento 

estratégico os temas que serão tratados de forma prioritária para os próximos anos. Mais do que um salto 

quantitativo, houve uma importante evolução qualitativa. Em um processo de coconstrução, a empresa 

levou aos encontros discussões sobre temas e projetos prioritários, como, por exemplo, o mapeamento das 

externalidades da sua cadeia produtiva em parceria com os fornecedores e nas iniciativas sobre o uso 

sustentável do óleo de palma e da gestão do impacto dos resíduos sólidos de suas operações. O resultado 

da nova matriz de materialidade (do período 2011) será incluído no próximo ciclo de relato e incorporado 

no planejamento estratégico de 2011 (RA NATURA, 2010). 
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seus desdobramentos são reportados por meio do Comitê de Sustentabilidade à alta 

gestão da Natura (RA NATURA, 2010).  

 

O ano 2009 também será de muitas novidades para a gestão da Sustentabilidade da 

Natura, e com o foco na Amazônia. Após os 12 anos de experiência bem-sucedida com 

a plataforma Ekos, a Natura resolve expandir suas atividades na Amazônia Legal. A 

grande riqueza da biodiversidade Amazônica estimulou a empresa a desenvolver uma 

estratégia de pesquisa e desenvolvimento na região, resultando em um grande número 

de produtos disponíveis em seu portfólio. Reconhecendo a importância desse 

ecossistema para o país e o mundo, bem como para o desenvolvimento de uma nova 

plataforma de negócios no setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 

(HPP&C), a empresa declara em seu website que: “a Natura elegeu a região mais rica 

em biodiversidade do mundo como um dos territórios prioritários para sua expansão 

futura”. Alessandro Carlucci, diretor-presidente da Natura, afirma:  

 

A experiência que acumulamos ao longo de mais de uma década de trabalho e pesquisa 

nessa região única, nos colocou diante de uma certeza: a de que é possível utilizar as 

riquezas da Amazônia em harmonia com a natureza, dentro de um modelo sustentável que 

se opõe ao sistema exploratório e devastador que tem colocado em risco a existência da 

maior floresta do mundo (NATURA, 2012).  

 

O Programa ampliará158 as oportunidades de trabalho e renda envolvendo um número 

ainda mais expressivo de pessoas, empresas, comunidades e organizações que vivem e 

atuam na Amazônia Legal Brasileira e Latinoamericana. Em linhas gerais, o Programa 

Amazônia está baseado em três grandes iniciativas, a saber: i) Ciência, Tecnologia e 

Inovação (CT&I: investimento em pesquisa e inovação como uma das principais 

iniciativas capazes de mudar a realidade da Amazônia e tornar a região um grande polo 

mundial de tecnologia e negócios sustentáveis159); ii) Cadeias Produtivas Sustentáveis 

                                                 
158 Numa primeira etapa, entre 2011 e 2013, o foco do programa será expandir a atuação da empresa no 

segmento de HPP&C por meio de investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Isso se dará a partir 

da criação de um Centro de Conhecimento em Manaus (AM) e da expansão da Unidade Industrial de 

Benevides (PA), com a implantação da mais moderna fábrica de sabonetes das Américas. (NATURA, 

2012) 

159 Seguindo o modelo de Open Innovation (Inovação Aberta), adotado em 2005 pela Natura, a meta é 

desenvolver conhecimento “na” Amazônia, “sobre” a Amazônia e “para” a Amazônia. Com o 

desenvolvimento de novas pesquisas, a Natura pretende dar a sua contribuição para estimular a fixação de 

pesquisadores e cientistas locais em sua região de origem.   Para colocar essa iniciativa em prática, atuará 

por meio de redes internacionais, envolvendo instituições acadêmicas, de ensino, de pesquisa tecnológica 

e científica e de investigação social e econômica. O objetivo é envolver, em rede, mais de mil 

pesquisadores dessas instituições e colaboradores Natura, até 2020, por meio de uma presença física na 

cidade de Manaus, com a criação de um Centro de Conhecimento e Inovação da Natura na Amazônia. 

“Com esta frente, a Natura pretende reforçar a sua presença e o comprometimento no desenvolvimento 
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(a partir das inovações nos campos de CT&I, a Natura estimulará a formação de uma 

rede de produção com produtores e comunidades agroextrativistas locais, incentivando 

o empreendedorismo social e desenvolvimento produtivo local160, ampliando os 

negócios a partir dessas cadeias ao priorizar o uso sustentável de insumos amazônicos 

em seu portfólio de produtos, elevando de 10% para 30% a compra, em reais, desses 

insumos até 2020); e iii) Fortalecimento Institucional (engajamento e definição, em 

conjunto com organizações da sociedade civil e governos locais, planos de impacto 

socioambientais de longo alcance, com foco nos temas: Educação; Empreendedorismo; 

Conservação, Valoração e Uso Sustentável da Biodiversidade; Justiça Social e 

Cidadania; Políticas Públicas e Cultura). Quanto a este último, sabe-se que é 

fundamental para que o “Programa Amazônia” obtenha êxito, mercê de um ambiente 

institucional favorável à sua implantação (NATURA, 2012). 

 

Neste ano (2009), a empresa decidiu ampliar a análise de seu impacto no recurso natural 

“água”, que estava restrita aos seus processos internos e principais fornecedores. 

Doravante, a empresa utilizará o conceito de pegada hídrica, que permite ter uma visão 

mais ampla de como ela interage com os recursos hídricos e quais os impactos gerados 

ao longo do ciclo de vida de um produto ou processo. A pegada hídrica não só 

contempla o consumo de água, mas também o potencial de poluição deste recurso. 

Desde 2009, a empresa é parceira do grupo Water Footprint Network (WFN), cujo 

objetivo é a promoção do uso sustentável, equitativo e eficiente da água. Em 2010, a 

Natura utiliza a metodologia WFN Manual em dois produtos de seu portfólio, para 

melhor compreender os impactos e a aplicabilidade em seu negócio. Em 2011, a Natura 

foi a primeira empresa do setor de cosméticos a aplicar essa tecnologia em larga escala, 

e a única companhia do mundo a contemplar, nesse inventário, a fase de uso dos 

produtos pelos consumidores. Sabe que o seu impacto vai além do consumo de água na 

produção. O estudo iniciado em 2009 resultou no primeiro inventário hídrico da 

                                                                                                                                               
sustentável da região, ao fomentar oportunidades de negócio por meio do estímulo ao empreendedorismo 

de base tecnológica”, detalha Victor Fernandes, diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Natura. 

(NATURA, 2012) 

160 Nesse contexto, a empresa ambiciona dobrar o número de famílias de comunidades tradicionais e 

agrícolas que participarão de sua cadeia produtiva. “A ideia é estimularmos a criação de outras cadeias de 

biodiversidade, ampliando a variedade de produtos e serviços, além das necessidades da Natura, na 

região, podendo envolver de 10 a 12 mil famílias até 2020”, especifica João Paulo Ferreira, vice-

presidente de Operações e Logística (NATURA, 2012). 
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empresa, e a diretora de Sustentabilidade afirma que a empresa está pronta para 

compartilhar e discutir a metodologia com a sociedade (RA NATURA 2009).  

 

Em 2010, como consequência do imperfeito marco regulatório brasileiro, a empresa 

recebeu autos de infração161 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (Ibama), com os quais não concorda, e contesta formalmente. A 

empresa afirma que a sua atuação está alinhada com os princípios da Convenção da 

Diversidade Biológica (CDB), tratado da Organização das Nações Unidas, que 

fundamenta a Política Natura de Uso Sustentável da Biodiversidade e do Conhecimento 

Tradicional. Acredita que “a necessidade de uma autorização do Estado para iniciar uma 

pesquisa é uma barreira ao desenvolvimento da ciência, que não assegura o direito de 

comunidades tradicionais e não garante a proteção de biomas”. Além disso, a 

morosidade burocrática do processo, que costuma levar quase dois anos, inviabilizaria a 

atividade de pesquisa pura e aplicada empresarial. A Natura possui anuência prévia de 

todos os provedores de material biológico, firmando contratos e repartindo os benefícios 

referentes ao aproveitamento comercial das espécies, em sua visão, de forma justa e 

equitativa (RA NATURA 2010). 

 

Em 2010, a empresa também reestruturou a sua área de segurança do consumidor, 

unificando os processos relacionados à segurança e à eficácia de ingredientes e produtos 

acabados, assuntos regulatórios, sistema de cosmetovigilância e pesquisa clínica, em 

uma mesma gerência, que atende a Operação Brasil e as Operações Internacionais. Já 

em 2009, dando continuidade ao processo de vegetalização iniciado em 2005, com o 

objetivo de substituir todas as matérias-primas de origem animal, mineral ou sintética 

por matérias-primas de origem vegetal – provenientes de fontes renováveis, cuja 

extração respeita o ritmo de reposição da natureza, sem pressionar as reservas 

esgotáveis do planeta –, a Natura declara que iniciara o processo de substituição de 

surfactantes sintéticos em seus produtos, por vegetais162. Em 2010, a empresa concluiu a 

reformulação de produtos polêmicos, de modo a remover, por completo, da sua 

                                                 
161 Entre os meses de novembro e dezembro de 2010, a Natura recebeu 68 autos de infração do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que totalizam R$ 22 milhões, 

por acesso supostamente irregular à biodiversidade, para a realização de pesquisas e desenvolvimento de 

produtos. Assim como a Natura, foram advertidas outras empresas nacionais e estrangeiras, cientistas e 

instituições públicas de pesquisa (RA NATURA 2010). 

162 Nos últimos dois relatórios da empresa, porém, ela não declara se, de fato, realizou essa substituição, 

não encontrada. 
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produção, as substâncias ftalatos163 e Triclosan164; até junho de 2011, afirma que terá 

concluído a remoção dos parabenos165 de suas formulações. Sua meta original era 

concluir ambos em 2010, mas, por dificuldades técnicas, reviu sua projeção. Embora a 

empresa assegure que estes componentes não apresentam riscos para o consumidor, 

mesmo assim optou por retirar esses ingredientes das suas formulações, pela falta de 

consenso científico sobre o tema, considerando o princípio da precaução (RA NATURA 

2010). 

 

O Design Thinking da empresa levou-a a mais uma inovação, com o lançamento dos 

novos refis da Natura, ainda em 2010. Além de gerarem menos impacto, os refis 

ficaram mais bonitos e práticos, facilitando o seu uso pelo consumidor (RA NATURA 

2010).   

 

Também em 2010, a empresa dá continuidade à sua gestão socioambiental na cadeia de 

suprimentos, iniciada em 2006 (na época, com foco na gestão de carbono). Em parceria 

com a consultoria ATkearney – reconhecida em sua atuação no gerenciamento de 

cadeias de suprimentos e apoio de representantes do TEEB (The Economics of 

Ecosystems and Biodiversity), da Organização das Nações Unidas – a empresa 

desenvolveu o que chama de “metodologia para a valoração dos impactos 

socioambientais de fornecedores”. Agora, antes de fechar qualquer compra, além dos 

critérios tradicionais como qualidade e preço, os executivos da Natura passaram a 

                                                 
163 Os ftalatos são uma família de compostos utilizados com diversas finalidades; entre elas, como 

aditivos na indústria fabricante de plásticos e na indústria cosmética. A Natura utilizava um composto 

dessa família, o dietilftalato, como solubilizante de fragrâncias, agente amargante e denaturante de álcool. 

Aplicado em concentrações baixas, não há indícios de que o dietilftalato provoque danos à saúde. Ainda 

assim, este pode ser confundido com as versões controversas dos ftalatos, e, por isso, eliminamos essa 

substância de nossos lançamentos desde junho de 2008. No final de 2009, a Natura parou de utilizar 

ftalatos nas embalagens de policloreto de vinila (PVC), que ficam em contato com os produtos (RA 

NATURA, 2009). 

164 A maior preocupação a respeito do triclosan refere-se ao seu grande consumo mundial, o que faz 

aumentar sua concentração na natureza, com possíveis impactos ao meio ambiente, já que a substância 

afeta micro-organismos aquáticos, por ser um antimicrobiano sintético, que age contra a proliferação e o 

crescimento de micro-organismos. Em coerência com a atitude sustentável da Natura, desde julho de 

2008, substituímos o uso desse ativo, em novos produtos, por alternativas de origem vegetal, e buscamos, 

constantemente, o desenvolvimento de novos antimicrobianos menos nocivos (RA NATURA, 2009). 

165 Os parabenos são um grupo de conservantes constituídos por compostos de cadeia curta e de cadeia 

longa. Há suspeitas de que os parabenos de cadeia longa possam ser nocivos à saúde humana, embora não 

exista consenso científico sobre o tema. Apesar de a Natura fazer uso dos compostos de cadeia curta, que 

não são nocivos à saúde, em alguns de seus produtos, optou-se por substituí-los em seus novos 

desenvolvimentos, eliminando-os de todo o seu portfólio até 31 de dezembro de 2010. Em 2009, 

avançamos nas pesquisas de novos conservantes e demos prosseguimento à substituição progressiva desse 

ingrediente (RA Natura, 2009). 
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avaliar o fornecedor de acordo com um grupo de indicadores socioambientais que 

incluem: investimento em educação, consumo de água, emissão de carbono, índice de 

acidentes de trabalho, etc (RA NATURA 2010).  

 

O evidente valor da biodiversidade para o bem-estar humano e para a Natura, tendo em 

vista as vantagens comparativas do Brasil para a exploração sustentável, não é 

acompanhado de mecanismos de incentivo ao acesso e uso dessa biodiversidade no país. 

Por isso a Natura ajudou a fundar, em 2010, o Movimento Empresarial pela 

Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade (MEB). É um movimento 

democrático, intersetorial e apartidário, que tem como objetivos promover a 

mobilização do setor empresarial brasileiro para a conservação e uso sustentável da 

biodiversidade e promover o diálogo entre o Governo e o setor empresarial para o 

aperfeiçoamento do marco legal e regulatório existente, com a participação e apoio das 

organizações da sociedade civil. O líder do movimento é o diretor de Assuntos 

Coorporativos e Relações Governamentais da Natura, Rodolfo Witzig Gutilla, que 

afirma: "O MEB nasceu para sensibilizar o governo brasileiro em relação às metas de 

Aichi, acordadas em 2010 em Nagoya (Japão), as quais devem ser 'tropicalizadas', ou 

seja, adaptadas à nossa realidade, em amplo debate com a sociedade" (Conferência 

Ethos 2011). Na ocasião, ele criticou a atual Medida Provisória (MP) 2186-16/01 de 

acesso ao patrimônio genético, comentando sobre a dificuldade de inovação e uso da 

biodiversidade diante de um marco regulatório tão complexo. "Enquanto se estima 

haver 1,8 milhão de espécies no Brasil, o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético 

liberou somente 25 autorizações de acesso em 2010. Nesse ritmo, levaríamos 72 mil 

anos para conhecer e fazer o uso sustentável dessa riqueza” (MEB BRASIL 2012).  

 

Em 2011, a empresa concluiu a revisão bianual da sua matriz de materialidade, junto 

aos seus stakeholders, e especifica os seus focos de ação. Aqueles considerados críticos 

para o futuro da Natura são reportados mensalmente pelo Comitê de Sustentabilidade à 

Diretoria Executiva, no Comex. Em linhas gerais, as novidades são os avanços em três 

áreas: Educação (Educação para a Sustentabilidade e uma parceria com o MEC, 

relacionada ao Ver para Crer), Empreendedorismo Sustentável e a transposição da 

metodologia Bioclicar para as cooperativas de catadores (RA NATURA, 2011). 
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Na sua rede de colaboradores, a empresa evoluiu para uma nova arquitetura de educação 

para a Natura, baseada na disseminação da sustentabilidade, que vai além da 

capacitação dos seus colaboradores, incluindo, doravante, os seus fornecedores, 

consultoras e comunidades do entorno, entre outros públicos. Externamente, o Instituto 

Natura e o Ministério da Educação (MEC) firmaram uma parceria em prol da educação 

pública brasileira, como política pública no ensino fundamental, o projeto Trilhas. O 

projeto chega a cerca de 2.000 municípios, e beneficiará 72.051 escolas, o que 

representa cerca de 140 mil professores e, aproximadamente, três milhões de alunos 

(NATURA, 2012). 

 

A) Fontes de Valores para a Sustentabilidade 

 

A postura da Natura face à sustentabilidade é fruto das crenças dos seus fundadores, 

principalmente, de Guilherme Leal. Ao perguntar à diretora de sustentabilidade da 

empresa qual a origem da preocupação com a sustentabilidade, ela confirma que são 

todos, pois faz parte da cultura da empresa, cujo desenvolvimento remonta à sua 

fundação; contudo, segundo ela, “qualquer pessoa dentro da Natura sabe que é 

Guilherme Leal, a principal fonte de influência  para a sustentabilidade, porque tem 

mais afinidade com o tema”. 

 

São três fundadores muito diferentes, e todos eles têm afinidade pelo tema. Mas se há um 

que tem mais afinidade é o Guilherme Leal, que até foi candidato a vice-presidente da 

Marina. Mas isso está na cabeça dos três, porque se fosse só da cabeça do Guilherme, não 

teria ido para frente. De onde surge a sustentabilidade da Natura? Surge de uma visão e de 

uma crença dos fundadores na sustentabilidade. 

 

A inquietação de Guilherme o torna conhecido por ser um dos poucos empresários 

brasileiros que assume, há mais de duas décadas, a preocupação com o meio ambiente 

como a sua causa pessoal. A sua influência esteve presente em decisões socioambientais 

importantes, não só da Natura, mas de outros movimentos sociais relevantes, como o 

Intituto Ethos de RS. Porém, o ponto alto do seu ativismo, talvez tenha sido a 

candidatura a vice-presidente de Marina Silva. Em suas palavras, Guilherme diz: 

 

Pessoalmente, em 2008, eu estava construindo o meu legado, porque tenho uma decisão 

pessoal de que 50% do meu patrimônio pessoal construído será, permanentemente, 

destinado à construção, à promoção do bem-estar socioambiental. Preocupado com as 

oportunidades e desafios do nosso país, cruzei com a nossa estimada senadora Marina 

Silva, e vi uma oportunidade ímpar de promover a agenda socioambiental neste país. Nunca 

tive a pretensão de ocupar um cargo de governo, mas não resisti à tentação de discutir a 
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sustentabilidade e o modelo de desenvolvimento deste país. Então, não pude deixar de me 

envolver apaixonadamente... (PLATAFORMA LIDERANÇA SUSTENTÁVEL, 2011). 

 

Entretanto, Luiz Seabra, o real fundador166 da Natura, também tem a sua maneira muito 

especial de encarar a Natura, e o que ela representa. Nota-se, na fala de Luiz, alguns 

elementos como: a busca e realização de um sentido profundo; a reverência à vida; 

propósito embebido de espiritualidade, que transcende, simplesmente, o objetivo 

econômico da empresa. Em suas palavras: 

 

A criação da Natura correspondeu, enormemente, a esta questão de procurar entender qual 

era o projeto que a vida tinha para mim. Porque eu não tenho dúvida nenhuma: a vida tem 

um projeto para cada uma das nossas vidas. E, na medida em que eu sentia as emoções que 

o meu negócio me trazia, mais do que os meus pensamentos, mais do que a ambição 

concreta,  havia muita emoção envolvida; o êxito era certo. 

... 

A gestão por valores e a cultura da empresa é o que distingue a empresa, e o que nos fez 

adotar a causa ambiental e a causa social, porque isso, desde o princípio, nos mobilizava. 

Antes de ter as nossas causas e valores bem escritos, elas já existiam como paixão 

[apontando para o coração] e valores. 

... 

Os gregos, na Grécia antiga, batiam na madeira três vezes antes de sair para uma guerra, 

como uma forma de entregar o seu destino para a Grande Mãe. 

... 

A sustentabilidade pode ser péssima para uma empresa, se ela pretende apenas tê-la como 

instrumento de marketing. Por que ela é pesada, sim, e requer muito investimento. Agora, 

não, se a empresa acredita naquilo de verdade e se ela se concilia com a ideia de que temos 

que cuidar da nossa casa, a Mãe Terra. Por mais que você tenha lucro e seja 

multimilionário, não adianta nada, se você não respeita a vida. O que você faz com tanto 

dinheiro, sem  respeitar a vida que habita neste planeta e também dentro de você? Para 

quem se sente habitado pela vida, e tem paixão por ela, a sustentabilidade não é pesada. 

 

 

B) Entendimento sobre a Sustentabilidade 

 

O entendimento da Natura – especialmente dos seus fundadores – sobre sustentabilidade 

se fundamenta em dois aspectos centrais. A noção de interdependência entre as partes e 

o todo, e a percepção de alguns limites naturais à atividade econômica na promoção do 

DS. Nas palavras de Guilherme Leal, Sustentabilidade é: 

 

a interdependência de tudo e de todos. Todos nós estamos conectados. O um e o todo são 

absolutamente interdependentes. Se a gente quer cuidar da parte, tem que cuidar do todo; se 

a gente quer cuidar do próprio bem-estar, a gente tem que cuidar do bem-estar do outro; se 

a gente quer cuidar da cidade, a gente tem que cuidar do país; se a gente quer cuidar da 

                                                 
166 Guilherme Leal era concunhado do primeiro sócio de Luiz Seabra. E por conta deste parentesco ele 

passou a ser o distribuidor da Natura, em determinado momento da história. Por conta do 

desenvolvimento dessa parceria, em dezembro de 88, eles fizeram a fusão, a partir da qual Luiz Seabra se 

tornou sócio de Guilherme Leal. Evidentemente, antes disso, já havia um relacionamento, mas só se 

aprofundou com a fusão das empresas. Pela mesma razão é que ocorreu a parceria e fusão com Pedro 

Passos. (ENDEAVOR, 2011). 
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empresa, a gente tem que cuidar do setor; não existe a independência da parte em relação ao 

resto. O compromisso com a verdade, com a beleza, e a empresa como um agente de 

transformação social, (tem que cuidar das necessidades humanas (funcionários, clientes, 

acionistas, comunidade, etc), pois o mercado é um engenho humano que será melhor 

sucedido na medida que cumpra o seu papel social. 

 

Nas palavras da diretora de Sustentabilidade da empresa, Guilherme Leal também foi 

influenciado pelos movimentos sociais de cada época, dos quais sempre participou. De 

fato, no mesmo ano (1983), em que a ONU criou sua Comissão de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, também conhecida como Comissão Brundtland, a empresa foi 

pioneira no uso de embalagens do tipo refil no país. Em 1997, quando o mundo viu 

nascer o Protocolo de Kyoto, a empresa converte a sua frota de distribuição na Grande 

São Paulo para gás natural veicular (GNV). Em 1992, que foi o ano da Rio 92, com o 

advento da Agenda XXI, a empresa reavaliou a sua Razão de Ser e a sua agenda de 

negócios, para inaugurar uma perspectiva de atividades relacionadas a esse tema. Essa 

linha do tempo vai dar em Ekos (que será abordado mais a frente). Talvez seja mais do 

que coincidência mesmo. De todo modo, nota-se um entendimento claramente 

influenciado pela visão de DS, conforme o formulado pela comissão Brundtlandt, em 

1983. 

 

C) Definição de Sucesso em Sustentabilidade 

 

O entendimento emanado da Comissão Bruntland é o que vai se projetar na definição de 

sucesso em sustentabilidade da empresa: num modelo que, concomitantemente, integre 

os aspectos econômico, social e ambiental em toda a gestão do negócio. De acordo com 

um documento formal da empresa:  

 

Nossa proposta de valor passa pela construção de um modelo de desenvolvimento 

sustentável, que considere os riscos e oportunidades nas três dimensões do chamado triple 

bottom line, gerando valor para a sociedade e os negócios. A sustentabilidade é, portanto, 

um princípio que perpassa nossos processos, integra o Planejamento Estratégico e é 

acompanhado pela alta gestão. A definição das prioridades de atuação ocorre em conjunto 

com nossos stakeholders (RA NATURA 2011). 

 

Em um documento interno da empresa (PERGUNTAS E RESPOSTAS NATURA 

EKOS AÇAÍ 2008), Sustentabilidade é definida como um “triple bottom line: 

ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável”.  De acordo com a 

Diretora de Sustentabilidade: 

 

Não fazemos uma divisão. O negócio tem que ser sustentável. Esse é um grande ponto que 

a gente cada vez mais bate: não existe falar de negócio e falar de sustentabilidade. Negócio 
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só pode existir se for sustentável. O que é um negócio sustentável? É um negócio que leva 

em consideração a grana que vai ser gerada e distribuída (Ebitda), mas também como vai 

reduzir os impactos ambientais, como vai mitigar, e quais os impactos positivos que ele vai 

gerar no ambiente, na sociedade. Na parte social, como vai trabalhar com os públicos ou 

stakeholders. Qual o impacto social, e como vai melhorar isso; qual tecnologia social está 

desenvolvendo. 

 

Portanto, nota-se, no caso da Natura, que não há uma definição de sucesso em 

sustentabilidade que seja útil e guie as atividades da empresa rumo ao DS. Na verdade, 

consolida-se a visão TBL como uma abordagem de gestão da sustentabilidade da 

empresa. E, dentro dessa perspectiva, surge outra abordagem, como a Matriz de 

Materialidade; que é um modelo conciliador de expectativas do negócio e interesses da 

sociedade. Nas palavras da diretora entrevistada: 

 

Sustentabilidade, hoje, para a Natura, é um desdobramento da nossa Matriz de 

Materialidade, que é construída visando aos interesses da Natura e dos Stakeholders da 

Natura. A gente pega quais são os principais interesses de ambos os lados, e aí saem alguns 

temas. Esses temas são os principais temas de gestão da Natura. 

 

 

D) Princípios Estratégicos de Gestão da Sustentabilidade 

 

a) Consciência, Paixão e Intuição 

 

O caminho da Natura na gestão do tema sustentabilidade é caracterizado pela paixão e 

pela intuição. Não houve, inicialmente, um plano estratégico, de longo prazo, formal, 

estruturado em torno deste tema. Nessa linha, Guilherme Leal afirma que:  

 

abraçamos isso com muita paixão e indo na contramão do que ensinam muitas escolas de 

negócio ao afirmarem que não deve haver paixão no negócio, mas só racionalidade. Eu 

acho que paixão constrói negócio sim, constrói valor sim. Sem paixão, mediado pela razão, 

não se muda o mundo. Então a nossa motivação era construir uma empresa, em que o seu 

valor econômico fosse criado em cima destes valores éticos. Foi assim, sem manual que a 

gente foi à luta. Assim, fomos desenvolvendo na empresa formas de comunicar estes 

valores, de desenvolver produtos em cima destes valores, de lidar com os nossos 

colaboradores e demais grupos de interesse de acordo com esses valores. Como? Não sei. 

Vamos buscar os parceiros ou quem for para inventar. Fomos construindo à medida que 

fomos fazendo (PLATAFORMA LIDERANÇA SUSTENTÁVEL 2011) 

 

Para ele, “empresa não se sustenta só fazendo o bem, com consciência. Precisa ter 

competência também. É juntar consciência e competência”, entretanto, ressalta: “um 

coração batendo forte e uma alma livre e liberta oxigena cérebros e produz melhores 

ideias e mais criatividade. (PLATAFORMA LIDERANÇA SUSTENTÁVEL 2011)”. 
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Luiz Seabra defende o papel da intuição e de um propósito mais amplo na condução dos 

negócios. Desde o princípio, Seabra desenvolveu uma visão singular sobre a cosmética: 

“um instrumento de autoconhecimento, bem-estar e de qualidade nos relacionamentos”. 

E isso foi impregnando o jeito de fazer negócios da Natura. Em suas palavras: 

 

O começo da nossa obra foi o encontro de pensamentos, ideias e emoções para criarmos 

uma linguagem que particularizasse por completo aqueles pequenos potes de creme, que 

são sim semelhantes em todos os lugares do mundo, mas que, no entanto, você pode 

impregnar com os seus sentimentos e os seus pensamentos, ou seja, aquilo que você entrega 

às pessoas. E isso faz você prosperar sim. Eu tenho a impressão de que é isso que a gente 

tem feito, e mesmo nas situações mais difíceis quando tudo parecia impossível – e houve 

muitas – o que nós fizemos foi acreditar enormemente naquilo que a intuição nos dizia que 

tínhamos pela frente, para alcançar (ENDEAVOR, 2011). 

 

Nessa linha, aprofundando a sua convicção sobre a importância da intuição no negócio, 

Seabra fala sobre um episódio marcante em sua vida, a sua ida a um vidente167, quando 

era mais novo, o que alimentou muito a sua esperança no futuro realizador da Natura.  

 

Nos momentos mais difíceis não fechei a Natura pelo que eu intuía que ela poderia se 

tornar no futuro. Eu procurei o Professor Sanat-khan e aprendi muito com suas ideias e seus 

ensinamentos. Eu continuo me arrepiando sempre que repito o nosso diálogo, e vocês não 

fazem ideia da importância que teve para mim o que ele me disse. Eu nem vi o que ele viu, 

mas o que me disse fez um bem imenso e eu continuo acreditando nessa força. Creio que na 

medida em que a Natura pretende semear um mundo melhor, nada vai detê-la. Por que o 

mundo está precisando disso. E na medida em que também fizermos isso de uma forma 

competente, nenhuma força vai conseguir nos deter (ENDEAVOR, 2011). 

 

Falando mais sobre suas convicções e importância da intuição, as quais influenciaram o 

desenvolvimento da Natura, e a sua ligação com o tema da sustentabilidade, Seabra 

conta: 

Sou religioso no sentido de acreditar que temos uma origem espiritual e que há uma razão 

espiritual para a vida na Terra, mas não pertenço a uma ou outra religião... o meu processo 

foi via filosofia, e ela me acompanha na minha vida. Tanto que a nossa razão de ser (da 

Natura) foi inspirada na frase do Plotino, que conheci com 15 anos. E de lá para cá venho 

descobrindo que além da inteligência racional que nós temos [apontando para a sua 

cabeça], nós também temos a inteligência do coração [apontando para o coração]. A frase 

dizia o seguinte: "o uno está no todo, e o todo está no uno". Desde aquela época eu passei a 

buscar o que eu sentia sistemicamente nas situações a mim colocadas. Isso pouco a pouco 

foi me ensinando a me isolar um pouco o meu próprio ego, e de começar a fazer silêncio 

interno (o que não é fácil, porque a nossa mente sempre está cheia de memórias, 

                                                 
167 Em meio aos desafios de fazer o negócio deslanchar, Seabra resolveu consultar o marido de uma 

senhora idosa que havia conhecido na Remington. Seu nome era Sana-Khan Chacarian, um vidente 

armênio conhecido na época, famoso por ter previsto que Getulio Vargas chegaria à presidência do Brasil 

e seria “assassinado” durante o exercício do cargo. Seabra visitou Sana-Khan em seu apartamento, num 

edifício cor-de-rosa da avenida São Luís, em São Paulo, para saber o que o aguardava no futuro. - Ele 

segurou minha mão, olhou para cima e disse: “Eu vejo um trator que vai andar muito lentamente no 

começo, mas vai gerar uma força que ninguém vai conseguir deter. Ela vai alimentar legiões, tanto 

material quanto espiritualmente”. Seabra saiu de lá com essa previsão como combustível para perseguir o 

sonho de fazer sua empresa prosperar. “Nos momentos de desespero, em que era preciso escolher entre 

pagar a luz de casa ou a luz da empresa – e esses momentos não foram poucos -, não me embaraço em 

dizer que essa imagem me influenciou muito”, diz. (CASO NATURA, 2006.) 
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responsabilidade e projeções do futuro, que isso nos deixa atentos pela metade no outro, na 

conversa) e a perceber e atender as necessidades do outro. Isto é uma forma de doação para 

o outro, para as relações, e uma meditação interna para nós mesmos. Isto fez entender o 

valor da alteridade, que é o valor da presença do outro em nossa vida que só nos ensina 

coisas (ENDEAVOR, 2011).  

... 

Eu continuo encontrando em cada dia um momentinho para ouvir o que a minha própria 

alma achou do meu dia e o que ela pretende para o meu próximo dia. Sinto que nessa 

conciliação, com a minha alma, eu estou cumprindo a minha existência e o projeto que a 

vida tem para mim. Tenho projetos que ainda desejo ver realizados na Natura e também 

tenho projetos sociais no campo da saúde, da terceira idade e analfabetismo que me tomam 

o coração (ENDEAVOR, 2011). 

 

A Natura também é conhecida pela sua disposição em trabalhar alguns temas difíceis, 

como intuição e diálogo com vários grupos diferentes, em seus processos de 

engajamento e definição de prioridades com Stakeholders. A Diretora de 

sustentabilidade da empresa afirma que Sustentabilidade é um tema “de alta 

complexidade, e por isso precisa não só de muito envolvimento mas de muita 

criatividade para inovar”. Em determinadas ocasiões, a empresa aplica a metodologia de 

inovação inspirada na Teoria U168. Nas palavras da diretora de sustentabilidade: 

 

A contribuição da Teoria U para nós está principalmente na Qualidade das Relações com os 

nossos stakeholdes para conseguirmos chegar a soluções diferentes, ao invés de 

simplesmente fazermos o que queremos. Isso ajuda a não manipular as nossas reuniões, 

deixar a coisa fluir, e temos tido resultados interessantes. Também acho que ela é 

fundamental para a sustentabilidade que é um assunto muito complexo. Ela pressupõe 

dissolver o nosso condicionamento de ficar recuperando o passado, e com isso reproduzir a 

atual realidade. Então, conscientemente passa por um caminho diferente para chegar a uma 

solução nova. 

 

 

b) Comprometimento da Alta Administração (estrutura organizacional) 

 

O pioneirismo da Natura em gestão socioambientalmente responsável se expressa não 

apenas em aspectos como atitude e paixão de seus fundadores, mas também na sua 

estrutura organizacional; o fato de existir na empresa um Comitê de Sustentabilidade, 

que é antessala do Comex. Há uma estrutura especializada no desenvolvimento dos 

                                                 
168 Teoria U é uma proposta metodológica de Otto Scharmer, apresentada como uma poderosa 

tecnologia social de mudança, transformadora, que pode ajudar os líderes a enfrentar os seus desafios em 

um futuro cada vez mais complexo e imprevisível. O "Modelo U" trata sobre como abrir a mente, 

coração/emoções e vontade para se chegar aos momentos de descoberta e de compreensão mútua é 

profunda ao alcance de todos. Scharmer reconhece duas fontes diferentes de aprendizagem: aprender com 

as experiências passadas, e "aprender com o futuro tal como ele emerge", que significa, como o futuro se 

manifesta para nós. Em resumo, a Teoria U, com foco nos negócios apresenta uma nova lente para olhar 

os problemas e necessidades, a liderança e a gestão, e também um tipo de metodologia para a inovação 

profunda. Como lente, observa a liderança e as habilidades sociais de um ponto de vista profundo, que 

não só leva em conta o que fazem os líderes e como o fazem, mas que enfoca algo que não tinha sido 

contemplado pelos teóricos: o lugar de onde atuam (SCHARMER, 2010). 
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programas e critérios socioambientais da empresa, os quais farão parte dos processos de 

gestão. De acordo com a Diretora da área: 

 

A Diretoria desenvolve os programas de sustentabilidade, mas depois isso vira processo, e 

quando vira processo entra na organização como um todo. Aí não vou ser eu mais a ficar 

preocupada com CO2 ou a água, mas é o cara que está desenvolvendo o produto. Hoje ele 

não está preocupado com isso, mas amanhã ele vai ter que se preocupar. Em toda a 

empresa, em todos os processos, sustentabilidade é um componente. Existe aí fora, a ideia 

de uma “areazinha” de sustentabilidade, uma ONG. Aqui não é assim, os programas viram 

processos, e daí por diante eles influenciam o negócio. 

 

Abaixo, a Figura 10, ilustra o organograma representativo da Diretoria de 

Sustentabilidade da Natura com cada uma das suas subdivisões. 

 
Figura 10: Estrutura organizacional de gestão da sustentabilidade da Natura 

Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa a partir das informações cedidas pelo entrevistado da Natura 
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Assim, cada tema prioritário possui uma gerência própria. Há sete temas prioritários - 

Mudanças Climáticas; Água; Resíduos; Sociobiodiversidade; Empreendedorismo 

Sustentável; Qualidade nas Relações; e Educação para a Sustentabilidade. Portanto, há 

sete gerências ao todo, que reportam os seus programas. Todas as gerencias possuem 

subdivisões, programas ou projetos em desenvolvimento, e cada projeto após 

consolidado vai entrar no processo de forma transversal, ou seja, permeará tudo o que a 

empresa faz. Na Diretoria de Sustentabilidade há cerca de 20 profissionais distribuídos 

nas 7 gerências.  

 

- Gerência de resíduos169, que possui dois programas: Resíduos Internos (que cuida do 

resíduo que sai da fábrica, quanto está mandando para o lixo, quanto de material de 

produto acabado está com a validade vencida, e tem que dar destino); e Resíduos 

Externos (OUROBORO). Neste há três frentes: (i) Educação e Engajamento; (ii) P&D e 

Inovação; e (iii) Produção e destino que engloba a logística reversa. 

- Educação e engajamento de vários públicos, começando pelo colaborador, com 

especial atenção às CNs.  

- Inovação se preocupa com a definição das diretrizes de redução de resíduo, desde a 

concepção do produto (design thinking) até o fim, e que atualmente dá ênfase à 

redução/desmaterialização. Mas, hoje, a empresa está começando a migrar para um 

próximo passo que é mais ousado e difícil: a substituição, que é “como eu desenho um 

produto diferente, substituindo elementos e não só reduzindo”. 

- Produção e destino: aqui é como a empresa faz para retornar o plástico que ela usou na 

fabricação e na embalagem do produto. Nas palavras da Diretora, “o melhor é que ele 

retorne em ciclo fechado para o meu próprio processo de produção, mas se não for 

possível; que retorne para algum outro lugar e vire balde, por exemplo. Mas que não vá 

para o aterro ou lixão, pois isso é pior”. Em 2011, a propósito, a empresa fez o primeiro 

inventário de resíduos em todo o ciclo de vida dos produtos, e agora a empresa  sabe o 

quanto de resíduo ela gera desde a extração até o fim. 

- Gerência de Mudanças Climáticas: que cuida de toda parte de CO2, em três frentes 

(Inventário, Redução e Compensação). Diferentemente de resíduo que ainda é projeto, 

CO2 é mais bem estruturado, já é um processo consolidado. A empresa faz inventário e 

                                                 
169  O sistema de gerenciamento de resíduos industriais engloba as etapas de segregação, classificação, 

condicionamento, coleta, transporte e destinação final. Esse gerenciamento segue ainda a diretriz de 

buscar permanentemente a redução no volume de resíduos gerados e a ampliação da reciclagem. 
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toma decisão em cima do produto, vendo qual a quantidade de CO2 que ele vai emitir 

ou não. Isso é levado ao Comex que decide se lança ou não, segundo a Diretora: “se o 

cara vai fazer um novo produto com CO2 mais alto, isso vai parar no Comex para ser 

decidido se vai ou não. Hoje, é possível ver mês a mês o quanto a empresa emite, se 

estou cumprindo a meta”. O diferencial da Natura é que ela tem o escopo um, dois e 

três. Analisa a diretora: “a gente olha os nossos fornecedores, o nosso internamente e 

depois da gente, em toda a entrega. Ou seja, a gente mede toda a cadeia, e tem meta de 

redução de 33% até 2013”. Dentro desse processo há projetos de redução e de 

compensação. Segundo a entrevistada: “Com compensação, a gente é carbono neutro 

desde 2007. O que a gente não reduz a gente compensa e neutraliza. Mas como a gente 

compensa? Existem muitas formas, e a gente não compra créditos no atacado, mas no 

varejo de projetos energéticos e florestais”. 

- Gerência de Água: aqui há um projeto de água na cadeia. Da mesma forma, há um 

processo com inventário e medição para redução de consumo interno, que é o consumo 

na produção. Do outro lado há o Projeto Pegada Hídrica: “somos a primeira empresa 

(acho que no mundo) que fez um inventário de água. E a gente sabe exatamente quanto 

de água a gente consome e polui. Na verdade, tem alguns pontos da metodologia que 

nós estamos melhorando”. Depois, a empresa fará a mesma coisa que faz com o CO2 – 

redução e compensação. Mas água é diferente: “compensação em água é mais difícil”, 

considera. Depois desse inventário é que vamos ver quais as decisões estratégicas nós 

vamos tomar. De acordo com a Diretora, a pegada hídrica ainda virou processo, pois 

requer ainda alguns ajustes: “o importante é que já existe esse inventário, e a área de 

metodologia está fazendo alguns ajustes ainda porque quando se mede água se mede 

água cinza, água verde e água azul. E tem algumas coisas na metodologia que não estão 

claras ainda, principalmente na água cinza”. 

- Gerência de Sociobiodiversidade: que cuida do Programa Amazônia, e da Gerência 

de Relacionamento com Comunidades (GRC). O Programa Amazônia, lançado em 

2010, possui 3 frentes (Desenvolvimento de cadeias sustentáveis de insumos, Inovação 

e Tecnologia, e Fortalecimento Institucional). A GRC é mais antiga e avançada, 

consequentemente, possui todo um processo voltado para a sociobiodiversidade. É um 

processo enorme que vai desde o estudo de acesso na comunidade até chegar na 

empresa o produto, pois há várias regras e diretrizes de uso sustentável da 

sociobiodiversidade. No GRC, a empresa possui uma equipe com 10 pessoas, dentre 
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sociólogo, antropólogo, agentes de campo, etc. para fazer o contato e a relação com as 

comunidades. Falando algo sobre o Programa Amazônia, a entrevistada diz que: 

 

Colocaremos a marca Natura a serviço da criação de propostas de desenvolvimento sustentável 

para a região amazônica, que acolha os seus habitantes e preserve a floresta de pé. A gente quer 

movimentar recursos da Natura na região, cerca de um bilhão, quer aumentar de 10% para 30% o 

consumo de insumos produzido na região. Dos nossos insumos hoje, 10% provém da Amazônia. E 

a gente vai trabalhar na Amazônia Legal que engloba outros países além do Brasil. E quanto às 

cadeias produtivas, as famílias, até 2020 a gente quer trabalhar com 10 a 12 mil famílias (isso está 

no relatório). Na verdade a gente quer dar um boom na Amazônia, porque apesar de estar lá há 11 

anos, a gente acha que ainda é muito pouco e tem muito mais potencial; fazer um centro 

tecnológico em Manaus, em Belém, estar trabalhando em rede com pesquisadores. Levar e trazer 

conhecimento da Amazônia. Ajudar no desenvolvimento de cientistas na Amazônia. Há muita 

coisa que a Natura quer fazer lá. Aumentar a produção de matéria prima, porque isso representa 

ajudar mais famílias, mais comunidades, mais repartição de riqueza, então o Fortalecimento 

Institucional está trabalhando nos territórios que estão sendo escolhidos por nós. Trabalhar com 

vários temas: educação, cidadania, empreendedorismo sustentável e saúde pública. 

 

- Gerência de Qualidade das Relações: que trabalha com os vários stakeholders da 

Natura, trazendo a opinião deles para o nosso negócio. Por exemplo: “juntar todos os 

stakeholders para discutir juntos a nossa matriz de materialidade é uma das funções 

dessa área”. A outra função é manter uma relação próxima e colaborativa com os nossos 

stakeholders prioritários. 

- Empreendedorismo Sustentável: esse é um setor que vai se desenvolver mais esse 

ano. Embora já exista, de forma não estruturada, será estruturado em uma área própria, e 

irá centralizar as informações que ainda estão na mesma gerência que hoje cuida de 

água. Um dos projetos piloto de empreendedorismo sustentável, por exemplo, é o que 

está sendo realizados no México com as consultoras, através de um Movimento Natura 

de empreendedoras sociais, é o Movimento colher. A ambição da empresa é colocar as 

muitas coisas que já existem em uma estratégia só focada em Empreendedorismo 

Sustentável. 

- Gerência de Educação da Natura para a Sustentabilidade: na sua rede de 

colaboradores, a empresa está evoluindo para uma nova arquitetura de educação Natura, 

baseada na disseminação do conceito de sustentabilidade. Essa educação englobará mais 

pessoas, além da capacitação dos seus colaboradores, incluindo doravante os seus 

fornecedores, consultoras e comunidades do entorno, entre outros públicos. 
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c) Desmaterialização e substituição em bases flexíveis 

 

O processo de desmaterialização da Natura se iniciou com a utilização de embalagens 

de refil, em 1983, gerando uma economia de 30% relativa a tais produtos na época. De 

lá para cá a empresa vem aperfeiçoando seus esforços nesse sentido. Através da Análise 

do Ciclo de Vida dos seus produtos, em 2000, a empresa reduziu o peso de suas 

embalagens, e com a Logística Reversa, iniciada em 2007, está retornando resíduos pós-

consumo para o seu próprio processo. Também em 2007, incorporou 30% PET 

reciclado pós-consumo na embalagem de óleos trifásicos Ekos (2007). Com a 

reformulação da Revista Natura, relançada em 2008, também foi obtida uma redução na 

massa170 dos materiais de apoio, utilizados por consultoras e consultores. Em 2010, lançou novos 

refis Tododia, em forma de sachê, que são produzidos com 83% menos plástico, 

reduzindo em até 97% o lixo gerado pela embalagem regular. 

 

Já o processo de substituição é bem recente. Em 2005 a empresa iniciou um processo de 

“vegetalização” dos seus produtos, com o objetivo de substituir todas as matérias-

primas de origem animal, mineral ou sintética por matérias-primas de origem vegetal – 

provenientes de fontes renováveis, cuja extração respeita o ritmo de reposição da 

natureza, sem pressionar as reservas esgotáveis do planeta. Desde então, ela substituiu a 

base dos sabonetes, de gordura animal, por uma de origem vegetal, o que não só 

conferiu mais cremosidade aos produtos como possibilitou cortar o vínculo com o 

sacrifício de animais. Em 2006, aboliu os testes em animais. Em 2007, a empresa 

iniciou também a vegetalização de todos os óleos corporais da linha Natura Ekos, e a 

utilização de álcool orgânico em perfumaria. Em 2008, foi a vez do óleo mineral, de 

origem fóssil, que foi substituído pelo vegetal em todos os óleos de corpo da marca. Já 

em 2009, a Natura iniciou o processo de substituição de surfactantes sintéticos em seus 

produtos por vegetais. Em 2010, a empresa concluiu a reformulação de produtos 

polêmicos, e definiu o compromisso de remover por completo da sua produção as 

substâncias ftalatos, o Triclosan e os parabenos de suas formulações. Embora a empresa 

assegure que estes componentes não apresentam riscos para o consumidor, mesmo 

assim optou por retirar esses ingredientes das suas formulações pela falta de consenso 

                                                 
170 A mudança gerou uma redução anual de 2% das emissões da companhia, cerca de 4.500 toneladas de 

CO2 e, ainda uma redução de 32% do impacto ambiental provocado pela revista, considerando desde a 

extração da matéria-prima até o descarte dos resíduos (RA NATURA, 2009). 
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científico sobre o tema, considerando o princípio da precaução. Entretanto, sua meta 

original era concluir ambos em 2010, mas, por dificuldades técnicas, reviu sua projeção.  

 

Convém notar o fato de que todas as iniciativas de desmaterialização e substituição, 

citadas acima, permitem ganhos de redução nas emissões de GEE. Por outro lado, 

quando não é possível substituir por matéria prima vegetal, a empresa descontinua as 

linhas que possuem produtos polêmicos, e afirma que, a partir de junho de 2011, 100% 

do seu portfólio de produtos são livres de Parabeno. O mesmo ocorre com os ftalatos; 

mais de 95% do portfólio são livres desse ingrediente. Isto é, o uso de ftalatos utilizados 

nas embalagens de policloreto de vinila (PVC), que ficam em contato com os produtos. 

 

Entretanto, a empresa não se posiciona a respeito dos sais de alumínio presentes nos 

desodorantes antitranspirantes, que são questionados há muito tempo, mas só 

recentemente são considerados ameaças. Antes, não eram pela falta de estudos sobre o 

assunto, mas recentes pesquisas estão se encarregando de alertar a sociedade sobre as 

doenças que essas substâncias podem causar à saúde, como o câncer de mama e o mal 

de Alzheimer. 

 

d) Princípio da precaução 

 

Além do exemplo de precaução ilustrado acima – com a substituição de Parabeno, 

Tricosan e Ftalatos, mas deveria ser o mesmo para os sais de alumínio – a empresa 

trabalha com a precaução no que se refere aos limites ecológicos da produção dos 

insumos da biodiversidade que adquire das comunidades fornecedoras. Este princípio 

para a Natura deve ser entendido como a sua habilidade de adequar a produção aos 

ciclos da natureza, uma lição aprendida com as comunidades, respeitando o período de 

regeneração das espécies usadas nos cosméticos. Uma ilustração desse princípio ocorreu 

quando um fornecedor de pitanga, com boas práticas de manejo, foi demandado com 

relação à determinada previsão de lançamento dos produtos. Mas a água-de-colônia de 

pitanga vendeu dezenas de vezes mais que a expectativa. Disposta a aumentar 

rapidamente a produção, a empresa enviou emissários ao fornecedor das folhas de 

pitanga. Ele respondeu que voltasse no ano seguinte, pois as árvores precisavam se 

recuperar. E assim foi. Assim, a Natura teve que aprender a entender e respeitar os 

ciclos da natureza, e hoje: 
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O empecilho natural tem impacto direto no planejamento estratégico da manufatura, nas 

campanhas de comunicação e marketing e na distribuição dos produtos. Hoje, o conceito de 

safra determina e batiza os lançamentos de acordo com a época do ano em que podem ser 

produzidos, como mostram as campanhas Tempo de Andiroba e Tempo de Pitanga 

(AMEIDA, 2009a, p 180). 

 

Não obstante, a empresa afirma que busca garantias de que a produção esteja dentro da 

capacidade de suporte dos ecossistemas. Quando necessita ampliar os volumes 

produzidos, afirma que toma o cuidado de procurar novas áreas e outros fornecedores 

que atendam as suas premissas. Desde 2008, a empresa tem um Plano de Certificação de 

Matérias-Primas Vegetais, que certifica as comunidades fornecedoras171. Encerrou 2010 

com 37 espécies certificadas, o que significa que 59% dos ativos da biodiversidade 

utilizados pela Natura têm certificação de produção e origem, e 40% não têm (RA 

2011). A Natura também afirma que não faz uso de espécies invasoras ou de conversão 

de hábitat – o que implicaria, por exemplo, na transformação de um ambiente natural 

para atender a interesses produtivos. Busca as matérias-primas nos locais de sua 

ocorrência natural, evitando o monocultivo e dando preferência às produções livres de 

agrotóxicos, atendendo aos modelos orgânicos de produção (RA NATURA 2011). 

 

e) Coopetividade 

 

O mercado de produtos para beleza é bastante competitivo. Em contrapartida, a Natura 

possui políticas de ética restritivas com relação ao uso de apelos sexuais e padrões de 

beleza impostos em suas campanhas publicitárias – o que é uma ação de publicidade 

bastante recorrente na atualidade. Apesar de ter superado algumas crises relacionadas ao 

seu crescimento, logo após o IPO172, a Natura vem se consolidando como empresa líder 

no mercado brasileiro, e vem se esmerando por ser cada vez mais competitiva – 

especialmente depois de entrar no mercado de ações. Ademais, a Natura foi eleita a 8ª 

Empresa Mais Inovadora do Mundo (segundo a Forbes Magazine). Das Top 

                                                 
171 A conquista da certificação tem como requisito, entre outros, a rastreabilidade da produção, processo 

no qual o produtor documenta e presta contas a respeito da origem de todos os volumes produzidos. As 

certificações abarcam agricultores familiares e as comunidades tradicionais cujas produções são 

certificadas por três protocolos distintos: orgânico (Instituto Biodinâmico, Ecocert, Organização 

Internacional Agropecuária e Instituto de Mercado Ecológico), agricultura sustentável (Sustainable 

Agriculture Network) e florestal (Forest Stewardship Council) (RA NATURA 2010). 

172 Oferta pública inicial, usualmente referida como IPO (do inglês Initial public offering) é o evento que 

marca a primeira venda de ações de uma empresa no mercado de ações. Seu principal propósito para 

empresas novas/pequenas é levantar capital pela sociedade para utilizar como investimento para expansão 

da empresa, porém também ocorre em empresas/corporações maiores por motivos de alavancagem. 
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Companhias para os Acionistas, com Valor de mercado superior a R$ 15 bilhões, a 

empresa ficou em 1º lugar pelo segundo ano consecutivo (Revista Capital Aberto).  

Enquanto prospera economicamente, sem que isso mine a sua base de recursos naturais 

e sociais – ativos de sociobiodiversidade – pode-se afirmar que a empresa possui um 

modelo de negócio de sucesso. 

 

Por outro lado, Guilherme Leal afirma que “competência e consciência devem andar 

lado-a-lado”. As empresas que levam a sério a sustentabilidade sabem que são 

constantemente provadas a testemunhar que essa opção não as coloca em desvantagem 

diante de concorrentes que, diariamente, tentam tomar-lhes parte do mercado 

conquistado. Pelo contrário, devem provar um desempenho superior, inclusive, pela 

opção feita no caso da sustentabilidade. Por isso, a empresa precisa desenvolver 

soluções criativas para não se ver em desvantagem enquanto faz a coisa certa. Uma das 

possíveis soluções passa pela busca da cooperação, que, em certos casos, pode estar 

acima da competição. Sustentabilidade é um tema sistêmico, e não faz sentido uma 

empresa ser sustentável em um sistema insustentável. A Diretora entrevistada considera:  

 

nesse tema de sustentabilidade não dá para ir sozinho, tem que mobilizar outras empresas. 

Por exemplo: não dá para buscar resíduo no mercado sozinho, até porque é um dos menores 

resíduos se comparado com outras empresas. Tem que fazer estratégias em conjunto. 

Temos sempre saído de nossas fronteiras para contar nossas experiências, aprender e quem 

sabe desenvolver juntos com os nossos stakeholders. 

 

Além disso, desde 2007, a empresa atua junto a Movimentos Sociais e Associações por 

meio de Lobby. Já foi citado o MEB, além disso, existe a Associação Brasileira da 

Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPeC), foro onde as 

demais empresas do setor atuam para influenciar na evolução do marco regulatório de 

acesso a recursos genéticos, que vem sendo um ponto crítico para a empresa. E no plano 

ambiental, a ABIHPeC também atua para construir um acordo setorial que atenda aos 

requisitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em vigor desde 2010. Como está 

em seu Relatório Anual de Sustentabilidade (RA NATURA 2010):  

 

Somos favoráveis à prática do lobby político, sempre que exercido com ética e 

transparência. Apoiamos a regulamentação dessa atividade, que é lícita e legítima, mas 

carece de normas e limites estabelecidos. Buscando ocupar esse vazio regulamentar, somos 

orientados por nossas diretrizes de relacionamento com o governo e nosso posicionamento 

sobre a prática de lobby político, disponíveis na Internet. Exercem a atividade de lobby em 

nome de nossa companhia os seguintes colaboradores: Daniel Serra, Elizabete Vicentini, 

Kassia Reis, Rodolfo Guttilla e Thais Chueiri. Complementarmente, publicamos outros 

documentos que balizam nossos posicionamentos e conduta, que entregamos aos 

interlocutores em nossos encontros.  
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Por meio dessas associações, temos um discurso harmonioso com a concorrência e um 

espaço de debates consolidado para analisar temas relacionados ao negócio e para 

contribuir com o aumento da competitividade da indústria e do setor. Também estamos 

presentes na World Federation of Direct Selling Associations (Federação Mundial das 

Associações de Venda Direta). Em 2010, estivemos formalmente representados em 54 

entidades de classe, associações e organizações. 

 

Entretanto, a empresa não possui nenhuma iniciativa de monitoramento setorial 

/multisetorial da oferta de recursos naturais comuns, dos quais depende. Especialmente 

no caso da água, afirma que faz a Pegada Hídrica, mas isso ainda é a visão relativa ao se 

considerar o fato de que a água é um recurso comum de várias indústrias e da sociedade 

como um todo. E a empresa vem aumentando muito seu consumo de água nos últimos 

anos. 

 

f) Diretrizes globais e Desenvolvimento Local 

 

A Natura é uma empresa em franco processo de internacionalização173, e sob o ponto de 

vista da sustentabilidade, a produção com recursos locais para as necessidades locais é o 

meio mais adequado, enquanto a dependência de importações de pontos remotos e a 

consequente exigência de produção para exportar para povos desconhecidos e distantes 

é antieconômica e não sustentável, justificando-se somente em casos excepcionais e em 

pequena escala. Um modelo de produção e logística assim não poderia ter permanência 

e só poderia ser justificado se fosse um expediente meramente temporário. Isso implica 

em distribuir geograficamente a produção por região atendida, no sentido de 

desenvolver todas as regiões atendidas dentro de cada país, para satisfação de 

necessidades com os recursos naturais de cada país, e não no sentido inverso de 

satisfazer às demais regiões externas, empobrecendo o país de origem dos recursos.  

 

Com base nessa linha de raciocínio, como desdobramento do volume de sua 

movimentação ser muito alto174, em dezembro de 2010, a empresa apresentou um novo 

modelo de produção e logística. A reformulação tem como finalidade a redução do 

                                                 
173 As operações internacionais apresentaram crescimento vigoroso de 40% em moeda local ponderada 

(35,4% em reais), somando R$ 503 milhões, ou 9,0% da receita líquida consolidada da Natura, a maior 

participação histórica. (RA NATURA 2011). 

174 Com portfólio de 900 produtos fabricados a partir de 56 matérias-primas e distribuídos em oito países 

a um público estimado em 50 milhões de consumidores. A empresa, que produz cerca de 400 milhões de 

unidades de produtos, separa e entrega 16 milhões de caixas por ano. Os ciclos de vendas são de 21 dias, 

quando 950 mil caixas são entregues para mais de 1,2 milhão de CNs no Brasil e em outros países da 

América Latina e na França. 
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impacto ambiental, o suporte ao crescimento nacional e à nova fase de 

internacionalização da Natura. De acordo com João Paulo Ferreira, vice-presidente de 

operações e logística da empresa, com base em critérios econômicos, ambientais e 

sociais, a Natura seleciona fornecedores nacionais e internacionais para dar suporte à 

produção e movimentação de suas cargas. Considerando a questão da procedência dos 

recursos naturais, para o abastecimento das regiões ou mercados internacionais, Ferreira 

explica que:  

 

Este é o primeiro exercício com este escopo e abrangência realizado na indústria. Sabemos 

que, em alguns casos, os ativos terão que ser comprados de determinada comunidade [no 

Brasil], mas, em outros, conseguiremos ampliar a base de fornecedores, mesmo em outros 

países. Não é mais aceitável que as empresas exportem água, álcool, ar e embalagens, 

sendo que estes insumos podem ser conseguidos regionalmente. A Natura está dando seu 

primeiro passo (LOGÍSTICA REVERSA PRO, 2011). 

 

Cerca de 7% do faturamento da empresa vem de operações internacionais. Segundo o 

mesmo executivo, “este volume ainda não justifica fabricação própria [plantas 

produtivas da Natura no exterior], mas já permite a operação por meio de terceiros”. A 

Natura estimou, em final de 2010, que em três anos, 50% do faturamento das operações 

internacionais na América Latina provenha de produtos fabricados fora do Brasil 

(LOGÍSTICA REVERSA PRO, 2011).  

 

Uma iniciativa interessante, de desenvolvimento local, vem ocorrendo desde 2010, 

quando a Natura experimenta uma maneira nova de atuar com suas Consultoras e 

Consultores no México. Por conta de características locais, buscou inovar para se tornar 

atrativa e engajar as Consultoras em sua proposta de valor. Assim, criou a Rede de 

Relações Sustentáveis que, após os primeiros nove ciclos de atuação em 2011, apresenta 

resultados interessantes. Com um crescimento de 52% em 2011, o canal do México 

contempla oito etapas de progressão da consultora (Consultora Natura, Consultora 

Natura Empreendedora, Formadora Natura 1 e 2, Transformadora Natura 1 e 2, 

Inspiradora Natura e Associada Natura). Para ascender na atividade, é preciso atender a 

critérios de volume de vendas, atração de novas consultoras e – como diferencial dos 

demais modelos existentes no país – desenvolvimento pessoal e de relações 

socioambientais na comunidade. Aqui há um potencial enorme de educação 

socioambiental. Para que possam atender a esses requisitos, a empresa oferece uma série 

de capacitações, focada em uma formação integrada para despertar o empreendedorismo 

sustentável. O objetivo também é mostrar às consultoras seu potencial como 
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transformadoras da realidade social na sua região, além de fomentar o trabalho em rede 

e oportunidades de negócios empreendedores. Para isso, conectou as CNs a instituições 

parceiras como Ashoka e a Fundação Educa (RA NATURA, 2011). 

 

g) Ética e Responsabilidade Socioambiental 

 

Suas práticas de responsabilidade social ganham força em 2000 com a criação da 

Diretoria de RS, e sua atuação na fundação do Instituto Ethos de Responsabilidade 

Social (IERS), caracterizando-se como agente dum importante movimento de influência 

da sociedade, que reúne lideranças empresariais para tratar desse tema. A empresa faz 

parte do Conselho do Instituto Ethos, e trabalha em parceria com o IRS em diversas 

iniciativas. Além disso, há valores éticos em sua essência (humanismo, equilíbrio, 

criatividade e transparência), que transparecem em suas políticas de marketing e 

publicidade, as quais incorporam preceitos éticos175. Na visão do seu fundador, Luiz 

Seabra:  

 

a Natura é absolutamente contra a manipulação mental através de imagens que representem 

a beleza. Temos a crença de que a beleza é uma aspiração universal, mas a beleza 

individual que cada um tem, sem manipulação, sem padrões ou valores impostos. Não 

compartilhamos a crença em "juventude eterna" ou tipos de cabelos específicos ou peles 

absolutamente sem "sinais do tempo" ou um corpo de uma determinada forma. A Natura vê 

isso como um desatino e uma verdadeira insanidade. É evidente o quanto o marketing 

precisa recorrer à mentira, à inverdade ou à manipulação para promover produtos. E desde 

cedo ficou claro para mim que a verdade liberta, e que a nossa empresa deveria ter um 

desenvolvimento comprometido com a verdade (ENDEAVOR 2011). 

 

Outra iniciativa relevante de RS, que merece destaque, é o seu programa de 

desenvolvimento de fornecedores, o Qlicar (Qualidade, Logística, Inovação, 

Competitividade, Ambiental & Social e Relacionamento), que vem sendo aprimorado 

ano após ano. Em 2011, reforçou os indicadores críticos de nível de serviço e incluíram 

novas questões sociais no monitoramento, alinhados com uma metodologia de estratégia 

de cadeias de suprimento sustentáveis.  

 

 

                                                 
175 A busca da beleza, enquanto aspiração da alma, da mente e do corpo, deve estar liberta de 

preconceitos e manipulações. A beleza é um legítimo anseio de todo ser humano. Em nossa sociedade 

esse anseio é manipulado com a imposição de estereótipos e preconceitos que estabelecem para a beleza 

padrões de idade, raça e comportamento. Acreditamos que na desmistificação desta atitude e na relação 

harmoniosa de nossa mente, cultivando e preservando nosso corpo, existe a possibilidade de a beleza cada 

vez mais se manifestar e ser percebida (NATURA 2012). 
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h) Governança Corporativa 

 

A Natura busca os mais elevados padrões de governança176, aprimorando e reforçando o 

ambiente de controles e processos internos, propiciando transparência e segurança aos 

seus públicos de relacionamento sobre a execução de suas operações, garantindo que as 

demonstrações financeiras e de sustentabilidade apresentem a precisão dos processos de 

negócio. O Conselho de Administração é apoiado por quatro comitês: Estratégico; de 

Governança Corporativa; de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional 

(Sustentabilidade); e de Auditoria, Gestão de Riscos e Finanças. A principal instância 

executiva da Natura, o Comitê Executivo (Comex) é composto pelo diretor-presidente, 

Alessandro Carlucci, e por cinco vice-presidentes. Suas funções principais estão 

vinculadas à gestão dos negócios e avaliação de resultados, que considera os aspectos 

econômico, social e ambiental; e ao acompanhamento do Planejamento Estratégico e 

dos nossos Projetos Estratégicos. No seu relatório anual 2011, consta o seguinte: 

 

A busca por um plano de desenvolvimento sustentável orienta a nossa maneira de fazer 

negócios. Sabemos que a gestão conjunta dos aspectos econômico, social e ambiental em 

todos os processos é um grande desafio, mas temos evoluído na incorporação efetiva dessa 

visão integrada ao cotidiano das nossas operações. O tema é uma diretriz transversal em 

nossos processos e também faz parte do Planejamento Estratégico Natura, acompanhado de 

perto pela alta gestão e aprovado pelo Conselho de Administração. Nossos principais 

indicadores socioambientais integram as metas estratégicas da empresa e também são 

desdobrados por todas as unidades de negócio e processos com objetivos de curto e longo 

prazo. 

 

A empresa publica e audita o Relatório de Sustentabilidade no Brasil, como parte do 

relatório anual no qual apresenta aspectos positivos e negativos da sua operação e presta 

contas de suas metas. O relatório de sustentabilidade é auditado por instituições 

independentes quanto à veracidade das informações prestadas. A informação no 

Relatório é apresentada de acordo com as diretrizes da GRI G3 (2006) e segue os 

princípios da AA 1000 APS (2008). De acordo com as três últimas avaliações 

independentes as informações fornecidas nos relatórios sobre temas materiais reflete de 

forma abrangente e confiável a estratégia, as políticas, as atividades e o desempenho de 

sustentabilidade da Natura, nos períodos cobertos pelo relatório. Entretanto, deixou a 

                                                 
176 O que levou a empresa a alcançar a certificação SOx – baseada nos critérios da Lei norte-americana 

Sarbanes-Oxley para empresas listadas na bolsa de valores de Nova York. A Natura é uma das primeiras 

empresas brasileiras a obter a Certificação SOx sem ter a obrigatoriedade legal de realizar essa 

adequação. Desde 2007, a Natura integra o Company Circle of Latin American Corporate Governance, 

associação formada por um grupo de corporações latino-americanas, escolhidas pelo International 

Financial Corporation, do Banco Mundial, pela qualidade das práticas de governança.  (RA NATURA, 

2011) 
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desejar na cobertura geográfica do reporte dos indicadores com relação as suas 

operações internacionais.  

 

A Natura hoje é o maior benchmark de report da sustentabilidade no Brasil. A empresa 

vem melhorando o seu relatório ano após ano, e obtendo a primeira colocação entre os 

melhores relatórios de sustentabilidade do Brasil, preenchendo 65% dos requisitos para 

se alcançar a excelência em credibilidade exigida pela Global Reporters (FBDS, 2010). 

Alinhada à sua proposta de ampliar a transparência em toda a cadeia de valor, a empresa 

apoia desde 2010 o GANTSCh (Global Action Network for Transparency in the Supply 

Chain) programa de capacitação desenvolvido pela Global Reporting Initiative (GRI), 

que incentiva a elaboração de relatórios de sustentabilidade na cadeia de suprimentos. 

No Brasil, o programa é desenvolvido pela Aberje (Associação Brasileira de 

Comunicação Empresarial) e conta com workshops e atividades durante o período 

médio de um ano. A empresa convida seus pequenos e médios fornecedores e, em 2011, 

teve a participação de sete empresas. Ao final do programa, seus parceiros tem a 

possibilidade de elaborar um relatório de sustentabilidade no padrão GRI. 

 

E) Atividades 

 

Devido ao seu empreendedorismo, conforme pôde ser visto ao longo desse caso, e 

ilustrado no Qadro 4, a seguir, a Natura vem desenvolvendo muitas atividades pioneiras 

ao longo de sua trajetória. Porém, trata-se de uma evolução pouco estruturada, mais 

empírica. A empresa vem priorizando o forecasting, ao invés do backasting. As maiores 

contribuições identificadas no seu modelo estão nos seguintes elementos: 

- Com relação aos princípios Comprometimento da Alta Administração e Governança 

Corporativa, observa-se um robusto Sistema de Gestão Social, especialmente voltado 

para o publico externo com a atividade de Engajamento de Stakeholders que ocorre 

tanto na definição dos temas prioritários de sustentabilidade como na manutenção de 

um canal de comunicação permanente. Nesse sentido, cabe destacar também a sua 

recente incorporação de critérios socioambientais na gestão da cadeia de suprimentos, 

que extrapola somente a Gestão de Carbono.  O maior destaque, no entanto, é a sua 

transparência e prestação de contas através da aplicação do padrão GRI no mais alto 

nível de aplicação (A+). E no mesmo sentido, destaca-se a sua Tabela Ambiental como 

instrumento informativo ao consumidor.  
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- Com relação à Coopetividade, Pensamento Global e Ação Sistêmica, a empresa realiza 

Lobby – o que é declarado em seu relatório, citando nomes dos funcionários pagos para 

esse fim – para que evolua a legislação sobre ativos de biodiversidade. Além disso, 

funda e participa de movimentos sociais importantes que visam à evolução político-

legal de empecilhos regulatórios que hoje atrapalham a exploração sustentável dos 

ativos de biodiversidade em mais larga escala. 

- Nos princípios Ética e Responsabilidade Social – observa-se o diferencial ético em 

suas campanhas publicitárias sem apelos sexuais ou padrões de beleza estereotipados. 

Além disso, o seu modelo de negócio Natura Ekos focado em Gestão da 

Sociobiodiversidade, com investimentos Empreendedorismo Socioambiental e 

distribuição de riqueza por meio da repartição de benefícios e da inclusão social das 

comunidades fornecedoras de ativos de biodiversidade na Amazônia. Trata-se de uma 

atividade muito importante para preservar a floresta de pé, com geração e distribuição 

de riqueza. Também vale destacar o Princípio da Precaução através da Certificação dos 

ativos que devem ser explorados com o Manejo Florestal. O modelo Natura Ekos é 

muito importante como alavanca da Justiça Social, 4ª CS do TNS. 

- Os princípios de “Desmaterialização e Substituição em Bases Flexíveis” se 

concretizam na empresa através das práticas de ACV do Produto, com aplicação de 

iniciativas de Ecoeficiência – como a adoção de refil em seus produtos, redução da 

embalagem e mais recentemente a Logística Reversa e Gestão da Água, através da 

metodologia Pegada Hídrica (com inclusão da fase de consumo final), e reuso interno – 

e Química Verde, pela vegetalização dos seus produtos. 
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Quadro 4 – Evolução das atividades de gestão da sustentabilidade da Natura 

 
Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa a partir dos dados coletados na pesquisa 
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F) Instrumentos de Medição da Gestão da Sustentabilidade 

 

Como instrumento interno de medição da gestão socioambiental com as comunidades 

fornecedoras e também as cooperativas de catadores de resíduo, a Diretora dispõe do 

índice BioQlicar177, que contempla duas categorias de indicadores: Bio (de recursos 

econômicos, físicos, ambientais, sociais e humanos); e Qlicar (de monitoramento do 

desempenho produtivo dos fornecedores rurais em Qualidade, Logística, Inovação, 

Competitividade, Atendimento e Relacionamento), implantado em 2007, que promove 

um diagnóstico, estabelecendo indicadores e identificando oportunidades de melhorias 

nessas comunidades.  

 

Como instrumento geral, a Diretora de Sustentabilidade deve reportar mensalmente o 

OSA – Orçamento Socioambiental, que possui os Indicadores de desempenho relativo 

que farão parte do Relatório Anual, baseado no padrão Global Reporting Initiative 

(GRI). Em suas palavras, o OSA “não é orçamento de dinheiro e sim de indicadores 

socioambientais da empresa. Essa é a minha principal ferramenta de gestão. Eu tenho 

vários indicadores sociais e ambientais, que monitoro mês a mês, e nos quais eu 

trabalho”.   

 

O Relatório de Sustentabilidade 2011178 (o mais recente) agregou mais mudanças no 

processo: incluiu também um trabalho de investigação e diálogo intensos, como um 

encontro com Consultores e Consumidores Natura, o que deverá enriquecer ainda mais 

                                                 
177 Para ajudar a monitorar a cadeia de abastecimento dos insumos e estimular a sustentabilidade entre os 

fornecedores, a empresa implantou o programa Bioclicar, que é inspirado na ferramenta MVS (Meios de 

Vida Sustentável), o qual promove um diagnóstico das comunidades fornecedoras, estabelecendo 

indicadores e identificando oportunidades de melhoria. Para medir os resultados alcançados com suas 

ações, a metodologia de gestão se baseia em indicadores sociais, ambientais e econômicos. Os 

indicadores são classificados nas seguintes categorias: Capital social, que mede o grau de organização 

social, de articulação externa, e a capacidade da comunidade de resolver seus problemas e tomar decisões 

coletivas de forma justa e democrática; Capital humano, que mede a qualidade da segurança alimentar, as 

condições de saúde e da educação; Capital físico, que avalia o acesso a infraestruturas de transporte, 

comunicação, energia, entre outros; Capital natural, relacionado à vitalidade dos ecossistemas e à 

qualidade ambiental do manejo dos recursos naturais; e Capital econômico, que mede o nível de renda, a 

diversificação da produção e o grau de dependência em relação aos seus parceiros, entre eles a Natura. A 

empresa está implementando novas ações para desenvolver o potencial dessas operações (RA NATURA 

2011).  

178 Quando chegam os meses de abril e maio, todos os anos, desde o ano 2000, o Relatório Anual Natura 

é apresentado à sociedade, com desempenho sempre referente ao ano anterior (período de Janeiro a 

Dezembro). O processo de construção até o resultado final, com informações do perfil da corporação, 

inovação, CNs e CNOs, metas, prêmios e consumidores, se inicia a partir de entrevistas com quase todas 

as áreas da Natura, mais de 50 pessoas, entre Presidente, Vice-Presidentes, Diretores e Gerentes, para 

reunir a medição de todos os indicadores de performance que são mais de 80. 

http://www.institutoatkwhh.org.br/compendio/?q=node/99
http://www.institutoatkwhh.org.br/compendio/?q=node/99
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o documento. As informações do relatório também são analisadas por auditoria externa, 

independente, que faz verificação da idoneidade das informações. Porém, ainda é 

necessário ampliar, geograficamente, o reporte dos indicadores (RA NATURA, 2011). 

 

Entretanto, ao longo dos anos, a empresa alterou a sua base de cálculo que mede a sua 

eficiência ambiental para água, energia e resíduos. Substituiu a métrica de unidade 

faturada, por unidade produzida. Isso significa que deixou de realizar o cálculo por meio 

das unidades comercializadas (faturadas), para considerar tudo aquilo que é, de fato, 

fabricado pela Natura e pelos seus fornecedores terceirizados (produzidas). Com a 

mudança metodológica, os indicadores de água, energia e resíduos dos 3 anos  

anteriores foram recalculados, bem como as suas metas, de forma a manter a 

comparabilidade dos dados e o fiel retrato da empresa nos últimos três anos. Para os 

dados de emissões de carbono, a metodologia manteve-se a mesma. Afirma que a 

mudança de métrica é necessária, pois permite um diagnóstico mais preciso do impacto 

das operações e acelera a identificação das oportunidades de melhoria. Contudo, ela 

dificulta a visão longitudinal sobre o desempenho da empresa. 

 

Além disso, como não há uma definição de sucesso em sustentabilidade, fica mais 

difícil avaliar se a empresa vem avançando em direção à sustentabilidade. 

Especialmente no caso da Natura, sabe-se que não, porque a empresa vem aumentando 

a sua violação das 4CS (especialmente da 1ª, 2ª e 4ª). A empresa, praticamente, triplicou 

de tamanho desde 2004, quando abriu o seu capital no mercado de ações da Bovespa. O 

resultado é um impacto absoluto maior do que as reduções relativas. Será possível 

crescer e, ao mesmo tempo, reduzir o impacto ambiental? Conforme foi visto na 

fundamentação teórica, sim, quando a empresa reduz a sua escala por fatores 4, 10, 100, 

etc. Portanto, aqui há um grande desafio à Natura, já que as vendas e operações crescem 

a um ritmo acelerado. Em contrapartida, a linha Ekos tem ajudado a consolidar, na 

mente do consumidor, uma imagem de sustentabilidade da empresa. Esse 

posicionamento pode ocasionar o rebound efect do “Paradoxo de Jevons”, explanado na 

teoria, que é o crescimento do seu impacto absoluto, tanto relacionado à linha Ekos 

como às demais linhas sem Refil. Por exemplo, em 2009 e 2010, a empresa registrou 

queda no uso dos produtos com refil, em comparação com todos os itens faturados na 

operação Brasil. Na sua estratégia para reduzir o impacto dos produtos em 2009, a 

empresa definiu uma meta de 19% na venda de refil sobre itens faturados no Brasil. 
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Alcançou 18,4% e sua justificativa foi que isso ocorreu porque reduziu o esforço 

promocional nesse item para equalizar os seus esforços promocionais, desde 2008, mas 

afirma que isso vem sendo feito sem decréscimo do comprometimento com a educação 

e sensibilização para a venda de refil. Ocorre, porém, que, para o exercício seguinte, a 

empresa reduziu sua meta para 18,5%, e mesmo assim não conseguiu atingi-la. 

Informou dessa vez que: “apesar dos avanços, registramos uma queda no uso de refil, 

em comparação com todos os itens faturados pela Operação Brasil, não alcançando a 

nossa meta de 2010, de chegar a 18,5% do total sobre esses itens – nosso índice ficou 

em 16,9%”, ou seja, um desempenho mais baixo, ainda, que no ano anterior. De acordo 

com a empresa, essa redução se deve à maior representatividade das vendas de itens de 

kits especiais ou sazonais, que não oferecem a opção de refil, e à diminuição das 

promoções sobre produtos com refil. Em seu portfólio, 40% dos produtos têm a oferta 

de refil.  

 

Assim, a questão da Natura é: qual o impacto do seu crescimento em suas metas e 

compromissos de sustentabilidade? Correspondente ao seu crescimento, foi o salto nos 

indicadores globais do seu impacto. Por exemplo, o consumo de água absoluto179 mais 

que dobrou – de 116,3 mil metros cúbicos, em 2004, para 247,9 mil metros cúbicos em 

2010. A empresa se explica, afirmando que o seu desafio “é a tendência de aumento no 

consumo absoluto, por conta da ampliação das atividades da Natura. Entretanto, 

continuamos empenhados na busca de novas formas de reutilização para manter nossa 

trajetória de melhoria da eficiência no uso da água” (RA NATURA, 2011, p. 83). As 

emissões globais de GEE aumentaram de 194.154 toneladas em 2007 (o ano em que 

tornou público o seu Programa de Carbono Neutro), para 265.015 toneladas de CO2 em 

2011. O consumo absoluto de energia, em 2007, também subiu de 171,8 para 251 

(Joules x 10¹²). Em 2011, reduziu a geração de resíduos de 23 para 20 gramas por 

unidade produzida, mas aumentou o impacto absoluto, nos últimos três anos, que foi de 

9,1 para 12,3 toneladas180. Do montante gerado em 2011, afirma que recolheu, apenas, 

                                                 
179 141,8 mil metros cúbicos em 2006; 146 mil metros cúbicos em 2007; 161,3 mil metros cúbicos em 

2008; 200,6 mil metros cúbicos em 2009; e 201 mil metros cúbicos em 2010. 

180 Também aumentou a geração de resíduos perigosos de 1.4 em 2009 para 3,2 toneladas em 2011. Em 

2011, houve um acréscimo na destinação de resíduos perigosos para a reciclagem. Isso ocorreu em função 

de um maior índice de perdas de produtos por descontinuidade, validade vencida ou sucateamento. Esses 

produtos são enviados para coprocessamento, assim como resíduos sólidos de maquiagem, contaminados 

e de matérias-primas. Em contrapartida, reduziu a geração de resíduos não perigosos, tais como lodo e 
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355 toneladas de embalagens. Entretanto, é um desempenho incipiente em relação ao 

total de resíduos gerados pela empresa (RA NATURA, 2009, 2010, 2011). Marcos 

Byington Egydio Martins, ex-diretor de sustentabilidade (até julho de 2007), conta que, 

quando a Natura abriu o capital na bolsa, buscou taxas de crescimento de 25% ao ano, 

meta muito agressiva. “Houve enorme mudança de cultura organizacional”. Por isso, 

considera: “existe, sim, o risco de a abordagem da sustentabilidade, embora muito 

presente no discurso corporativo, parecer uma grande hipocrisia, devido à necessidade 

de se manterem padrões de crescimento agressivos. Esse dilema ainda não está bem 

equacionado” (ALMEIDA, 2009a, p. 175). 

 

Quadro 5 – Síntese dos principais aspectos do MGS da Natura Cosméticos 

 

Natura Cosméticos 

Nível 0 – Fontes 

de estímulo  

-  Fundadores (movimentos sociais) e Conselho de Administração  

-  Paixão pelo Tema (Liderança de Guilherme Leal)  

Nível 1 –

Entendimento  

-  Noção alinhada com a CMMAD, 1987 

-  Ideia de interdependência entre as partes e o todo e; 

-  Percepção de alguns limites naturais à atividade econômica conquanto ao DS  

Nível 2 – 

Definição de 

Sucesso  

-  Triple Bottom Line e Matriz de Materialidade (temas prioritários)  

Nível 3 – 

Princípios 

Estratégicos  

- Consciência, Paixão e Intuição (Teoria U) 

- Comprometimento da Alta Administração 

- Desmaterialização e substituição em bases flexíveis  

- Princípio da precaução (adaptação aos ciclos naturais) 

- Coopetividade  

- Diretrizes globais e Desenvolvimento Local  

- Ética e Responsabilidade Socioambiental (políticas de ética em publicidade) 

- Governança Corporativa (Transparência, Prestação de Contas e Engajamento de 

Stakeholders) 

Desafios: desempenho absoluto e limite ao crescimento 

Nível 4 -  
Atividades  

Abordagens de 1ª Geração; evolução das atividades de forma menos estruturada, 

empírica; com prevalência do forcasting sobre o backasting.  

Destaques: Engajamento de Stakeholders, Sociobiodiversidade e aplicação 

consistente do padrão de relatório GRI  

Nível 5 – 

Medição  
Bioclicar, Indicadores GRI (melhoria progressiva) e avaliação independente  

Fonte: elaborado pelo autor a partir da análise da pesquisa 

 

 

                                                                                                                                               
madeira. A reciclagem desses itens também caiu, porque o lodo físico-químico não é mais enviado para a 

compostagem por recomendações do órgão regulador. 
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4.3 INTERFACE INC. 

 

A Interface Inc. é uma empresa líder mundial em design, produção e vendas de carpete 

modular, e prestadora de outros serviços de instalação e cobertura de pisos para os 

mercados privados, institucionais e residenciais. A empresa se dedica a criar valor para 

os seus clientes, oferecendo atributos de desempenho, como qualidade superior do 

tapete modular, incluindo designs dinâmicos, maior valor econômico (que inclui os 

custos baixos, como resultado da sua capacidade de redução de desperdícios, tanto na 

instalação como na manutenção), facilidade de instalação e velocidade. Como uma 

empresa global com uma reputação de alta qualidade, confiabilidade e posicionamento 

premium, a Interface atende mais de 110 países sob marcas estabelecidas, como 

InterfaceFLOR®, Heuga®, Bentley Prince Street® e Flor®. No tapete broadloom, a sua 

marca Bentley Príncipe Street® também é líder no highend, no designer-oriented setor 

de mercado, onde o design personalizado e de alta qualidade são os principais fatores de 

especificação de compra. Seus principais mercados geográficos são as Américas, 

Europa e Ásia-Pacífico, onde as percentagens de suas vendas líquidas totais são de, 

aproximadamente, 56%, 28% e 16%, respectivamente, para o ano fiscal de 2010. 

Capitalizando a sua liderança no carpete modular para o segmento de escritórios 

corporativos, a empresa tem executado uma estratégia de diversificação de mercado 

para aumentar a sua presença e participação em segmentos não-corporativos, tais como 

governo, escolas, hospitais, hotelaria e espaços comerciais (RA INTERFACE 2010).  

 

No quarto trimestre de 2008, e, particularmente, em novembro e dezembro, a crise 

mundial financeira e de crédito afetou muitos clientes da empresa – corporações, 

governos e outras organizações – por conseguinte, impactou significativamente o seu 

desempenho econômico (em milhões de dólares, seu faturamento caiu de $1,082,344 

em 2008; para $859,888 em 2009; e depois subiu, novamente, para $961,827 em 2010). 

Com fábricas nos 4 continentes, vendas em 110 países, e mais de 4 mil ambientalistas 

funcionários181 (em 2008, antes da crise); a Interface realiza uma jornada em direção 

                                                 
181 Por conta da crise econômico-financeira em 2008, a empresa fez significativa reestruturação e 

redução da sua base de funcionários, em todo o mundo, chegando a cortar 530 funcionários nas áreas de 

fabricação, vendas e administração. As reduções de trabalhadores giram em torno de 23% da sua força de 

trabalho mundial (RA INTERFACE 2010). 
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ao cume simbólico de uma montanha muito elevada – o Monte da Sustentabilidade (RA 

INTERFACE 2010). 

 

A Interface foi uma das primeiras empresas, no mundo, a se comprometer, 

publicamente, com a sustentabilidade, em 1995, e, por isso, tem sido amplamente 

reconhecida por suas conquistas desde então. Seus produtos também têm recebido 

inúmeros reconhecimentos e prêmios, principalmente pelo design e inovação inspirados 

no biomimetismo. A revista Fortune incluiu a Interaface, na sua lista anual das “100 

Melhores para se Trabalhar”, duas vezes. O GlobeScan (2007), Survey of Sustainability 

Experts relacionou a Interface Inc., como a primeira da lista de empresas globais com o 

maior compromisso com a sustentabilidade. De acordo com Ray Anderson, seu 

fundador, 

 

A Sustentabilidade conferiu à minha empresa uma vantagem competitiva de mais de uma 

maneira. Ela se revelou o mais poderoso diferenciador de mercado que conheci na minha 

longa carreira. Os nossos custos caíram, os lucros aumentaram e os nossos produtos nunca 

foram melhores. Ela nos recompensou com uma maior visibilidade positiva e boa vontade 

entre os nossos clientes, do que a mais ardilosa e dispendiosa campanha publicitária ou de 

marketing podia, possivelmente, ter gerado. E nada melhor do que uma forte ética 

ambiental para atrair e motivar boas pessoas, estimulando-as em torno de um propósito 

mais elevado e oferecendo a elas uma razão poderosa para se juntar a nós e permanecer do 

nosso lado (ANDERSON E ROBIN, 2011, p. 35). 

 

 

Trajetória Socioambiental da Interface 

 

Em 1994, estimulado pelo questionamento de um cliente, Ray Anderson se depara com 

o desafio de fazer um discurso ambiental para a diretoria da empresa. Sem qualquer 

noção do que dizer, vai buscar inspiração no livro A Ecologia do Comércio. Durante a 

leitura, Ray sentiu uma grande dor no peito (dor de emoção), e teve um insight, como 

uma visão do futuro, (uma intuição) sobre o propósito pelo qual se dedicaria dali por 

diante. Apresentou o seu discurso ambiental na ocasião, que marcou o início da jornada 

da Interface para o monte da sustentabilidade. Ray acumulava a presidência do 

Conselho de Administração e a Presidência da Gestão da Empresa (era o CEO e 

também o fundador da Interface), mesmo assim, enfrentou a resistência inicial do grupo, 

a qual foi sendo dissolvida com a sua liderança inspiradora. Ao longo de um ano inteiro 

(1994), juntamente com uma força tarefa ambiental criada para esse fim, Ray Anderson 

pesquisou e estudou muitas referências de vanguarda (descritas na fundamentação 

teórica como ferramentas de 2ª Geração) sobre gestão da sustentabilidade, dentre as 
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quais, cumpre destacar o “Capitalismo Natural” de Paul Rawkens e a “Estrutura de 

Referência do The Natural Setp”. Então, adotou estas duas propostas complementares 

como as suas principais referências de gestão para a sustentabilidade. A partir delas, 

formula um plano estratégico de desenvolvimento sustentável para a Interface, mediante 

a abordagem integradora Backasting ABCD, com um prazo de 26 anos para alcançar 

essa meta global (1994-2020). Esse plano foi denominado a subida à montanha da 

Sustentabilidade, cujo pico passara a ser chamado de Missão Zero. Em suas palavras, 

Ray afirma “pelo período de um ano nós formulamos um plano e articulamos a visão 

em palavras muito claras e que esperávamos que fossem compreensíveis” (MAZUR e 

MILES, 2009, p. 7). Como definição de sucesso em sustentabilidade, a empresa cria as 

Sete Metas específicas ou Sete Faces do Monte da Sustentabilidade, assumindo o 

desafio audacioso de, até 2020, não tirar da Terra o que a Terra não possa repor.  

 

A busca da primeira meta, Eliminação do Desperdício182, já inicia nesse primeiro ano, e 

a Interface começa a utilizar a filosofia “menos é mais”, e reduz a média de consumo de 

fibra em 10% por jarda quadrada em apenas 12 meses. Isso só foi possível, porque, já 

naquele ano, a Interface criou o programa tático Quality Utilizing Employees 

Suggestions and Teamwork (QUEST) –, que deu início a uma série de inovações 

incrementais importantes, que permitirão a economia de matérias-primas e energia. Este 

programa inaugurou os esforços de ecoeficiência (desmaterialização) da empresa, que 

irá se provar um importante elemento de conexão entre as economias financeiras 

geradas e o investimento em inovações robustas e radicais.  

 

Em paralelo, Ray comunica o seu plano estratégico, com sutileza, aos acionistas de Wall 

Street, e afirma a eles que o objetivo do programa QUEST183, desde o início, era “gerar 

                                                 
182 Desperdício é qualquer custo mensurável contido no produto que não acrescente valor para o nosso 

cliente. Pode ser subdivido em três subdefinições: (i) o quilowatt-hora mais verde é aquele que você não 

usa; (ii) o litro de gasolina, de óleo diesel ou de aquecimento, ou a tonelada de carvão mais verde é aquele 

que você não queima; e (iii) a lata de lixo mais verde é aquela que você nunca enche (ANDERSON e 

ROBIN, 2009, p. 84) 

183 Quality Utilizing Employee Suggestions and Teamwork (QUEST): Sugestões de Qualidade 

Utilizando Funcionários e Trabalho em Equipe começou em 1995, como um programa para impulsionar 

os esforços de redução de resíduos nas fábricas Interface. É um sistema global, gerenciado dos EUA, para 

definir e eliminar os desperdícios e comunicar realizações, reconhecendo os esforços e medindo o 

progresso, para permitir que os funcionários saibam quais as suas contribuições. Usando equipes 

multifuncionais de funcionários com objetivos comuns, estimula-se a criação de diferentes perspectivas e 

idéias valiosas. Como resultado das contribuições dos colaboradores, a Interface obteve uma redução de 

41% no custo de resíduos por unidade, resultando em US $ 438 milhões de custos com resíduos evitados 

para aterro, desde que o programa começou (INTERFACE 2012). 
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a economia que mais do que amortizaria os custos de deslocar a companhia inteira para 

cima da montanha”. Entretanto, até hoje, essa atividade “está funcionando às mil 

maravilhas,” nas palavras de Ray Anderson (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 100). Por 

conta das medições das reduções concretas no desperdício, foi possível convencer Wall 

Street de que a ideia realmente era boa, então, Ray determinou que cada fábrica, 

escritório ou instalação da Interface, em todo o mundo, formasse equipes QUEST para 

dar início ao processo de redução e medição de desperdício. Ao mesmo tempo, a 

Interface se empenha em demonstrar aos seus acionistas a grande oportunidade de 

retorno que haveria para uma empresa que conseguisse ajudar a redesenhar um novo 

modo de vida para a sociedade, e guiá-la rumo a uma direção mais sustentável. Após 

mobilizar sua liderança e superar algumas resistências internas naturais, Ray descreve 

algumas das experiências mais importantes que a Interface vem tendo com o QUEST e 

observa que, às vezes, uma nova ideia conduz a bem mais do que apenas alguns pontos 

percentuais eliminados de um número de desperdício. Além do QUEST, Ray tomou 

outra medida fundamental para o progresso da Missão Zero; criou um Eco Dream 

Team, um staff de suporte e orientação à escalada do monte da sustentabilidade, que 

passou a trabalhar coordenadamente com o nível estratégico da empresa. Entre os 

membros do staff, estiveram alguns dos pensadores mais progressistas sobre 

sustentabilidade, que representavam um vasto leque de interesses ambientais e sociais. 

A composição184 da equipe variou de tempos em tempos.  

 

Em 1996, Ray começa a enfrentar a Segunda Face do Monte, “Eliminação de Emissões 

Malignas185”, e cria uma Equipe de Eliminação de Substâncias Químicas Tóxicas, com 

a missão de trabalhar com os fornecedores mais acima, na cadeia produtiva, para 

eliminar ou substituir todas as substâncias químicas ecologicamente nocivas das 

instalações Interface. Para isso, desenvolve a aplicação da metodologia de Avaliação do 

Ciclo de Vida (ACV) de cada um dos seus produtos, orientada pelas 4 Condições 

Sistêmicas da Sustentabilidade (TNS). O objetivo era assegurar que “toda instalação da 

Interface, não importa onde esteja localizada, por mais complacente que sejam as leis 

                                                 
184 Eis a lista daqueles que fizeram parte dela (ANDERSON, 2009, p. 99): Janine Benyus; David 

Brower; Bill Browing; Bernadette Cozart; Robert Fox; Paul hawken; Amory Lovins; L. Hunter Lovins; 

Bill McDonough; John Picard; Jonathon Porritt; Daniel Quinn; Dr. Karl-Henrik Robèrt; Walter Stahel; e 

John Warner (ANDERSON e ROBIN, 2009). 

185 Esta meta vai se dedicar a não violação das 4 CS do TNS, mais diretamente, à 1ª e 2ª eliminação da 

dispersão de substâncias químicas tóxicas e da crosta terrestre, ecologicamente nocivas, que entram em 

suas instalações através dos fornecedores e, depois, viram emissões sólidas, líquidas e gasosas; 
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ambientais do local, respeite as normas mais rígidas sobre a poluição do ar e da água em 

vigor, em qualquer uma das nossas instalações em qualquer lugar do mundo”. 

Acreditando “que uma companhia marrom não possa fabricar um produto verde” 

(ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 113-114), Ray considera que a sustentabilidade 

exige, de forma absoluta e inquestionável, a não violação das quatro condições 

sistêmicas e mais uma quinta condição, acrescentada por ele, que fala sobre a eficiência 

dos recursos, e está diretamente relacionada à eliminação contínua do desperdício – 1ª 

Face: Desperdício Zero –, ao passo que isso empurra a empresa para investimentos mais 

robustos. Estudando cada fornecedor da Interface – por composição química dos seus 

produtos –, cada chaminé e cada tubulação de água servida que entrava e saia da sua 

empresa, Ray assinala que filtros de água, filtros de chaminé, não mantêm os causadores 

de problema (tóxicos) longe do ar e da água. Eles são, na melhor das hipóteses, soluções 

paliativas. Elas apenas adiam a solução e concentram o problema. “Soluções de ‘fim de 

tubulação’, como a filtragem e a purificação, são insustentáveis. Elas são apenas pontes 

necessárias e temporárias para soluções melhores a longo prazo”. Seguiu o conselho do 

seu Staff, na ocasião, do arquiteto pioneiro da sustentabilidade Bill McDonough, que 

escreveu o livro Cradle to Cradle, que foi: “Precisamos retirar esses filtros do fim das 

nossas tubulações e chaminés e colocá-las no nosso cérebro, para que possamos 

redefinir, de uma maneira inteligente, os nossos produtos e os nossos processos.” 

(ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 115). Logo que as equipes de substâncias químicas 

tóxicas tomaram conhecimento do que a empresa estava liberando, elas puseram mãos à 

obra, criando um protocolo de triagem de substâncias ante os fornecedores. Para 

eliminar as emissões tóxicas, a empresa teria que trabalhar com os seus fornecedores, 

que estão mais acima na cadeia produtiva, para impedir, antes de mais nada, que os 

tóxicos entrassem nas suas fábricas. Depois de alguns desapontamentos iniciais com 

vários fornecedores, que tanto resistiam ao processo de transparência186 – na revelação 

da composição química e tóxica dos seus produtos – quanto se mostravam refratários ao 

processo de mudança que a Interface instalara, finalmente, a Interface chega à conclusão 

de que teria que reduzir drasticamente o número dos seus fornecedores, ficando só com 

aqueles confiáveis. Em início de 2001, Ray Anderson reuniu uma equipe 

                                                 
186 Ao que se constatou, os fornecedores ainda não estavam se mostrando completamente sinceros a 

respeito das substâncias químicas que usavam nos seus produtos. Alguns deles alegavam preocupações a 

respeito de revelação de fórmulas patenteadas. Outros (talvez a maioria) simplesmente não queriam abrir 

demais a sua caixa de Pandora. Demorou um pouco, mas a Interface acabou por abandonar a tentativa de 

obrigá-los a fazer isso (ANDERSON, 2009, p. 116-117). 
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interdisciplinar para pensar, minuciosamente, a respeito do que realmente poderia 

significar o que chamava de “estruturalmente benigno”, e como uma empresa poderia 

criar um processo de triagem verdadeiramente impermeável. Por conseguinte, a 

conclusão do trabalho foi a necessidade de reduzir a longa lista de fornecedores. A 

consolidação dos fornecedores fez com que a segunda meta da Missão Zero se tornasse 

alcançável, mais economicamente vantajosa: 

 

Veja bem, tínhamos, na época, 28 fornecedores de substâncias químicas em apenas uma das 

divisões. A gerência da divisão informou a eles que iríamos reduzir esse número para três. 

Uma quantidade menor de fornecedores significava menos papelada e muito mais contratos 

para os vendedores. Eles teriam que concordar com a nossa triagem química, mas as 

recompensas seriam substanciais. A gratificação e a punição estavam lado a lado. O 

resultado? 

Hoje, temos uma blindagem extremamente eficaz, que nos protege de fornecedores que 

podem nos enviar coisas que não queremos. Usamos essa abordagem para fazer a triagem e 

eliminar o chumbo, o mercúrio, surfactantes perfluorados alquila e outras substâncias 

químicas e materiais tóxicos bioacumulativos persistentes. O que tudo isso nos custou? 

Nada. A economia anual está em torno de 300 mil dólares. Ao consolidar a nossa base de 

fornecedores (uma ferramenta que eles podem adotar), para examinar, atentamente, os 

fornecedores deles, iniciando um efeito propagador que se espalhou, à medida que mais 

empresas estão motivadas pelo interesse próprio esclarecido para investir em uma química 

benigna, eternamente verde (ANDERSON e ROBIN, 2009, p.117). 

 

Como resultado da escalada da segunda Face do Monte, a empresa, até 2008, conseguira 

fechar 33% das suas chaminés, bloquear 71% das suas tubulações de água servida, e 

também, rapidamente, (em 1996) eliminara todas as substancias tóxicas e perigosas 

indicadas no SARA 313, além de reduzir em 30% as suas emissões de GEE absolutas, 

sem considerar os projetos de compensação (ANDERSON e ROBIN, 2011, p.117). 

  

Entrementes, 1996 e 1997, a Interface cria um sistema de gestão ambiental que lhe 

confere a sua 1ª certificação ISO 14001:1996, de Sistema de Gestão Ambiental, nas 

fábricas norte-americanas. Atualmente, todas as fábricas espalhadas pelo mundo já 

foram certificadas, em conformidade com a norma ISO14001, norma internacional para 

sistemas de gestão ambiental, ajudando a minimizar os impactos ambientais das 

operações, enquanto trabalha na melhoria contínua. A intensidade do uso de água do 

processo de fábrica já era relativamente baixa, em particular para as operações de 

carpetes modulares. Não obstante, através do QUEST e do sistema de gestão, a Interface 

reduziu, drasticamente, o seu consumo de água, fazendo, apenas, mudanças de processo, 

como por exemplo, reduzir a intensidade do tingimento de fios, o que requeria mais 

água. Sob uma perspectiva longitudinal, a partir de 1996, a empresa reduziu seu 
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consumo de água por unidade de produto em 82%, considerando-se a última medição, 

com dados de 2010 (INTERFACE 2012).   

 

Em 1996, a empresa iniciou a sua gestão de carbono como signatária do GHG Protocol. 

Usando a avaliação do Ciclo de Vida (ACV), ela mede as suas emissões totais de GEE 

criados durante o ciclo de vida completo de seus produtos (escopos I, II e III) e, em 

seguida, trabalha na redução da pegada de carbono através do programa QUEST e do 

sistema de gestão ambiental da empresa. Também faz compensação por meio  da 

compra de créditos de compensação e investimento em projetos, usando critérios 

rigorosos para selecionar projetos de reais reduções de emissões certificadas, verificadas 

com base em protocolo de consenso. A empresa também contrata organizações terceiras 

independentes, para verificar o seu processo de medição e cálculos das reduções de 

emissões de GEE. Com base em sua gestão de carbono, a empresa criou, em 2003, o 

Carpete carbono neutro (Cool Carpet™). Até 2010, a empresa vendeu mais de 142 

milhões de metros quadrados de Cool Carpet, aposentando mais de 2 milhões de 

toneladas de créditos de redução de emissões verificadas. Lançado no mercado em 

2003, o Cool Carpet é o primeiro tapete do mundo com carbono neutro (ANDERSON e 

ROBIN, 2011).  

 

Já de olho na Quinta Face do Monte, também em 1997, lança o programa Trees for 

Travel, para ajudar a compensar as emissões de dióxido de carbono associadas com 

viagens de negócios feitas por meios aéreos. A Interface começa a plantar árvores e a 

investir em projetos de compensação de emissões de GEE, para compensar as emissões 

do total de milhas aéreas percorridas pelos seus funcionários, e também do envio de 

mercadorias pelo modal aéreo (ANDERSON e ROBIN, 2011).   

 

Em 1998, é que, de fato, a empresa vai começar a escalar a Terceira Face, “Aumentar a 

eficiência energética e usar cada vez mais a energia renovável”. A partir de um 

consumo de energia bem mais baixo (proporcionado pelo programa QUEST), a empresa 

define que energia renovável de baixo impacto é aquela que deve substituir o 

combustível de origem fóssil, de modo a torná-la 100% independente dele até 2020. 

Para conseguir isso, a empresa inicia uma estratégia simples – melhorar a sua eficiência 

energética e aumentar a utilização de energia renovável, através de uma abordagem 

agressiva, com instalação de sistemas de energias renováveis em suas fábricas e compra 
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de energia renovável para as suas instalações ao redor do mundo. E maximizar a 

eficiência energética foi o primeiro passo para poder reduzir o uso de energia em todas 

as fábricas e instalações. Para isso, foi feito o investimento na construção de sistemas de 

gestão de energia, por indicadores e em tempo real, para ajudar a entender e a reduzir o 

uso, exibindo os resultados por funcionários e áreas, em todos os níveis, para identificar 

formas de redução. A empresa tem, também, substituído e atualizado equipamentos, 

como alternativas eficientes, incluindo unidades de sistemas de iluminação, e instalação 

de claraboias e tubos solares, para permitir que a luz do sol reduza a necessidade de 

eletricidade. Todos os ganhos de eficiência, melhorias e, mais importante, não 

quilowatts usados, somam um progresso significativo desde que começou em 1994. Uso 

total de energia, em suas fábricas globais, reduziu em 43%, por unidade de produto 

desde 1996. E só depois de uma redução significativa é que a Interface começou a usar 

Energias Renováveis (ANDERSON e ROBIN, 2011).  

 

Em 1999, instala um conjunto de placas fotovoltaicas na fábrica de Bentley Prince 

Street, na Cidade da Indústria, Califórnia, originalmente uma das maiores do país com 

financiamento privado de painéis solares. Em 2003, faz uma parceria com a Prefeitura 

de LaGrange, Geórgia, e passa a usar gás metano, a partir de um aterro sanitário local 

como fonte de combustível renovável para 100% da sua fábrica. Em função desse 

projeto, em 2005, a empresa ganhou o Prêmio de "Parceiro de Energia do Ano" dos 

EUA, concedido pela Agência de Proteção Ambiental187 (EPA), pelo uso de energia de 

metano dos aterros.  Em 2000, a empresa instala um conjunto de placas fotovoltaicas 

em sua fábrica, em Scherpenzeel, Holanda. Além disso, a empresa também compra 

energia renovável, para suprir suas necessidades de energia em fábricas, escritórios e 

showrooms – energia renovável eólica, projetos de energia solar e biomassa próximos a 

suas instalações pelo mundo. A Interface também adquire créditos de energia renovável 

limpa (CERs) e projetos de energia renovável certificada para apoiar o desenvolvimento 

dos mercados de energia limpa. A partir de 2010, oito das nove fábricas já operam com 

100% de eletricidade renovável, e 30% do consumo de energia absoluto da Interface são  

satisfeitos a partir de fontes renováveis – dentre os quais 28% vêm de energia eólica e 

solar e 2% vêm de gás de aterro (ANDERSON e ROBIN, 2011).  

                                                 
187 A Interface é membro da Green Power Partnership (GPP) da EPA dos EUA, uma iniciativa 

voluntária, que visa a aumentar o uso de energia renovável. A  empresa foi incluída no Clube Green 

Power de Lideranças - um reconhecimento reservado para parceiros que excedem o seu compromisso de 

energia renovável por uma margem significativa (INTERFACE 2012). 
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A empresa vai iniciar, também em 1996, os esforços para escalar a 4ª Face do Monte, 

talvez uma das mais difíceis, porquanto, fazer a reciclagem em um circuito fechado, 

copiando o método da natureza – de transformar os resíduos em alimento, um sistema 

cíclico, essencialmente de desperdício zero – requer, não só inovações incrementais, 

mas a superação de enormes desafios técnicos, com o correspondente investimento em 

P&D com foco em inovações radicais. E por meio das inovações incrementais e 

radicais, a empresa, gradualmente, foi desenvolvendo formas de substituir matérias-

primas virgens por materiais reciclados e renováveis. Esse processo vai dar um “salto 

quântico”, através de uma inovação chamada ReEntry® 2.0, concebida em 2007, por 

uma parceria estratégica com um inventor Italiano. Então, a Interface se torna a primeira 

fabricante de carpetes do mundo a implementar um processo de "separação limpa" de 

fibras de nylon do forro do tapete, permitindo uma quantidade máxima de reuso, a partir 

de resíduos pós-consumo, criando novos produtos, que utilizavam um percentual 

mínimo de matéria virgem. Durante esse percurso, têm havido diversas inovações, 

porém, convém descrever aquelas relatadas por Ray Anderson, em seu livro, que se 

constituem como as mais radicais. Em 1999, a InterfaceFLOR apresenta o suporte de 

conteúdo reciclado GlasBac® RE, que oferece o mais alto conteúdo reciclado pós 

consumidor da indústria na época. 

 

Foi preciso um programa de pesquisa e desenvolvimento que envolveu um número enorme 

de pessoas, mas, em 1996, fomos capazes de integrar o vinil reciclado a uma das nossas 

camadas de forro das placas de carpete. Nós o chamamos de GlasBac® RE, e ele 

representou uma melhoria significativa e visível, um bom passo inicial. Entretanto, isso não 

bastou para eliminar a nossa necessidade de milhões de quilos de vinil virgem. E não fez 

nada para tratar do problema da reciclagem do fio de náilon da superfície do carpete. Você 

pode pensar nisso como uma resposta parcial para metade do problema. 

Depois disso, em 1997, a nossa divisão Interface-Amerias foi capaz de produzir o primeiro 

carpete aglutinado por fusão fabricado a partir de um fio reciclado, 100% pós-industrial. 

Nós o chamamos de Déja vu. Esse foi outro passo pioneiro na direção certa. 

Embora tivéssemos sido capazes de expandir, gradualmente, esses primeiros esforços 

progressivos e, já em 1999, oferecer produtos de carpete em placas que usavam, tanto 

algum náilon pós-industrial reciclado, quanto um pouco de forro de vinil pós-consumo 

reciclado, foram necessários mais anos de pesquisa e desenvolvimento para que 

pudéssemos propor o salto quântico seguinte: um novo processo termoplástico patenteado, 

que chamamos de Cool Blue®. (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 164). 

 

Explicando o processo Cool Blue®, Ray Anderson explica as vantagens e benefícios 

dessa primeira inovação sustentável radical na Interface, embora não fosse ela a última 

de todas. Outras ainda viriam. Em suas palavras: 
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O processo Cool Blue® é uma inovação de primeira linha (e dispendiosa); ele utiliza 

temperaturas de processo muito mais baixas para amaciar o plástico, o que oferece algumas 

importantes vantagens. A baixa temperatura mantém o polímero intacto, possibilitando que 

usemos PVC 100% reciclado (sem precisar de nenhum material virgem para “adoçar” a 

mistura). E podemos operar toda a linha com o calor gerado pelo metano do aterro 

sanitário; [...] John Bradford, o nosso vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento, disse 

o seguinte: “Uma energia alternativa renovável, materiais renováveis e recicláveis é um 

forro de alto desempenho, feito a partir de materiais reciclados – é como a trifeta da 

sustentabilidade”. 

[...] 

O processo Cool Blue® aumentou a nossa capacidade de reciclar os resíduos e transformá-

los em um novo forro de carpete de aproximadamente dois milhões e trezentos mil quilos 

por ano para quase sete milhões de quilos. É um grande passo, e também possibilitou que 

evitássemos, que material de PVC velho fosse parar em incineradores ou aterros sanitários, 

onde poderia permanecer durante séculos e correr o risco de queimar. 

O processo Cool Blue® ajudou-nos a colocar uma autêntica distância entre nós e os poços 

de petróleo. Embora essa fosse a coisa ambientalmente correta a ser feita, quando o barril 

custava 18 dólares, ela é uma decisão comercialmente inteligente a ser tomada hoje, já que 

o petróleo está muito mais caro. Valeu a pena o esforço? Pode apostar que sim! 

No entanto, por melhores que fossem essas medidas, ainda não havia uma maneira ótima de 

separar, claramente, do forro, toda aquela fibra de náilon da face superior, e se não 

conseguíssemos fazer essa separação de uma forma impecável e eficiente, tampouco 

conseguiríamos reciclá-la em um circuito fechado (de volta para si mesma). Mesmo que 

encontrássemos uma maneira de separar os dois, as três tecnologias disponíveis para 

transformar a felpa de náilon reciclado dos carpetes velhos na matéria-prima para os novos 

– a refusão, a dissolução e a decomposição química – eram consideradas extremamente 

difíceis, praticamente impossíveis. Ou o produto final estava contaminado demais para ser 

usado, as substâncias químicas da reciclagem eram tóxicas demais, ou o empreendimento, 

como um todo, era simplesmente caro demais para que fosse fabricado (ANDERSON e 

ROBIN, 2011, p. 164). 

 

Em 2006, uma linha inspirada em biomimética, Entropy®, se estabelece com o fio 

Blues Chip™ e o GlasBac® RE, em fusão com o Cool Blue™, ao aumentar o conteúdo 

reciclado total de 62 para 74%. Entretanto, o senso de oportunidade (serendipity) da 

Interface –, sob a vigorosa inspiração do propósito “sustentabilidade” –, conseguiu 

solucionar o obstáculo aparentemente intransponível da Quarta Face do Monte da 

Sustentabilidade. E serendipity foi o elemento chave para que o vice-presidente de 

pesquisa da Interface estivesse, no momento e no lugar certo, alerta e receptivo “aos 

sinais”. Assim, tomou conhecimento da existência da máquina de reciclagem (ReEntry), 

possibilitando que, em um segundo momento, a Interface estabelecesse um acordo 

exitoso, uma sociedade exclusiva com os sócios da empresa que inventaram a máquina, 

e obtivesse direitos, no mundo inteiro, sobre a tecnologia de reciclagem de carpetes 

deles. 

 

Tomamos conhecimento do trabalho deles na conferência anual do Carpet Center em 

Callaway Gardens, em Pine Montain, na Geórgia. CARE é uma organização formada por 

uma associação da indústria com o governo, fundada em 2002, voltada para a redução da 

quantidade de resíduos de carpete que vão para os aterros sanitários. A Interface é uma 

patrocinadora líder sustentável da organização, e o nosso vice-presidente de pesquisa, 

Stuart Jones, estava presente na Conferência como nosso representante (ANDERSON e 

ROBIN, 2011, p. 165). 



174 
 

 

Em 2007, é lançado o ReEntry®, um dos programas de recuperação de carpetes mais 

agressivo, responsável e exitoso da industria. É aqui que um inventor italiano e um 

engenheiro germano-americano entram na história da Interface: 

 

Sergio Dell’Orco é dono da Dell’Orco & Villani, uma pequena empresa perto de Florença, 

Itália, onde ele e a sua família fabricam máquinas que reciclam resíduos têxteis e os 

transformam, novamente, em uma fibra utilizável. Em 2006, Dell’Orco se associou a Frank 

Levy, um engenheiro têxtil que migrara da Alemanha para os Estados Unidos, em 1946, 

para ver se haveria alguma maneira de usar máquinas da Dell’Orco para fazer uma coisa 

semelhante com carpetes velhos. 

Como mencionei, os desafios técnicos eram enormes, e Dell’Orco teve os mesmos 

problemas que tivemos com a reciclagem de carpetes. A física e a química são as mesmas 

em toda parte. Mas a sua experiência na área de reciclagem era grande, pois ele passara 

anos projetando todos os tipos de máquinas para transformar roupas velhas, resíduos de 

fábricas e sobras de tecido em novos cobertores, painéis para portas de automóvel, 

revestimentos de capô e painéis de instrumentos – até mesmo o tecido à prova d’água que 

reveste as lagoas de tratamento de água. 

A sua oficina de usinagem era pequena, em comparação com o que poderíamos encontrar 

em uma grande corporação, mas continha muita criatividade. Ele era o seu próprio patrão. 

Não havia ninguém para lhe dizer o que ele não poderia fazer. 

E foi ali, em uma oficina de usinagem florentina, que Dell’Orco inventou uma máquina que 

era capaz de separar, impecavelmente, as partes componentes de carpetes velhos. E, como 

eu disse antes, existe uma grande quantidade de carpetes velhos – aqueles dois milhões e 

trezentos mil quilos por ano, apenas nos Estados Unidos (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 

165). 

 

O vice-presidente de pesquisa, o diretor de reciclagem e o vice-presidente de 

desenvolvimento foram, pessoalmente, ao encontro desse invento, para atestar a sua 

veracidade. E ao chegarem ao destino – a máquina de reciclagem de carpetes –, 

estarreceram.  

“O separador começou a funcionar, engoliu toda a carga de placas de carpete e separou, 

impecavelmente, as matérias-primas componentes. Nós três simplesmente ficamos ali, 

observando a máquina trabalhar. Sem dizer uma palavra, soubemos que essa máquina ia ser 

a chave da reciclagem do carpete”, declarou Stuart. Ali, finalmente, estava o ponto de apoio 

de que precisávamos para dar alguns passos gigantes na nossa escalada da quarta face do 

Monte da Sustentabilidade  

A nossa providência seguinte foi encomendar, por 4 milhões de dólares, a instalação de 

uma linha de reciclagem, em escala de produção, na nossa fábrica em LaGrange, Georgia. 

Podíamos agora acrescentar uma coisa nova e muito importante ao nosso forro GlasBac® 

RE e aos nossos programas de reciclagem Cool Blue®, algo que poderia acabar com o total 

controle que as substâncias químicas à base de petróleo tradicionalmente sempre tiveram 

sobre a nossa indústria. Nós a chamamos de ReEntry 2.0. (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 

166-167). 

 

A tecnologia ReEntry 2.0 não nasceu livre de desafios. Alguns dos principais 

aprendizados foram no seu primeiro ano de vida . Mas, até o momento, parece haver 

progressos assombrosos188. 

                                                 
188 No site da empresa http://www.info.interfaceflor.com/content/diff-reentry constam as seguintes 

afirmações (18/02/2012): Cinco bilhões de libras de tapete acabam em aterros a cada ano. A Interface está 

empenhada em eliminar este desperdício, e até hoje recuperou mais de 220 milhões de libras de tapete 

http://www.info.interfaceflor.com/content/diff-reentry


 175 

instalar e testar todo o novo equipamento, passar vários materiais através dele, contratar 

pessoal para a linha de reciclagem, encontrar maneiras de identificar, rapidamente, todos os 

diferentes materiais que, efetivamente, compõem um carpete velho, desenvolver 

escoadouros para os fluxos de resíduos de cada material diferente e, finalmente, descobrir 

as melhores maneiras de reciclar a felpa de náilon no final do processo.  

A ReEntry 2.0 não foi apenas uma boa coisa a ser feita para diminuir a nossa dependência 

do petróleo. Como o nosso grande conjunto fotovoltaico, no sul da Califórnia, ela atraiu 

novos clientes para a nossa empresa, clientes que estão tão entusiasmados quanto nós, a 

respeito da nossa capacidade de reciclar os seus carpetes velhos e transformá-los em novos. 

[...] 

E a ReEntry 2.0 abriu a porta para alguns clientes corporativos de grande porte (alguns dos 

quais tinham feito negócio com os nossos concorrentes no passado), entre eles a Disney 

Corporation. E outras empresas de bom tamanho vêm logo atrás deles. 

Ainda temos alguns desafios. O problema (e o custo!) logístico de transportar esses milhões 

de quilos de carpetes velhos de todos os cantos dos Estados Unidos até LaGrange é 

intimidante. A nossa resposta: verificar a possibilidade de abrir centros de reciclagem 

regionais, cada um com a sua linha ReEntry 2.0. A nossa meta é situá-las perto de onde 

estão os carpetes para restringir os custos de transporte ao náilon e ao vinil que queremos 

de volta, e fazer com que o custo seja igual ou menor do que o custo de enviar o carpete 

inteiro para um aterro sanitário. (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 167-169). 

Neste momento, somente um fornecedor de fio pode aceitar a nossa felpa reciclada e 

transformá-la de volta em fio. Para derrotar esta tendência devastadora, esses dois bilhões e 

trezentos milhões de quilos de carpetes velhos que inundam os aterros sanitários 

americanos a cada ano, precisaremos de outras companhias que possam empregar uma 

maior capacidade produtiva. E estamos nos encontrando com os maiores fornecedores de 

náilon para convencê-los a fazer exatamente isso. Lembre-se de que eles estão pagando 

preços exorbitantes de mercado pelos precursores à base de petróleo do fio de náilon que 

precisam comprar. A ReEntry 2.0 pode ser, em certo sentido, um poço de petróleo quase 

sem fundo, e ainda por cima situado dentro dos Estados Unidos. 

A ReEntry 2.0 tornou-se um novo centro de negócios potencialmente muito lucrativo. As 

nossas linhas de reciclagem estão operando em dois turnos, e o material recuperado está 

sendo vendido por um valor excepcionalmente elevado (lembre-se do que aconteceu ao 

preço do nailon virgem), não apenas para a fabricação de um fio novo, mas também para 

peças plásticas de automóvel projetadas! 

Não existiam tecnologias para todos esses avanços, quando começamos, mas de uma em 

uma elas foram se encaixando. Hoje, carpetes velhos podem se tornar novos em circuitos 

fechados que imitam a natureza: fibra se tornando fibra, forro se tornando forro. Nenhum 

carpete velho precisará ir novamente para um aterro sanitário. Também temos prazer em 

aceitar os produtos usados dos nossos concorrentes (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 167-

169). 

 

Assim, a Interface encontrou o caminho mais direto na escalada da quarta face do 

Monte da Sustentabilidade, minimizando e, em ultima análise, eliminando a sua 

dependência de produtos e processos à base de petróleo (1ª CS). Qual será, então, o seu 

                                                                                                                                               
desde 1994. A ReEntry 2.0 recupera todos os tipos de tapete (comercial e residencial), independentemente 

do tipo de rosto ou de fibra de forro utilizada, e pode recuperar todos os tapetes da InterfaceFLOR e quase 

todos os tapetes de qualquer concorrente, independentemente de fibra de nylon rosto ou tipo de forro 

utilizado; em média, nós processamos 40-50 mil quilos de carpete em placa, por dia, e 25-30 mil quilos de 

broadloom; todo o processo requer menos energia do que muitos outros processos de reciclagem. Através 

de uma tecnologia patenteada, a Interface pode separar a fibra limpa, o rosto e o forro, de praticamente 

qualquer tipo de tapete. Fibra de nylon do tipo 6,6 é separada, é reciclada em nylon 6,6 novo, enquanto o 

forro de vinil do carpete velho separado é reciclado em forro de vinil novo, usando o nosso Cool Blue,™ 

que é uma tecnologia de apoio. Todo esse processo requer menos energia do que outros processos de 

reciclagem. A Interface identifica parceiros de reciclagem para outros materiais recuperados do tapete, 

para garantir que nenhum tapete recuperado acabe no aterro. Por meio da ReEntry 2.0, a Interface fez a 

primeira coleção de produtos, na indústria pós-consumo, com fibra de nylon tipo 6,6 - a reprise ™ 

Collection. 
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próximo passo além da reciclagem? Afinal de contas, se a produção de náilon fosse 

interrompida amanhã, a empresa teria que procurar uma outra matéria prima adequada, 

em outro lugar. Que material poderia ser esse? Ray acha que o desenvolvimento de 

produtos fabricados a partir de recursos renováveis é a resposta.  

 

Biopolímeros, como o ácido poliláctico (PLA189) encerram uma grande promessa. Esse é o 

despontar de uma economia de carboidratos que complementará – um dia, talvez, 

substituirá – a economia de hidrocarbonetos. Ela evolui ao lado da energia solar, 

conduzindo à economia solar e de carboidratos do futuro, à medida que nos preparamos 

para o fim do petróleo (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 167-169). 

 

Em resumo, a Interface está chegando cada vez mais perto de administrar as suas 

fábricas como “plantas”, e até mesmo de cultivar as suas próprias matérias-primas – não 

de uma maneira semelhante às plantas, mas como plantas – e de operar tudo isso com a 

luz solar. Além do mais, o milho que usa para fabricar o PLA não irá interferir no 

suprimento de alimentos para as pessoas; ele pode ser totalmente do tipo 2190, não 

adequado ao consumo humano. Até onde a empresa leva esse conceito? A Interface 

introduziu os seus primeiros produtos comerciais de carpete modular com uma mistura 

de fibras de PLA com náilon, durante a 2004 NeoCon Trade Fair em Chicago. Essas 

misturas de fibras estão, agora, sendo usadas por meio do sistema tufting, em mais de 20 

estilos modulares da Interface, oferecendo aos seus clientes outras escolhas amigáveis 

ao ambiente. Não obstante, a empresa continua a trabalhar com os seus fornecedores, 

para aumentar a resistência da fibra, para que ela possa ser misturada em uma proporção 

cada vez maior (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 171). 

 

Ainda em 1997, a empresa começa a escalar a Quinta Face do Monte, “Transporte 

Eficiente”,191 quanto às pessoas e recursos. Da desmaterialização (com a correspondente 

                                                 
189 As fibras de PLA derivam de produtos agrícolas à base de amido: hoje o milho, amanhã, talvez, o 

arroz, a beterraba ou a cana-de-açúcar. A parte do amido dessas culturas é convertida em açúcar e 

fermentada para produzir ácido láctico, que é processado e polimerizado para formar o PLA. Os 

polímeros de PLA são, então, expelidos como fibras, que podem ser usadas para fabricar um fio 

semelhante ao poliéster. A produção de PLA utiliza de 20 a 50 % menos de recursos de combustível 

fóssil, do que os polímeros tradicionais à base de petróleo, de modo que menos emissões de gás de efeito 

estufa estão associadas à produção de PLA. As fibras de PLA são completamente biodegradáveis; elas se 

transformam, novamente, em ácido láctico no final da sua vida útil. Nenhuma separação ou 

processamento complexos são necessários. Os resíduos se tornam alimento com rapidez e eficiência, “de 

pó a pó” com uma peculiaridade biotecnológica (ANDERSON e ROBIN, 2009, p. 170-171). 

190 O milho tipo 2 contém mais umidade, mais grãos danificados e mais matéria estranha do que o milho 

do tipo 1, próprio para consumo (ANDERSON, 2009, p171). 

191 As atividades dessa meta podem ser divididas em oito grupos: (i) desmaterialização por meio do 

design consciente atua para reduzir o peso da carga, consequentemente, reduz o consumo de energia e 

impactos GEE com o transporte; (ii) não tendo como evitar caminhões, utilizar o sistema SmartWay 
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redução de peso e volume) à substituição de modais, à logística e localização das 

fábricas, a abordagem é economizar combustível e, em paralelo, substituir ineficiência 

por eficiência. Com isso, é possível minimizar as emissões e compensar as emissões 

remanescentes. Para tanto, definiu: primeiro, o litro de gasolina ou de óleo diesel mais 

verde é aquele que você não queima. Só transportar quando for realmente necessário. 

Segundo, o transporte de má qualidade – deslocar materiais e pessoas de maneira que 

consome muito petróleo – é, também, um desperdício a ser perseguido. Isso significa 

pensar de modo inteligente em nível local, regional, global e político para: tomar 

decisões empresariais e pessoais mais inteligentes a respeito do “petróleo, a respeito do 

veículo que dirigimos e dos lugares aonde vamos; adotar soluções regionais mais 

inteligentes para deslocar pessoas e mercadorias de cidade para cidade, de lugar para 

lugar; e estimular a reformulação da infraestrutura de transporte global que foi projetada 

tendo em mente os séculos XIX e XX, e não o XXI e além. Além disso, ajudar a eleger 

uma liderança política digna, inteligente e corajosa” (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 

176-199). 

 

Esse esforço levou a empresa a criar parcerias com programas inovadores, que abordam 

impactos relacionados a transportes, com o transporte de produto para viagens de 

negócios, e muito mais. Um deles é o SmartWay™ (EPA dos EUA). Em 2003, a 

Interface tornou-se um membro fundador deste programa para reduzir as emissões de 

transporte. Mais tarde, ganhou um Prêmio de Excelência Ambiental em transporte, 

também pela iniciativa, em 2006, em parceria com a Meridian IQ, para cálculo da 

pegada de transporte por um sistema virtual. A Interface também fez uma parceria 

inovadora com a Subaru dos EUA, trabalhando juntas, em um projeto de carbono 

neutro, para compensar a pegada de carbono dos deslocamentos, dentro dos EUA, para 

os primeiros 100.000 quilômetros (21,6 toneladas métricas de carbono por veículo). A 

                                                                                                                                               
Transport da EPA dos EUA, que descobre técnicas de reduzir o consumo de combustível através do 

aumento da eficiência operacional – aerodinâmica dos caminhões e forma como dirigem os motoristas – e 

ajudam na obtenção de financiamento e reconhecimento (publicidade) para atingir esse fim; (iii) uso de 

sistemas inteligentes e automatizados (Auto VLB®) de expansão da capacidade de carga de caminhões 

para economia energética; (iv) substituição de veículos pouco eficientes por veículos mais eficientes, 

limpos e verdes, segundo os padrões ambientais mais rigorosos dos EUA (Califórnia); (v) investimento 

em projetos de compensação de GEE (CERs de várias fontes), a partir do dinheiro de reembolso 

(programa corporativo) parcial, oferecido pela BP para os litros de gasolina comprados; (vi) programa 

voluntário (compartilhado com a empresa) de compensação de transporte dos funcionários (ida e volta do 

trabalho), por meio  da compra e plantio de árvores pela American Forest; (vii) substituição de reuniões 

presenciais por vídeo conferências; e (viii) sistema de auxilio financeiro para recompensar funcionários 

por escolherem veículos (de uso pessoal) menos poluentes (ANDERSON e ROBIN, 2009). 
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frota de transporte da Interface é toda comprada na Subaru, que possui os carros mais 

eficientes da Califórnia (o estado norte-americano com legislação ambiental mais 

rigorosa), além de ser a primeira montadora a atingir, nos EUA, o status de aterro 

sanitário zero (tem um programa Zero Waste). A força de vendas, nos EUA, utiliza, 

portanto, os veículos de emissão parcial zero (PZEV) de Subaru of America 

(ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 176-199).  

 

Além das parcerias, a empresa criou alguns programas internos interessantes, como a 

política de seleção de modais mais eficientes de transporte – utilizando trem e navio – 

por meio do planejamento e gestão da demanda, evitando, sempre que possível, as 

entregas rápidas (que terão de ir de avião). Outro é o programa Trees for Travel™ 

(Árvores para Viagens), desenvolvido para controlar e neutralizar as emissões de 

carbono das viagens aéreas de negócios feitas por colaboradores Interface. Assim, em 

2010, a Interface já plantou mais de 118.000 árvores para neutralizar as suas emissões 

de carbono de viagens aéreas de negócios, desde que o programa começou em 1997. Há 

também o Cool Fuel™ (Combustível Legal), criado em 2002, um programa para 

controlar e compensar as emissões de carbono da frota de carros da empresa. A empresa 

de combustível fornece um reembolso corporativo parcial para a Interface, baseada nos 

litros de combustível comprados. Depois, a Interface usa esse crédito para adquirir 

compensações de emissões que reduzem o impacto da frota de carros a  zero. A empresa 

compra créditos de emissões de CO2 de uma cartela combinada de projetos 

socioambientais, que são verificados pela Climate Neutral Network, a fim de comprovar 

a neutralização das emissões de dióxido de carbono – produzida pelo deslocamento dos 

veículos da empresa – e, também, gerar inclusão social. Como resultado desse 

programa, a Interface comprou 2,4 milhões de litros de combustível fresco e aposentou 

mais de 27.000 toneladas métricas de créditos de carbono certificados. Finalmente, o 

Cool CO2™ mmute, lançado em 2002, é um programa feito com o propósito de 

estimular a coerência dos funcionários da Interface, em qualquer parte do mundo, com o 

seu discurso de sustentabilidade. Nele, a Interface oferece a oportunidade aos seus 

empregados de neutralizarem as emissões de seus deslocamentos diários e de viagens 

pessoais, pelo incentivo à compra de árvores, plantadas pela American Forest, para 

compensar as suas emissões de GEE. Nesse programa, a empresa compartilha metade 

do custo de plantar essas arvores, reduzindo seu custo médio para 12 dólares por ano. O 

programa tem dado tão certo que foi estendido à quilometragem dos membros da 
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família dos funcionários. Cerca de 45.000 árvores foram plantadas, desde que este 

programa começou em 2002 (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 176-199). 

 

Não obstante, para aumentar mais ainda a eficiência de transportes, a corporação 

desenvolveu uma política interna de classificação dos veículos mais poluentes, para os 

seus colaboradores. O sistema orienta e estimula a substituição de transportes pessoais, 

de modo a que os colaboradores priorizem veículos mais eficientes em suas compras. 

Há recompensas em dinheiro vivo para qualquer funcionário da Interface que escolha 

um veículo menos poluente. Há também incentivos econômicos na empresa que 

encorajam os funcionários a pegarem carona uns com os outros (transporte solidário) ou 

transporte público. Enfim, os funcionários da Interface são recompensados com dinheiro 

vivo pela redução de emissões, incluindo a seleção de carros mais eficientes 

(ANDERSON E ROBIN, 2011, p. 176-199). 

 

Em 1997, após uma crise ocorrida com o canal de vendas e instalação de carpetes da 

empresa, em função de uma movimentação agressiva da concorrência, a Interface 

comete alguns erros, e vai começar, de fato, a lidar com a 6ª Face do Monte, relacionada 

à responsabilidade social, à Quarta Condição Sistêmica do TNS. O Princípio da Justiça 

Social, que, no entendimento de Ray Anderson, não se refere apenas aos funcionários da 

Interface, mas a justiça com relação a todas as pessoas com quem a Interface lida ou 

quem ela afeta, enfim, os stakeholders. E a justiça também está associada ao respeito 

por cada um deles192 e pela Terra. Assim, inicia-se o processo cujo objetivo era 

“interligar a sensibilidade, mudar a mente das pessoas e fazer com que os funcionários, 

fornecedores, clientes e todas as comunidades afetadas vibrem em uníssono”. 

Sensibilizar as pessoas significa que a empresa deseja traçar um amplo círculo de 

influência em torno dos seus processos industriais, do seu pessoal e do seu capital, e 

energizar todo mundo que está dentro dele com valores novos e melhores, valores que 

respeitam a Terra. Assim, procura ampliar esse círculo e a comunidade que ele abarca, 

                                                 
192 Nas palavras de Ray Anderson: “as pessoas com quem trabalhamos; as pessoas que investem 

dinheiro na nossa empresa; as pessoas que nos fornecem as matérias-primas e outros bens e serviços de 

que precisamos; as pessoas que especificam os nossos produtos; as pessoas que distribuem os nossos 

produtos para o mercado, que os instalam e fazem a sua manutenção; as pessoas que compram os nossos 

produtos acabados – os nossos clientes finais, a fonte da nossa pulsação; as pessoas que devolvem para 

nós carpetes velhos para que os reciclemos e transformemos em carpetes novos; as pessoas envolvidas 

com governos municipais, escolas, igrejas, bibliotecas, organizações voluntárias, em cada cidade nas 

quais temos um escritório ou uma fábrica; e as pessoas que moram nessas comunidades.” (ANDERSON, 

2009, p. 200-225) 
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em cada passo que dá em direção ao topo do Monte da Sustentabilidade. E isso é feito 

por meio do poder que os homens e as mulheres têm de modificar a si mesmos, as suas 

corporações e as suas comunidades, e, por meio do exemplo e da liderança, mudar o 

mundo. Este é o Poder do Indivíduo (ANDERSON E ROBIN, 2011, p. 200-225). 

 

A responsabilidade social da Interface começa com uma ênfase constante na segurança 

do local de trabalho, e saúde dos seus colaboradores. Ela se estende para organizar redes 

de mulheres dentro da companhia, para contrabalancear qualquer “clube do bolinha” 

que ainda possa existir, e também encerra iniciativas de diversidade, tanto dentro, 

quanto fora da empresa, no mercado. Um exemplo é o programa Fairworks®, uma 

iniciativa ambiciosa para auxiliar as comunidades, aproveitando a habilidade de artesãos 

locais, ao redor do mundo, e trabalhar com eles para desenvolver belos produtos para o 

piso, da forma mais justa possível, e de maneira socioambientalmente responsável. A 

compra de tapeçarias de tecelões tradicionais dessas comunidades – belos tecidos 

produzidos à mão – são adaptados em designs para piso modular da Interface. Para fazer 

isso, a empresa obtém materiais renováveis ou reciclados disponíveis no local; inova 

habilidades de artesanato tradicionais com técnicas contemporâneas; e aumenta a 

oportunidade de rendimento para as comunidades, trabalhando em parceria com ONGs 

locais para o desenvolvimento do empreendedorismo nestas comunidades. O primeiro 

produto comercial dessa colaboração entre Interface e artesãos locais chegou ao 

mercado em 2008, com o nome de Carpet Just®, e vem sendo vendido muito bem 

(ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 200-225).  

 

Outro programa social da empresa é o Diversity Connect®, que compra mercadorias e 

contrata serviços de piso, pertencentes e operados por mulheres e grupos que são 

minorias. Em contrapartida, há grandes clientes que compram estes produtos, e Interface 

possui contratos com instituições educacionais, lojas varejistas, hospitais, hotéis e um 

vasto leque de entidades federais, estaduais e municipais. Por meio desses contratos, a 

Interface oferece verdadeiras oportunidades a pequenos fornecedores, de propriedade de 

mulheres, pessoas deficientes, veteranos de guerra, negócios administrados por pessoas 

de grupos historicamente mal representados. Nesse sentido, a empresa também ajuda a 

reduzir a pegada ambiental de seus fornecedores. E as vendas realizadas por meio desse 

canal aumentaram em 85%, entre 2005 e 2007, movimentando mais de 7,5 milhões de 

dólares (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 176-199).  
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Outra novidade iniciada nessa época é o programa de educação Play to Win®, criado 

como forma de conscientização para a sustentabilidade, e também para estimular 

funcionários da equipe de vendas a superarem eventuais entraves psicológicos (o medo 

do fracasso, de dizer alguma coisa que poderia comprometer a sua carreira) e conferir 

novas habilidades aos seus funcionários. Também os fornecedores e clientes da empresa 

foram envolvidos nesses jogos socioambientais educativos, que trabalhavam os 

conceitos de sustentabilidade de uma forma fácil, inteligente e interativa, possibilitando 

a construção de amizades valiosas e relacionamentos duradouros dentro da cadeia de 

operação da Interface (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 200-225).  

 

Como visto, a interface divide as suas iniciativas de responsabilidade social em duas 

partes: o que acontece dentro do círculo da sua influência – saúde e segurança no local 

de trabalho, equidade de gênero, diversidade, programas sociais de envolvimento e 

auxílio a  comunidades mais pobres e menos representativas que fornecem tapeçarias ou 

serviços – e o que a empresa pode fazer para trazer para dentro do círculo pessoas e 

organizações que estejam fora dele. Dentre as principais iniciativas nesse sentido, cabe 

destacar a criação da sucursal InterfaceRAISE193, um grupo de consultoria que trabalha 

com os clientes para ajudá-los a tornar seus negócios mais sustentáveis (ANDERSON e 

ROBIN, 2011, p. 200-225).  

 

É aqui que se observa o maior poder da influência da Interface – referente a iniciativas 

de sustentabilidade, iniciadas por outras corporações, entre elas algumas das 

concorrentes da própria Interface. Algumas delas aconteceram com a ajuda da Interface; 

outras foram sensibilizadas pelo seu exemplo, pela sua liderança, ou por um bom 

desafio competitivo. A abordagem inovadora da Interface levou outros líderes 

empresariais a buscar orientação da empresa sobre como transformar suas operações, 

dentre eles, Lee Scott – CEO do gigante Wal-Mart –, após conhecer o caso da Interface, 

em um encontro para líderes empresariais, que contou com a participação de Ray 

Anderson. Nas palavras de Ray Anderson, “é assim que a Interface pode se tornar mais 

do que apenas sustentável e ser, na realidade, revigorante, não apenas devido ao nosso 

                                                 
193 A função da InterfaceRAISE é descobrir maneiras de ajudar outras companhias a (i) reformular 

culturas corporativas e elevar a consciência; (ii) avaliar o progresso em direção à sustentabilidade e elevar 

os padrões; (iii) a descobrir novas oportunidades e aumentar as expectativas; e (iv) a inspirar a inovação 

do processo e do produto para aumentar os lucros (ANDERSON e ROBIN, 2009, p. 220) 
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progresso, mas também devido às iniciativas que levamos outras pessoas a tomar” 

(ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 222). Ao mostrar a elas o caminho e lhes conferir a 

coragem de iniciar a sua própria escalada, a Interface tem intenção de tornar o mundo 

um lugar melhor com cada metro quadrado de carpete que vende. Nesse sentido, a 

InterfaceRAISE nasce, em 2004, como um empreendimento criado para aproveitar a 

experiência direta da Interface, ajudando outras companhias a galgar a curva de 

aprendizado, de uma maneira melhor, mais rápida e mais eficaz quanto ao custo, do que 

se o fizerem sozinhas. Além disso, há uma série de contribuições financeiras e de 

voluntariado para trabalho voltados a temas sociais e de regeneração de ecossistemas, 

(algumas descritas no item Pensamento Global e Ação Sistêmica).  

 

Apesar de ser a última Face do Monte, já em 1995, a empresa começa a subir a Sétima 

Meta da Missão Zero, quando inicia os esforços para “reestruturar o comércio, 

oferecendo um novo fluxo de economia básica” que reúna todos os progressos 

anteriores e avalie, com exatidão, os custos, estabeleça preços autênticos e maximize a 

eficácia dos recursos. Convém destacar que a empresa desenvolve a sua Abordagem de 

Serviços, oferecendo o serviço com vistas ao atendimento da necessidade, ao invés da 

propriedade do produto em si. Isto é, a Interface cria, em 1995, o produto Evergreen 

Service Agreement®, destinado a oferecer todos os benefícios e atender às necessidades 

do cliente194 (que compram um carpete) e, ao mesmo tempo, reter a propriedade do 

carpete, a responsabilidade da sua conservação e a sua reciclagem final195pela venda de 

um serviço de revestimento de piso, um contrato. Infelizmente, porém, este produto não 

deu certo na época, pois estava bem à frente de seu tempo. Isso ocorreu devido às regras 

contábeis e leis tributárias que, no mundo inteiro, estimulam mais a fabricação de 

produtos, do que a venda de serviços. Emergiram “obstáculos territoriais”, quando se 

tentou transferir fundos do capital para despesas operacionais. Os custos de capital 

pareciam quase gratuitos para os clientes, pois “desapareciam” em uma conta de 

depreciação. Uma vez gastos, eles sumiam. Os custos operacionais, por outro lado, 

aparecem todos os meses como despesas. É como alguns incentivos distorcidos que não 

dão nenhum motivo ao fabricante para prolongar a vida útil de um produto. Essa 

                                                 
194 Belos espaços interiores, conforto debaixo dos pés, controle do ruído, limpeza, ambiência, 

durabilidade, funcionalidade, flexibilidade, confiança na qualidade e segurança do produto que está sendo 

utilizado, bem como confiar na empresa que o fabricou. (ANDERSON, 2009, p. 232) 

195 Embora, na época, 1995, a Interface nem tivesse ideia de como fazer a reciclagem de um carpete 

inteiro, algo que a empresa só aprendeu a fazer recentemente (2007). 
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situação também ocorre aqui no Brasil, em um caso em que a Interface tentou agir para 

solucionar, mas se deparou com os mesmos desafios legais e burocráticos, que fazem 

com que as pessoas optem por continuar fazendo a coisa errada, para não se 

incomodarem ou perderem dinheiro. Assim, se o produto não emplacou nos EUA, quem 

dirá aqui no Brasil. Segundo a diretora comercial da Interface-Brasil: 

 

Por exemplo, sabemos que o Anhembi Parque196 joga carpete no lixo toda semana, após 

cada evento, e ligam para a gente para tentar reciclar isso. Contudo, o produto que usam 

não é como o nosso carpete; é um produto de muito baixa performance, praticamente 

descartável. E veja o impacto ambiental disso. Oferecemos os nossos produtos ou o serviço. 

Infelizmente, eles não querem investir em algo de melhor desempenho, ou algo que eles 

poderiam usar por mais tempo, como o Leasing Evergreen. Isso ocorre porque, conforme as 

regras e leis contratuais, cada empresa que aluga o espaço é responsável por manejar tudo 

ali dentro, e por isso o Anhembi não tem interesse em investir em um Leasing Evergreen, e 

quem perde é o meio ambiente e a sociedade, porque nos mantemos dependentes do 

petróleo e, de forma correspondente, aumentamos as emissões de GEE. 

 

Portanto, com o propósito de influenciar a mudança da legislação, a Interface passou a 

atuar formalmente nos espaços governamentais, através de lobby, ajudando a fomentar 

incentivos governamentais que dêm motivos para o fabricante reutilizar ou prolongar a 

vida útil de um produto (ou, então, a dispensa do descarte). Após o insucesso inicial de 

Evergreen Leasing, a empresa inicia seus esforços em Biomimética (a filosofia que 

demonstra que o mundo biológico pode ensinar e nos guiar para desenhos de produtos e 

sistemas sintéticos), com a intenção de obter inovações para o design e matéria prima 

dos produtos, inspirados na natureza, de modo a obter benefícios ambientais e 

econômicos. As coleções inspiradas em biomimética, desenhadas por David Oakey – 

um exclusivo designer da Interface, conhecido, mundialmente, pela sua competência em 

unir beleza e atributos ambientais mediante o ACV e a biomimética. Assim, o conteúdo 

reciclado pós-consumo, associado à matéria vegetal renovável, passou a destinguir uma 

nova coleção de lançamentos de carpetes, marcando o avanço do desenho em direção à 

sustentabilidade, e questionando, seriamente, qualquer outra opção de design. Já em 

2000 a empresa lança a linha Entropy®, primeiro design de carpete em placa baseado 

                                                 
196 O Anhembi Parque é considerado o mais versátil e um dos maiores centros de eventos da América 

Latina; está localizado em São Paulo, a segunda melhor cidade do mundo para se fazer negócios. Seus 

400 mil m² de área total sediam 30% dos eventos que acontecem no Brasil e 55% dos eventos da Região 

Sudeste do País. Administrado pela São Paulo Turismo, o Anhembi Parque pode ser considerado 

referência em áreas disponíveis e qualificação para a realização de grandes eventos, feiras, congressos e 

convenções. É um dos grandes centros de eventos de que o Brasil dispõe. Após a conclusão das reformas 

estruturais e arquitetônicas, o Parque adotou uma política comercial que valoriza a realização de eventos 

diversificados e oferece, de forma acessível, os mais completos recursos para a sua produção (ANHEMBI 

PARQUE, 2012). Infelizmente, porém, conforme visto no exemplo acima, esse é um exemplo típico de 

empreendimento, no Brasil, que está atrasado do ponto de vista ambiental, por conta de incentivos 

econômicos distorcidos, e pouca vontade de modificá-los. 

http://www.spturis.com/
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na biomimética e a primeira placa de carpete desenhada para uma instalação não 

direcional, uma categoria totalmente nova de revestimentos modulares para pisos: o 

carpete modular i2™ Next Generation. Em seguida (2009), vem o Convert™, uma nova 

plataforma de desenho da Interface, um passo seguinte à Missão Zero, que foi o 

redesenho do desenho – um tipo de desenho de processos, baseado em ACV e 

Biomimética – para recuperar todo o nylon existente no carpete, deixando o menor 

impacto ambiental possível. Quanto mais evolui nesse processo, mais rápido a empresa 

reduz o caminho à Missão Zero, aumentando, assim, o conteúdo pós-consumo de todos 

os produtos e reduzindo, também, o uso de materiais virgens. Em virtude das inovações 

inspiradas na biomimética, em 2006, a empresa cria o TacTile™, uma geração de 

complementos de carpetes e instalações, que reduz o impacto ambiental dos produtos 

adesivos na instalação de carpetes. Os carpetes modulares, em placas de 50 x 50 cm, 

,unem-se entre si para criar uma instalação durável, sem ter que fixar, permanentemente, 

o carpete ao piso (ANDERSON e ROBIN, 2011).  

 

Em 2009, a empresa reúne toda a diretoria mundial – mais os representantes de todos os 

níveis hierárquicos da empresa – para fazer um replanejamento participativo, para o pós 

2020, inculcando, mais uma vez, em seus colaboradores, a disposição para explorar o 

desconhecido, desafiar as suas próprias suposições, sacudir as suas expectativas e 

encontrar novos caminhos à frente. O objetivo desse encontro foi “descobrir uma 

maneira de conduzir a Interface na subida desse trecho final em direção ao cume Missão 

Zero”. Dan Hendrix, atual CEO da Interface, declarou: “sinto que é chegada a hora de 

energizar os nossos companheiros em torno do nosso elemento mais poderoso e 

unificador, que também é a nossa vantagem estratégica mais convincente: a 

sustentabilidade”. Assim, toda a corporação, sobretudo todas as equipes QUEST foram 

convocadas a se empenharem nesta reta final (ANDERSON e ROBIN, 2011). 

 

Em 2010, a Interface eleva o seu nível de exigência de sustentabilidade, com a adoção 

da Declaração de Produto Ambiental197 (EPD) de todos os seus productos, em todo o 

                                                 
197 Com a grande diversidade das etiquetas ambientais existentes no mercado, a adoção de EPDs é o que 

dá credibilidade. A Declaração de Produto Ambiental exige total transparência, cria novos padrões de 

contabilidade e, por último, incentiva novos níveis de inovações com os clientes, começando a entender o 

impacto das suas compras e a demandar mais das empresas e indústrias. Ray Anderson declarou, na 

ocasião, que: "Nossas EPDs serão baseadas nas avaliações de ciclo de vida (LCAs) mais rigorosas 

verificadas por terceiros já usadas na Terra, que medem e revelam os impactos ambientais na nossa cadeia 

de suprimentos, desde a ponta do poço e da mina até a reclamação e reciclagem do final da vida útil". 
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mundo até 2012. Desde 1995, a Interface já usava a metodologia ACV (Life Cycle 

Assessment – LCA), como uma ferramenta interna de tomada de decisões para analisar 

claramente a energia, dejetos e tóxicos envolvidos em cada etapa de todo o ciclo de vida 

de um produto. Mas agora a ACV é divulgada de forma mais transparente198 possível, 

em cada relatório EPD, com acesso público e com um certificado integral de divulgação 

dos materiais usados no produto, uso de energia, recursos materiais e o impacto no meio 

ambiente em cada etapa do seu ciclo de vida. A empresa promete obter, de terceiros, 

EPDs para todos os produtos Interface, em todo o mundo, até 2012. A EPA - 

Environmental Protection Agency (EPA) se une à comemoração do marco da missão 

zero da Interface. Atualmente, início de 2012, 90% dos produtos da Interface já 

possuem EPD, e até final deste ano (2012), 100% terão esta declaração. Ao lançar a 

meta de EPDs|, Ray Anderson faz um pedido para que outras empresas, grandes e 

pequenas, estabeleçam metas de sustentabilidade199.  

 

Em 2010, a empresa obtém, em todas as fábricas, certificações ISO14001, com 

seguimento das normas ISO1440, Avaliação do Ciclo de Vida, que descreve os 

princípios e o marco para realizar uma avaliação do ciclo de vida; ISO14025, 

Declarações do Meio Ambiente descrevem os princípios e os procedimentos para 

desenvolver certificações de produtos ambientalmente adequados, com base em uma 

série de padrões para a Avaliação do Ciclo de Vida ISO 14040; e ISO21930, Declaração 

Ambiental dos Produtos de Construção, que descreve os princípios e procedimentos 

para desenvolver as certificações de produtos ambientais, em conformidade com o ISO 

                                                 
198 Por exemplo, um carpete fabricado com materiais pós-consumo, que é transformado por meio  da 

tecnologia ReEntry 2.0, a qual separa as fibras das bases. Assim, a fibra é derretida para criar novas fibras 

de nylon, ou seja, a mesma se combina com fibras novas e virgens, de  onde se extrai uma fibra renovada 

para carpetes, a qual poderá ser usada em outras indústrias. A base separada dos carpetes modulares que 

cumpre com os requerimentos de materiais, se recicla para converter-se em matéria prima para a base de 

alto conteúdo pós-consumo GlasBac. Este processo de reciclagem, que representa um êxito significativo 

no caminho em direção à fabricação de carpetes sustentáveis, tem os resultados divulgados e assegurados 

com a certificação EPD, que confirmam este êxito. Para ver todas as certificações EPD verificadas e 

registradas para a Plataforma de Desenho Convert, visite o site www.thregreenstandard.org.  

199 A certificação EPD representa o futuro dos produtos ecológicos, tornando possível comparar 

produtos com base na redução do impacto destes sobre o meio ambiente. Servem para esclarecimento de 

dados, semelhante ao que ocorre com as etiquetas dos ingredientes nos alimentos, que acaba por 

promover e apoiar uma nutrição adequada. A certificação EPD segue um processo de credibilidade, 

possível de se verificar. As empresas devem divulgar o que geralmente é considerado informação 

confidencial, sobre os processos de fabricação de seus produtos. Além da informação sobre os materiais, 

as empresas devem realizar uma exaustiva avaliação do ciclo da vida dos produtos, em conformidade com 

os padrões ISO 14040. A partir desta informação, se desenvolve uma certificação EPD, de acordo com os 

padrões ISO 14025 e ISO 21930. Tanto a EPD como a LCA requerem a verificação de órgãos externos 

(INTERFACE 2012). 

http://www.thregreenstandard.org/
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14025, mas dentro do contexto específico dos produtos de construção. Para as várias 

instalações em todo o mundo, a Interface define a meta de obter a certificação da Green 

Building Council (USGBC, dos EUA), em Energia e Design Ambiental (LEED), um 

sistema de certificação por terceiros que concede reconhecimento para edifícios de alto 

desempenho verde. Muitas das instalações Interface obtiveram certificados LEED nas 

categorias mais altas. No escritório comercial do Brasil, a Diretora Comercial, Claudia 

Martins, declara: “o nosso showroom, que foi inaugurado há poucos meses, tem uma 

certificação LEED Silver, então, isso mostra o nosso comprometimento, mesmo em 

nosso escritório pequeno de 270 m², a nossa preocupação em fazer de modo correto”.  

 

Em 2010, a empresa publica um relatório de sustentabilidade interativo200, "Marco da 

Missão Zero em 2010", com informações sobre os seus 16 anos de progresso e com uma 

prévia dos desafios da próxima década. Ray Anderson afirmou: "estamos assumindo as 

nossas conquistas e fazendo uma avaliação honesta dos desafios futuros. Sabemos que: 

a abertura, honestidade e colaboração são fundamentais para o progresso ambiental – 

não somente para a Interface, mas para qualquer negócio”. Pede, então, que todos os 

companheiros industriais de todo o lugar do mundo “tenham a mesma dedicação para 

com a transparência e para com o modelo de negócios: 'fazendo bem ao fazer o bem', a 

melhor maneira para obter um lucro maior, mais honesto e autêntico”. A jornada da 

Interface em direção da sustentabilidade é documentada em dois livros escritos do 

punho do próprio fundador da empresa, Ray Anderson, Mid-Course Correction (1998), 

Confessions of a Radical Industrialist (2009), e um novo documentário, So Right So 

Smart (2010).  

 

Em 2011, Ray Anderson falece, em 08 de agosto. E ao que tudo indica, a vida dele e a 

sua liderança pela escalada da Interface ao Monte da Sustentabilidade vêm sendo um 

exemplo de heroísmo e bom senso para o mundo todo. Compartilhando essa trajetória 

em relatos por meio de livros, palestras e filmes documentários, Ray Anderson não 

                                                 
200 O relatório oferece uma visão interativa de como a Interface está buscando, simultaneamente, três 

caminhos para a sustentabilidade: (i) Soluções inovadoras para a redução da sua pegada ambiental. Por 

exemplo, desde 1996, a empresa reduziu a emissão bruta dos gases causadores do efeito estufa em 94%. 

A Interface também evitou um desperdício de $433 milhões desde 1995, e isso mais que pagou todos os 

investimentos na Missão Zero; (ii) Transformação dos designs dos produtos e processos para "fechar o 

circuito". A Interface desviou mais de 100.000 toneladas de material de aterros com o programa ReEntry, 

pioneiro do processo que transforma carpetes velhos em novos; e (iii). Uma cultura iluminada e 

participativa (QUEST) é citada pela Interface como um dos aspectos mais importantes do seu progresso 

até hoje e a sua capacidade futura de enfrentar os desafios que o futuro nos espera. 
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apenas tem inspirado e liderado a sua companhia, mas desafiado empresas do mundo 

todo, de todos os setores, e pessoas da sociedade a compartilharem esse mesmo desafio. 

Antes de falecer, porém, Ray procura inspirar os seus continuadores, responsabilizando-

os para que levem a diante a Missão Zero. Segundo Cláudia Martins: 

 

a gente segue o caminho com o Ray Anderson, em espírito e no coração. Cada um de nós 

tem essa responsabilidade, talvez até mais forte de quando ele estava aqui. A meta e o 

sonho são nossos agora, viraram um filho de cada um. Essa sensação de família é muito 

forte, e nós tivemos a primeira reunião de CEO esse ano, e ficou muito claro isso. O Dan 

Hendrix criou o Prêmio Ray Anderson, para premiar as atitudes sustentáveis; as inovações 

para a sustentabilidade na empresa. O Ray disse para a gente, ao final da última reunião em 

2011, do Sales Meet – que é o encontro anual de todos os representantes de escritórios de 

vendas, um encontro de que ele sempre fez questão de participar – antes de ele falecer, 

porque ele já sabia que ia falecer; que ele continuaria em espírito com a gente e que 

levássemos a missão à frente. Foi praticamente uma despedida, e por isso deixou essa 

responsabilidade. Foi muito emocionante. E tivemos a mesma reunião esse ano, e ninguém 

pôde esquecer aquela sensação de responsabilidade e de comprometimento com ele e com a 

missão. 

 

Todavia, de onde ele está, Ray Anderson parece continuar ajudando a empresa, pois, em 

2011, foi lançada a Coleção Biosfera I, com material 100% reciclado. Dito de outra 

forma, está sendo fabricada com uma composição que considera a menor quantidade 

possível de fios, reduzindo, significativamente, seu impacto ambiental, sem 

comprometer o desempenho do produto. É a primeira coleção de carpetes modulares 

composta 100% por fios reciclados, resultado da combinação de matérias-primas pós-

consumo, que também incluem produtos da empresa recuperados de antigas instalações. 

Essa foi a realização dum sonho que Ray Anderson teve lá nos idos de 1994, quando leu 

aquele bendito  livro de Paul Rawkins: “cortar o cordão umbilical com a terra”. 

 

A) Fontes de Valores para incorporação da Sustentabilidade 

 

Ray Anderson, o fundador da empresa, costumava dizer que, em 1994, uma simples 

pergunta “O que a Interface está fazendo pelo meio ambiente?” tornou-se a força 

motriz, que obrigou a Interface a descobrir uma nova estratégia comercial e projetá-la, 

para ter êxito em face de recursos que estavam diminuindo, estratégia que ligou a 

lucratividade e inovação para a sustentabilidade a uma ideia chamada “se sair bem 

fazendo o bem”. Mas, na verdade, não foi a simples pergunta em si, porém, a ética 

daquele a quem ela foi endereçada, que redundou na grande mudança. Ray Anderson foi 

– e mesmo após falecido, ainda é – a principal inspiração para a incorporação da 

sustentabilidade na Interface. Na época em que iniciou a jornada (1994), Ray acumulava 
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a presidência do Conselho de Administração e a presidência da Gestão Executiva da 

Empresa (era o CEO). Depois de 18 anos, o efeito da sua mudança de postura foi tão 

intensa, que Ray se tornou conhecido no mundo todo201. Trata-se de um empresário, um 

"saqueador da terra" em recuperação, em suas próprias palavras. Em 1994, 

experimentou um despertar ambiental, como uma "faca no peito", quando um cliente 

perguntou o que fazia sua empresa pelo meio ambiente. Este despertar foi tão intenso e 

profundo, que mudou a forma como a Interface realiza o seu negócio, convertida em 

uma missão, Zero Mission, que consiste em eliminar qualquer impacto negativo que a 

empresa possa criar para o meio ambiente até o ano 2020.  

 

B) Entendimento sobre Sustentabilidade 

 

Ray Anderson, em 1994, era o presidente da empresa, na época em que iniciou a 

trajetória rumo à sustentabilidade. Após 16 anos do seu “despertar ambiental”, apresenta 

em seu livro um entendimento profundo sobre sustentabilidade, à luz da Economia 

Ecológica (EE). Seu livro expõe muitas passagens que denotam isso, e por não haver 

espaço nesse trabalho para analisar todas elas, serão focados os aspectos mais 

importantes do seu pensamento. O seu entendimento se baseia, fortemente, nos 

pressupostos da EE, a partir das leituras que fez a respeito da obra de Herman Daly, que 

é considerado o economista da atualidade mais importante em EE, e outros. Uma das 

tantas noções apresentadas por ele, sobre sustentabilidade, em seu livro, é: “a 

coexistência continuada, saudável e equilibrada da tecnosfera e da biosfera para o futuro 

indefinido”. Ray analisa que: 

 

Infelizmente, não existe hoje um equilíbrio maior entre esses dois sistemas globais, uma 

coexistência mais saudável, do que a que encontramos entre um parasita e a sua vítima. 

Sendo muito franco e direto, a tecnosfera (as instituições de negócio e a indústria) usa a 

biosfera da maneira como um carrapato usa um cachorro. Como os parasitas, as 

corporações que operam de acordo com as regras da antiga revolução industrial, vicejam às  

custas da natureza. E como esse tem sido o modelo dominante desde o século XVIII, quase 

todos os sistemas naturais – as florestas, os rios, o ar e os oceanos – estão em óbvio 

declínio. 

Se nós, industriais, tivermos a intenção de tornar-nos sustentáveis, seja devido a uma 

consciência de culpa, [seja] para atender às exigências dos nossos clientes, ou apenas para 

melhorar os nossos resultados (ou as três coisas), precisamos restabelecer o equilíbrio entre 

essas duas esferas. Não há como separar uma da outra, e tampouco como deixar que uma 

prevaleça desenfreadamente sobre a outra. As duas existem dentro de uma cápsula esférica 

                                                 
201 Deu uma entrevista no documentário de 2004 do Canadá, "The Corporation" e no filme de 2007 por 

Leonardo DiCaprio, "The 11th Hour." Ele era um comentarista mestre em série do Canal Sundance, "Big 

Ideas para um pequeno planeta "e foi nomeado um dos heróis da revista Time do Meio Ambiente em 

2007, com uma homenagem semelhante da revista Elle desse ano. 
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– a superfície da terra, os mares e o ar – a qual, de um modo relativo, é finíssima, em uma 

terra do tamanho de uma bola de basquete: essa cápsula fina, vulnerável, que é o lar de toda 

a vida, inclusive da humanidade (ANDERSON e ROBIN, 2011, p.105). 

 

Citando uma importante metáfora, feita por Daniel Quinn (2009) no livro Ishmael, para 

exemplificar o seu pensamento, ao falar do atual modelo industrial de produção e 

consumo. 

 

Mas essas regras não funcionam mais. Daniel Quinn, no livro Ishmael, afirmou que elas são 

como as asas mal projetadas dos primeiros aviões quando o homem começou a voar. A 

nossa civilização é como o aspirante a “aeronauta,” que salta de um penhasco elevado no 

seu aeroplano mal projetado. Lá vai ele pedalando, agitando loucamente as asas; o vento 

bate no seu rosto, e o pobre idiota pensa que está voando, quando, na realidade, está em 

queda livre. Embora o solo pareça distante no início, o seu voo está condenado, porque o 

projeto das asas desconsiderou as leis da aerodinâmica. 

À semelhança desse penhasco, os vastos recursos disponíveis para a nossa civilização 

industrial, ou seja, os oceanos, as florestas, os combustíveis fósseis e até mesmo o ar que 

respiramos, fazem com que o “solo” pareça estar a uma longa distância. Mas com a mesma 

certeza da gravidade, ele está se aproximando a uma grande velocidade. O nosso voo  não 

terminará melhor do que o do nosso aeronauta. Por quê? Por que a nossa civilização 

industrial desprezou as leis da sustentabilidade202, leis que possibilitariam que a 

humanidade abandonasse o mergulho terminal e “voasse”. 

Seja qual for o lado para o qual olhemos, do aquecimento ao desmatamento, dos 

reservatórios de água vazios às espécies em extinção e ao preço do litro da gasolina, 

estamos cercados pelas evidências. A terra é finita e frágil, e desconsideramos esses simples 

fatos físicos ao nosso próprio risco. É por esse motivo que precisamos de uma nova 

revolução industrial e de um novo par de asas, estas adequadamente projetadas de acordo 

com as leis da “aerodinâmica”. Asas que possibilitarão que a nossa civilização – e a dos 

nossos netos – voe, de uma maneira sustentável. Que ela voe a uma grande altitude, em vez 

de cair vertiginosamente e se espatifar no solo. (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 33). 

 

Disto resulta a seguinte assunção de Ray, que é “gerir uma empresa que ambicione a 

sustentabilidade exige um novo paradigma para administrar toda a nossa civilização 

industrial”, e isso significa um novo par de asas de Quinn (2009)... mas “projetadas para 

honrar, respeitar e proteger a natureza. Somente elas podem nos conduzir em um vôo 

sustentável em direção ao futuro indefinido” (ANDERSON e ROBIN, p.68). ... Nesse 

sentido, é preciso “olhar para o mundo através de uma lente com um ângulo diferente e 

mais largo [...] precisamos raciocinar a partir de um nível mais elevado de consciência”. 

(ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 69-71). Então, Ray demonstra um conhecimento que 

é raro, não só entre gestores de empresa – mas economistas. Dá testemunho do seu 

razoável entendimento das leis da termodinâmica, conservação e entropia 

respectivamente, as quais devem orientar a atividade produtiva. Em termos práticos, ele 

considera alguns exemplos do que significa assumir estas leis na administração de uma 

empresa: 

 

                                                 
202 Leis que fundamentam a Economia Ecológica: 1ª e 2ª leis da Termodinâmica, etc. 
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[...] quando usamos ou queimamos alguma coisa – gasolina, óleo diesel, carvão, 

eletricidade, matérias-primas e até mesmo lenha em uma lareira – esse combustível não vai 

embora, mesmo que não o vejamos mais. Na realidade, mesmo que não consigamos mais 

detectá-lo, ele apenas muda de forma e se espalha pelo mundo. E se o liberarmos mais 

rápido do que a Terra é capaz de reabsorvê-lo, nos ciclos da natureza acionados pela luz 

solar, ele silenciosamente se acumula. No ar, na água e até mesmo no nosso corpo (p. 107). 

Na Terra, o CO2 está (ainda), principalmente, encerrado no solo, nas rochas, nas florestas e 

nos oceanos. Em Vênus, ele está armazenado, na sua atmosfera, com vitrificação tripla com 

aparência de uma sopa de ervilha. Por esse motivo, a temperatura média do nosso planeta 

gira em torno de agradáveis 15 graus centígrados. Em Vênus? Um efeito estufa acelerado 

eleva as temperaturas médias para acima de 420 graus centígrados, calor suficiente para 

derreter o chumbo. Para aqueles que estejam pensando em comentar que Vênus também 

está bem mais perto do Sol, não deixem de observar que os gases de efeito estufa em Vênus 

conservam o planeta mais quente do que Mercúrio, que está bem perto do Sol 

(ANDERSON e ROBIN, p. 108). 

 

 

C) Definição de Sucesso em Sustentabilidade 

 

A definição de sucesso da Interface, em gestão da sustentabilidade, é o conjunto de 

quatro Condições Sistêmicas formuladas pelo TNS.  Ray Anderson afirma que “Nós 

temos assumido o TNS, a estrutura de referência concebida pelo Dr. Karl-Henrik Robèrt 

para definir as condições sistêmicas de sustentabilidade ecológica, como um guia global 

para subir a montanha”. Ray conta no seu primeiro livro (1998, p.15), que esta 

referência deu a ele e a sua companhia uma sensibilidade aguçada. À luz dos 

apontamentos do TNS, Ray foi descobrindo que, “de algumas maneiras, é mais fácil 

definir a palavra na negativa203. Não ser sustentável é envolver-se com práticas 

comerciais que destroem as condições das quais a prática depende”.  

 

Ray considera que, “se você está procurando uma definição adequada”, vem à cabeça a 

de que, nos negócios, “sustentabilidade diz respeito a sugerir maneiras de satisfazer as 

nossas necessidades (necessidades, não desejos), hoje, sem debilitar a capacidade de 

outras pessoas satisfazerem as suas necessidades amanhã”. Entretanto, questiona: “mas 

de quantas gerações futuras estamos falando? Uma? Sete? Mil? Podemos discutir isso 

eternamente e nunca fazer nada. Em vez disso, optamos por evitar a pergunta, definindo 

sustentabilidade do nosso jeito, e definimos padrões bem elevados”. 

 

                                                 
203 A companhia de água que reduz de tal modo o seu lençol aquífero, que a água do mar se infiltra e a 

contamina; a indústria da pesca, que pesca de forma predatória, e faz com que a população de bacalhau 

sofra um colapso; a empresa automobilística, que teima em fabricar veículos ineficientes que os clientes 

evitam; o madeireiro que faz uma derrubada na floresta e deixa para trás um solo improdutivo, onde nada, 

– nem mesmo plântulas (mudas) –, conseguem crescer. (ANDERSON, 2009, p. 65-66). 
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Para Ray, a sustentabilidade exige, de forma absoluta e inquestionável, o entendimento 

de alguns conceitos fundamentais, que podem ser vistos como desafios para quem 

deseja lidar seriamente com a sustentabilidade. Seguindo essa linha de raciocino, ele 

descreve em seu livro as 4CS204, ao passo que adiciona uma quinta, por ele denominada 

“A eficiência dos recursos é a maré ascendente, que fará com que todos os barcos 

flutuam mais alto”. Em suas palavras: 

 

O trabalho de Robèrt complementou, perfeitamente, a tese de Paul Hawken, em The 

Ecology of Commerce, o livro que mudou radicalmente a minha vida. O quinto princípio foi 

abraçado por muitas pessoas, de modo que, naturalmente, o incluo como uma adição prática 

e necessária às idéias de Robèrt. 

Quando aplicamos as regras do Natural Step de Robèrt às empresas comerciais, 

percebemos, de imediato, que precisamos reduzir sistematicamente a nossa dependência 

econômica das matérias-primas virgens e dos combustíveis fósseis. Precisamos reduzir 

sistematicamente a nossa dependência econômica da produção de substâncias sintéticas e 

artificiais duradouras. Precisamos reduzir sistematicamente a nossa dependência econômica 

da utilização destrutiva dos recursos naturais. 

O princípio da justiça social [a 4ª condição sistêmica] exige que avancemos em direção ao 

uso justo e eficiente dos recursos para satisfazer a todas as necessidades humanas, e 

coloquemos as pessoas para trabalhar de maneira a elevar – e não baixar – o seu padrão de 

vida. Precisamos retirar os mais pobres entre nós da pobreza opressiva, ao mesmo tempo 

que restauramos a nossa terra avariada. Esse é, sem sobra de dúvida, o maior desafio 

técnico, moral e ético que a humanidade enfrenta hoje (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 

113). 

 

Convém notar que a definição de sustentabilidade do TNS passa a ser a principal 

referência, ou definição de sucesso, que irá guiar a gestão da Interface. 

 

Como começamos a colocar em prática esses princípios na Interface? Em primeiro lugar, 

compreendemos que esses princípios definiam o cume do Monte da Sustentabilidade. Eles 

se tornaram o nosso ímã, atraindo-nos sempre em direção ao pico. (ANDERSON e ROBIN, 

2011, p. 113). 

Há uma montanha lá fora que chamamos ‘Monte da Sustentabilidade’. Ela é mais alta do 

que o Everest, mas temos um plano para escalá-la, e chegar ao topo, até o ano 2020. 

Chamamos essa iniciativa de Missão Zero. 

Chegaremos ao cume quando tivermos cortado o nosso último cordão umbilical que nos 

liga às minas e aos poços de petróleo [1ª CS], quando não mais jogarmos nenhum resíduo 

nos aterros sanitários e nem poluirmos o ar ou a água [1ª e 2ª CS]. Quando não mais 

tomarmos nada da terra que ela não possa renovar de uma maneira rápida e natural [3ª CS]. 

... não existe apenas um caminho para cima, eles são pelo menos sete, e sabemos que 

precisamos galgar todos eles (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 36) 

 

 

 

 

                                                 
204 Ray afirma que esses princípios formam a base teórica do modelo de Karl-Henrik Robèrt para a 

busca da sustentabilidade. O The Natural Step, fundado por KHR, oncologista pesquisador sueco, 

desenvolveu o seu modelo em 1989, e este resistiu bem, porque, ao contrário dos outros, possui uma base 

científica, é totalmente revisado por especialistas e é imediatamente inteligível. (ANDERSON, 2009, p. 

113). 
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D) Princípios Estratégicos para a Gestão da Sustentabilidade 

 

a) Conscientização 

 

Conforme é descrito em seu livro; ao se dar conta do problema, Ray Anderson entrou 

em um processo de despertar ambiental da consciência –, que o fez mudar 

completamente a sua forma de pensar e agir sobre assuntos relacionados ao meio 

ambiente – e o resultado desse processo é o florescimento de uma nova atitude, que era 

simplesmente fazer o que era certo – segundo a sua própria consciência – e ao mesmo 

tempo lucrativo. Daquela pergunta inicial formulada por um cliente, sobrevém um 

envolvimento profundo com o tema, que vai dar em uma crise de choro e, depois, em 

um insight, diferente das respostas sintomáticas que assomam em um problema. Em sua 

fala, foi o emergir de uma visão que, mais tarde, seria, não só uma estratégia bem-

sucedida de negócios, mas um propósito para a sua vida. 

A equação era simples e perturbadora: o consumo excessivo e o colapso terminam em 

colapso. Sustentabilidade significa sobrevivência – enquanto empresa, enquanto nação, 

talvez até mesmo enquanto espécie. Que estratégia de negócios poderia ser mais importante 

do que essa? ... Se um negócio que depende de petróleo, como o meu, conseguisse iniciar o 

processo, o mundo talvez prestasse mais atenção. E então? 

Instantaneamente, essa solução supersaturada precipitou uma verdadeira visão para mim e 

para a Interface. Foi mais do que um discurso para uma força-tarefa ambiental. [...] Foi uma 

visão que transcendeu completamente o respeito e obediência às normas. Ela seria algo 

imensamente maior do que uma resposta que tranqüilizaria os nossos clientes, e mais do 

que uma mera convocação às armas. Foi uma convocação à liderança, à esperança, 

proclamada em alto e bom som, e suficientemente poderosa para energizar uma corporação 

e, com um pouco de sorte, iniciar uma reação em cadeia na indústria – não apenas na nossa; 

em toda a indústria. Uma visão certamente grande o bastante para me conferir um novo 

propósito na vida (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 77). 

 

A atitude de Ray Anderson é descrita por ele mesmo, em seu livro, como um ato de fé. 

Traduzindo seu sentimento por meio de uma citação de Goethe, com adaptação livre, 

Anderson expressa o seu comprometimento, e o da Interface, com o pico da 

Sustentabilidade: 

Enquanto não assumimos um compromisso, tem lugar a hesitação, a chance de retroceder. 

Há uma verdade elementar, relacionada com todos os atos de iniciativa (e criação), cuja 

ignorância destrói inumeráveis ideais e esplêndidos planos, que é a seguinte: no momento 

em que definitivamente nos comprometemos, a Providência também entra em ação. A 

pessoa recebe a ajuda dos mais diferentes tipos de coisas, que de outra maneira jamais 

teriam ocorrido. Toda uma série de eventos brota da decisão, atraindo para a pessoa todos 

os tipos de incidentes, encontros e ajuda material inesperados, que nenhum homem poderia 

sonhar que viriam ao seu encontro. O que quer que você possa fazer, ou imagine que pode 

fazer, acontece. A audácia encerra talento, poder e magia. Como agora. (ANDERSON e 

ROBIN, 2011, p. 80). 
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Falando sobre esse propósito que existe na Interface, Cláudia Martins, a Diretora da 

unidade InterfaceFlor-Brasil, que já está na Interface há 7 anos, diz o seguinte: 

 

A interface tem o capital aberto na Bolsa de Nova York, então, é claro que a gente tem que 

ter um grande comprometimento com resultados. A empresa exige que estejamos 

conectados com o mundo, com as revoluções tecnológicas que estão acontecendo ao nosso 

redor. Entretanto, as questões do propósito e do ser humano são muito valorizadas, como 

você trata as pessoas, o fato de você ter uma liderança na base da inspiração e não na base 

da autoridade, da hierarquia. Apesar de ser uma empresa americana e competitiva, a 

Interface para mim é totalmente contrária à visão que eu tenho das empresas americanas no 

sentido mais capitalista da palavra. O respeito à aptidão natural das pessoas é levado a 

sério, de modo que elas são estimuladas a fazer as coisas da forma que elas sentem que 

deve ser feito. Já trabalhei em outras empresas, e percebo que a principal diferença na 

Interface está na paixão e no propósito maior do nosso trabalho –, que é o 

comprometimento com a sustentabilidade, o legado do Ray Anderson e a valorização do ser 

humano por meio  do relacionamento, de suas aptidões singulares que são respeitadas – e 

não simplesmente acordar de manhã cedo e ir trabalhar. Esse propósito me motiva muito, 

embora seja uma correria no dia-a-dia, viagens e muita responsabilidade – porque eu tenho 

vários distribuidores no Brasil e uma equipe interna, além de toda a informação que vem e 

vai da matriz. 

 

Um tal propósito é tão reconhecido no mundo, hoje, que, quando uma pessoa quer 

trabalhar para a Interface, uma das principais razões que a leva a fazer isso é a sua 

posição em sustentabilidade. Portanto, ela já sabe o que é a Interface e o que ela 

defende. No entanto, mesmo assim, a empresa convida as pessoas que entram a fazerem 

um curso para garantir que elas realmente saibam o que isso significa. De acordo com a 

vice-presidente de estratégia de mercado e sustentabilidade da empresa: 

 

Temos um programa de quatro níveis para os nossos funcionários. Nós o chamamos de 

Avanço Rápido em direção a 2020 – o ano da conclusão da Missão Zero. Quando os 

funcionários começam a trabalhar na Interface Europe, eles frequentam um curso de 

indução nível I que cobre o nosso ethos de sustentabilidade, o nosso plano Missão Zero e a 

nossa estratégia corporativa para alcançá-lo. Ministramos um teste de múltipla escolha no 

final, para nos certificarmos de que os conceitos fundamentais foram entendidos. O nível II 

é adaptado para enfocar o lugar no qual o novo funcionário se encaixa na organização, e o 

que ele está fazendo aqui. Esse nível entra em detalhes minuciosos a respeito de como o 

Programa Missão Zero está relacionado, não apenas com o trabalho da pessoa, mas também 

com a vida dela fora do emprego. Fazemos competições entre os participantes, e os 

vencedores recebem prêmios pela sua dedicação e progresso em uma reunião anual. O nível 

III, a análise crítica, é um curso estratégico de dois dias para gerentes 

seniores/diretores/vice-presidentes, que discute a sustentabilidade num nível mais detalhado 

e técnico. Os participantes têm de 4 a 6 semanas para concluir uma tarefa que inclui a 

elaboração de propostas sobre como podemos atingir mais rápido a Missão Zero. O nível 

IV é voltado para cerca de 10 ou 15 porta-vozes selecionados, que fizeram um dia inteiro de 

treinamento de mídia para tornarem-se ‘embaixadores da sustentabilidade’ mais 

competentes para a Interface. Oferecemos os quatro níveis várias vezes por ano, inclusive 

cursos de reciclagem. Eles são realmente populares, porque são divertidos e interativos, e 

têm sido incríveis para gerar novas ideias (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 213-214). 

 

Este modelo foi desenvolvido, originalmente, na Interface Europe, entretanto, vem 

sendo adaptado para as demais regiões em que a Interface instala suas atividades 

produtivas e/ou comerciais. Convém notar que as atividades são aplicadas de forma 
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dinâmica,por meio  de jogos e projetos. Ou seja, a empresa não tenta educar o seu 

pessoal por intermédio de métodos rotineiros e padronizados. Ao contrário, deixa a 

cargo das unidades de negócio individuais descobrir a sua melhor forma de obter o 

resultado. E isso, para a Interface, tem se revelado um modo vencedor. Além disso, a 

empresa incorpora, neste modelo pedagógico, os seus fornecedores, com atividades 

específicas, já que a Interface considera que “a empresa é a sua cadeia”.  

 

Nós aprendemos, rapidamente, que a maioria substancial da pegada do nosso produto é 

constituída antes de nossas matérias-primas atingirem as nossas docas de recebimento. 

Tornou-se claro para nós que, para a Interface ser completamente sustentável, 

precisaríamos educar e envolver ativamente os nossos fornecedores em nossa jornada 

Missão Zero. Começamos com Cúpulas de Fornecedores – conversas com os nossos 

principais fornecedores, para apresentá-los à nossa missão e objetivos da sustentabilidade. 

Hoje, nós colaboramos, estreitamente, com os nossos principais fornecedores estratégicos 

para resolver os seus próprios impactos ambientais e, especificamente, os impactos dos 

produtos que fornecem à Interface. Esta colaboração tem resultado em soluções que vão, 

desde pequenos passos, para reduzir os impactos do clima para nossas tecnologias novas e 

inovadoras que aumentam o conteúdo reciclado de nossos produtos (ANDERSON e 

ROBIN, 2011, p. 213-214). 

 

No Brasil, a empresa vem estudando uma parceria com o TNS-Brasil, para educar e 

conscientizar novos funcionários, clientes e eventuais fornecedores, caso a empresa abra 

uma fábrica no Brasil. Há planos de criar uma operação de manufatura na AL-Brasil205. 

Nas palavras da diretora comercial no Brasil. 

 

A estrutura de referência do TNS foi uma grande luz para o Ray Anderson, quando ele 

iniciou o caminho do Monte da Sustentabilidade e, sem dúvida nenhuma, aquele foi um 

grande dia. Quando conhecemos essa estrutura, percebemos que ela mostra, de forma clara, 

que nenhum material é inerentemente sustentável ou insustentável, tudo depende da forma 

como você o  manuseia, em relação ao ciclo de vida do produto, a extração de matéria-

prima virgem e os impactos como um todo. Enfim, se viola ou não as 4 Condições 

Sistêmicas. O TNS deu muita visão para a Interface, e todos temos interesse no TNS como 

uma grande fonte de aprendizado. É um modelo que deu certo e que gostamos de partilhar 

com os nossos clientes e fornecedores. E o Claude Ouimet – que é vice-presidente sênior da 

Interface e CEO da Interface-Canadá – faz parte também do conselho do TNS, porque 

acredita nesse método e deseja compartilhá-lo com outras empresas. 

 

 

 

 

 

                                                 
205 Segundo a diretora da Interface-Brasil, o país é a bola da vez, pois tem dado sinais de aumento da 

demanda por investimento; “nós temos a ideia de ter uma fábrica na América do Sul, Brasil, pelo volume 

de vendas, que é o maior na AL. Foi feita uma análise desse investimento, pelo cenário positivo que o 

Brasil tem hoje. Estamos muito perto de implementar uma operação produtiva no Brasil, mas não há  data 

definida, só esperança por enquanto. E isso vai ocorrer de acordo com as sete metas, como esse escritório 

aqui, que foi feito dentro das sete metas. Por isso a gente buscou a certificação LEED (Leadership in 

Energy and Environmental Design).” 
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b) Comprometimento da Alta Administração 

 

A Interface Inc. é uma empresa global, com sede em Atlanta (Geórgia-EUA). Possui 

várias fábricas espalhadas pelo globo206, e comercializa seus produtos em mais de 110 

países, incluindo o Brasil, sob marcas estabelecidas, como InterfaceFLOR, Heuga, 

Bentley Prince Street e Flor. Como estratégia de descentralização da matriz, a Interface 

possui subsidiárias regionais (continentais), em mercados geográficos das Américas, 

Europa e Ásia-Pacífico. Entretanto, as Vice-presidências e Diretoria de Sustentabilidade 

ficam na sede em Atlanta (Geórgia-EUA). Esta estrutura é que dá suporte às demais 

operações no mundo, bem como aos escritórios comerciais. Além do presidente, há 3 

vice-presidências regionais e 6 funcionais ou de área: Ásia-Pacífico, Vice-presidente 

Europa; Vice-presidente das Américas; Vice-presidente e Diretor de Marketing 

(acumula), Vice-presidente e Diretor Financeiro (acumula), Vice-presidente 

Administrativo, Vice-presidente de Suprimentos, Vice-presidente de Inovação, Pesquisa 

e Desenvolvimento (I, P&D) e Vice-presidente de Sustentabilidade. Abaixo da Vice-

presidência de Sustentabilidade, há quatro diretorias relacionadas à Sustentabilidade 

(Desenvolvimento Cultural e Aprendizagem, Diversidade, Relações Estratégicas e 

Estratégias para a Sustentabilidade). Também abaixo da Vice-presidência de Inovação, 

há duas diretorias que dão suporte à Sustentabilidade (Diretoria de Microbiologia e 

Design Inteligente). Desde 1995, há um staff que deu suporte à Ray Anderson, e ainda 

faz o mesmo com Dan Hendrix, chamado Eco Dream Team. Entre os membros dessa 

equipe estiveram muitos dos pensadores mais progressistas sobre sustentabilidade, que 

representavam um vasto leque de interesses ambientais e sociais. A composição da 

equipe variou de tempos em tempos. 

 

Segundo informações no livro de Ray Anderson, havia, em 2009, por volta de 60 

pessoas, na Interface Inc., exclusivamente dedicadas ao tema da sustentabilidade. A 

figura que será mostrada a seguir descreve o organograma de sustentabilidade na sede 

da matriz da empresa, em Atlanta (EUA), mas com estruturas correspondentes nas 

unidades produtivas e de comercialização espalhadas pelo mundo. Não obstante, é a 

sede que centraliza as informações. De cima para baixo, a estrutura organizacional é 

                                                 
206 Bangkok (Tailândia); Craigavon (Irlanda do Norte); LaGrange (Georgia-EUA); Picton (Austrália); 

Scherpenzeel (Holanda);  Prateleira (na Inglaterra); West Point (Geórgia); Taicang (China); e Cidade da 

Indústria (California-EUA, com a marca Bentley Prince Street). 
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assim: a atual VP de Sustentabilidade coordena as diretorias mais diretamente 

relacionadas ao tema e, hoje, foca, mais especialmente, as questões de mudanças 

climáticas, gestão do carbono e energia renovável. Nesse sentido, tem o papel de manter 

a empresa informada sobre as mais recentes pesquisas, inovações e tendências no 

assunto. Também fornece assistência técnica e apoio político para as unidades de 

negócio e regionais espalhadas, no sentido de gerenciar a energia e alcançar metas 

agressivas de reduções de emissões de GEE. Ela ajuda a empresa a enfrentar os 

impactos em aquecimento global em todos os níveis, inclusive em operações e gestão, 

com funcionários e clientes, e em fóruns políticos. 

 

A Diretoria de Alianças Estratégicas está liderando os esforços da Interface para manter 

relações fortes com os fornecedores críticos, bem como buscar potenciais fornecedores 

estratégicos, dentro e fora da nossa indústria. Em 2007, esta diretoria assumiu o 

processo da Interface de fechamento de ciclo, isto é, que recicla todos os tipos de fios de 

carpete e revestimento de tapete e transforma-os em produtos novos e bonitos (ReEntry 

2.0). Como parte deste processo, esta diretoria trabalha em estreita colaboração com os 

fornecedores da Interface, para entender e satisfazer as suas necessidades de negócios 

estratégicos, bem como alinhamento de serviços ao novo modelo de negócio criado pela 

Interface. Conforme Figura 11, com mais detalhes: 

 

Figura 11: Estrutura organizacional de gestão da sustentabilidade da Interface 

Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa a partir das informações cedidas pelo entrevistado da Interface 
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A Diretoria de Desenvolvimento Cultural e Aprendizagem tem como responsabilidade a 

Sustentabilidade Social, que permite criação de valor para as comunidades. A Diretoria 

de Diversidade desenvolve e implementa iniciativas de gestão estratégica para a 

diversidade, proporcionando acesso a diversos fornecedores para as oportunidades de 

contratos com a Interface. O programa Diversidade Connect™ é fruto desse trabalho.  

 

A Diretoria de Estratégia Sustentável é responsável por maximizar oportunidades de 

negócios para a interface, estrategicamente, alavancando sempre a liderança da Interface 

no desenvolvimento sustentável. Ela trabalha em estreita colaboração com o marketing, 

para desenvolver estratégias, programas e ferramentas para segmentos de mercado, de 

forma que isso lhe permita educar clientes para a sustentabilidade. Ela também investiga 

e trata as tendências e oportunidades no mercado de produtos verdes, incentivando 

práticas sustentáveis, tanto no local de trabalho, como em casa.  

 

Há duas gerências abaixo da diretoria de sustentabilidade. Gerente de Estratégia 

Sustentável para o Mercado e Gerência Técnica de Sustentabilidade. A primeira é 

responsável pela tradução da liderança da Interface em sustentabilidade para o mercado. 

Muito do seu tempo é gasto em educar clientes da Interface, força de vendas e 

empregados, sobre a sustentabilidade, produtos e práticas. Enfim, educar pessoas, 

dentro e fora da Interface, em sustentabilidade e questões verdes. A segunda gerência é 

responsável pela coordenação de diferentes programas, dentre os quais: certificação 

LEED das construções da Interface (fábricas, escritórios de vendas, centros de 

distribuição); pelo programa da companhia de eliminação de desperdício, resíduos 

internos e melhorias de processos (Programa QUEST); pela recuperação (reentrada) de 

resíduos (carpete pós-consumo), por meio da logística-reversa e fechamento do ciclo 

técnico; e pelo programa carbono neutro da empresa (Cool Carpet). Além disso, há uma 

subdivisão de comunicação, que é responsável pela produção de relatórios de 

sustentabilidade interna e externamente, incluindo inventários de emissões de GEE, 

relatórios de projetos comunitários, e a comunicação de programas de sustentabilidade 

interna e externamente.  

 

A Diretoria de Inovação, P&D, supervisiona todas as operações de manufatura e 

processos, bem como trabalha na pesquisa e desenvolvimento da empresa. Tem como 

responsabilidade, olhar para cada produto e processo, focando o impacto em todo o 
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ciclo de vida do produto no meio ambiente. O Centro Técnico Graham Scott hospeda os 

laboratórios e áreas de testes de produtos, assim como a equipe de desenvolvimento. A 

equipe de P&D conduz uma variedade de testes nos produtos Interface. Ali há uma 

diretoria e laboratório de microbiologia, que trabalha com o sistema conservante 

antimicrobiano, Intersept®.  

 

Há também a InterfaceRAISE, que foi extinta, enquanto negócio, e, hoje, é um 

departamento da Diretoria de Sustentabilidade que dá consultorias corporativas pontuais 

para clientes corporativos e empresas que as solicitam.  

 

c) Orientação de Vanguarda 

 

Ray conta que, no início, havia tantas perguntas intimidantes e difíceis – “Como ao 

menos começamos a pensar a respeito de sustentabilidade? Como a definimos? E 

igualmente importante, como transmitimos uma visão dela para as pessoas que 

trabalham conosco, cuja maioria nunca ouviu a palavra sustentabilidade?” – que ficava 

mais complicado saber por onde começar; porém, com pesquisa, e a ajuda de pessoas 

mais experientes, a Interface foi obtendo respostas. 

De acordo com Ray Anderson, “seria errado sugerir que empreendemos essa missão 

sem a ajuda de outras pessoas”. Na realidade, em 1995, a Interface criou, formalmente, 

o Eco Dream Team, um staff formado por consultores que davam suporte estratégico e 

específico em sustentabilidade. Entre os membros dessa equipe estavam muitos dos 

pensadores mais progressistas sobre sustentabilidade, que representavam um vasto 

leque de interesses ambientais e sociais. A composição da equipe207 variou de tempos 

em tempos, e segundo Ray Anderson, sempre foi um grupo de pessoas de visão, 

dinâmicas e empreendedoras (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 98-99). Em suas 

palavras:  

 

nem sempre estivemos de acordo, pois o trabalho de ser um líder visionário e o trabalho de 

dirigir uma corporação, frequentemente são duas coisas muito diferentes. Mas não 

poderíamos ter iniciado a nossa escalada e, provavelmente, não conseguiríamos terminá-la 

sem essas pessoas (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 99). 

 

                                                 
207 Eis a lista daqueles que fizeram parte dela: Os nomes listados por Anderson (2009, p. 99) são: Janine 

Benyus; David Brower; Bill Browing; Bernadette Cozart; Robert Fox; Paul hawken; Amory Lovins; L. 

Hunter Lovins; Bill McDonough; John Picard; Jonathon Porritt; Daniel Quinn; Dr. Karl-Henrik Robèrt; 

Walter Stahel; e John Warner. 
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d) Abordagem Integradora de Plano Estratégico 

 

Contrariamente ao que boa parte das teorias de estratégia recomendam na atualidade – 

que é fazer estratégias de curto prazo, em função da instabilidade e rápidas mudanças no 

ambiente de negócio – a Interface criou, em 1994, um plano de longo prazo, cuja base 

eram as leis sólidas e imutáveis da natureza. A Missão Zero é um plano estratégico de 

sete faces ou zonas de atuação, que integra curto e longo prazos (26 anos), em uma 

perspectiva de backasting208, ou seja, que define a evolução gradativa dos passos para se 

atingir uma condição de acesso à sustentabilidade, que é não violar as 4 Condições 

Sistêmicas da Sustentabilidade. Sem dúvida, é um plano audacioso ao se considerar o 

prazo para 2020, com vistas à sustentabilidade genuína, o impacto zero, a não violação 

das 4 condições sistêmicas. Conforme apresentado no Quadro 6, a seguir, e analisando-

se as 7 metas do Programa Missão Zero, percebe-se que o desenvolvimento do 

Programa Missão Zero integra as quatro condições sistêmicas (TNS), com a abordagem 

denominada Capitalismo Natural (Hawken et al. 1999).  Enquanto a última propõe o 

“como”, em forma de quatro atividades estratégicas interativas e articuladas, a primeira 

fornece o conteúdo da mudança, o fim a ser atingido. Segue: 

 

  

                                                 
208 “Backcasting” significa começar com o fim em mente. É um termo sofisticado para algo simples. 

Grosso modo, refere-se ao processo de decidir sobre algo que se quer no futuro e, depois, descobrir o que 

fazer, hoje, para chegar até lá. Ao nível individual, a maioria das pessoas usa o “backcast” 

automaticamente, porque é uma maneira eficiente de se determinar qual a melhor forma para se chegar de 

onde se está hoje, para onde se quer estar no futuro. Mas, ao se planejar para o futuro em grupos maiores, 

como comunidades, municipalidades ou empresas, tende-se a usar o “forecasting”, que envolve usar 

informações passadas para estabelecer tendências, e depois desenvolver um plano projetando estas 

tendências para o futuro. “Forecasting” é muito eficiente para quando se está contente com a maneira 

como as coisas estão acontecendo. Mas e se a sociedade precisa caminhar para um futuro muito diferente 

daquele para o qual está caminhando? É aí que precisa do “backcasting”, particularmente útil quando as 

tendências atuais são parte do problema com o qual se está trabalhando. No caso do planejamento para a 

sustentabilidade, “backcasting” é uma metodologia útil, por conta da complexidade do desafio da 

sustentabilidade, e da necessidade de se desenvolver novas maneiras de se fazer as coisas para endereçar 

estes desafios. (TNS, 2010) 
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Quadro 6 - Comparação entre as 4CS (TNS), o Capitalismo Natural e as 7 Metas da Missão Zero 

The Natural Step Capitalismo Natural Sete Faces do Monte da 

Sustentabilidade 

1. Eliminar a 

dispersão sistemática 

de materiais da crosta 

terrestre na atmosfera 

1. Promover um “aumento radical 

na produtividade de recursos”, 

focado no aumento da ecoeficiência, 

compreendido como um passo 

inicial no sentido de mudanças de 

alcance muito maior;  

1.  avançar em direção ao 

desperdício zero;  

 

2. Eliminar a 

dispersão sistemática 

na biosfera de 

substâncias 

persistentes e/ou 

tóxicas, produzidas 

e/ou utilizadas pelo 

homem 

2. Explorar as possibilidades do 

biomimetismo, pesquisas e 

trabalhos sobre ecologia industrial, 

com o objetivo de “redesenhar os 

sistemas industriais sobre linhas 

biológicas” para possibilitar a 

“reutilização constante de materiais 

em ciclos fechados contínuos e, 

frequentemente, a eliminação de 

toxicidade”; 

2. eliminar as emissões malignas, e 

aumentar as emissões benignas, 

desenvolvendo a cadeia de 

abastecimento; 

 

3. Eliminar a 

degradação da 

natureza por meios 

físicos 

3. Estabelecer uma economia de 

serviço e fluxo por meio da criação 

de sistemas que assegurem que os 

bens circulem, ao invés de serem 

usados e descartados; 

3. aumentar a eficiência e usar cada 

vez mais a energia renovável;  

 

4. Melhorar a forma 

como se satisfazem 

as necessidades 

humanas 

4. Reinvestir em sistemas 

ecológicos, de forma a assegurar 

que a sociedade “sustente, restaure e 

expanda os estoques de capital 

natural”. 

4. fazer a reciclagem em um circuito 

fechado, copiando o método da 

natureza de transformar os resíduos 

em alimento;  

  5. transporte eficiente quanto aos 

recursos da substituição, à logística, 

à localização da fábrica; 

  6. justiça social e interligação da 

sensibilidade; mudar a mente das 

pessoas e fazer com que os 

funcionários, fornecedores, clientes 

e as nossas próprias comunidades 

vibrem em uníssono; 

  7. reestruturar o comércio, 

oferecendo um novo curso de 

economia básica que reúna tudo isso 

e avalie com exatidão os custos, 

estabeleça preços autênticos e 

maximize a eficácia dos recursos. 

Fonte: elaborado pelo autor a partir do TNS (2010); Capitalismo Natural (2001); e Anderson e Robin 

(2011) 

 

e) Frutas ao alcance das mãos  

 

Iniciar pelo QUEST foi uma tática fundamental. O propósito do programa QUEST, no 

contexto da escalada rumo ao pico do Monte da Sustentabilidade, desde o início, foi 

“gerar a economia que mais do que amortizaria os custos de deslocar a companhia 
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inteira para cima da montanha”. E segundo Ray, “até agora, esse tipo de novo 

pensamento está funcionando às mil maravilhas.” (ANDERSON E ROBIN, 2009, p. 

100). Ou seja, ao evocar as suas experiências, Ray afirma, com bastante certeza, que, 

quando decidiu se livrar do desperdício com seriedade, encontrou tantas frutas 

penduradas bem baixo na árvore – uma economia fácil, óbvia e barata –, que teve a 

impressão de que estava em um pomar (p. 90). Isso não exime o fato de que subir o 

Monte da Sustentabilidade seja uma tarefa muito árdua. A boa notícia é que se pode 

fazê-lo dando um passo pequeno e inteligente de cada vez, com cada um deles 

amortizando a si mesmo, enquanto avança e assenta a base para o seguinte. Cada passo 

torna a empresa um pouco menos insustentável e, ao mesmo tempo, mais lucrativa. De 

inicio, não é necessário descobrir muitas coisas e tão pouco ainda temos que inventar 

uma grande quantidade de novas tecnologias (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 75-76). 

 

Quando falo a respeito do impulso de alcançar a verdadeira sustentabilidade – colocando o 

que tomamos, fabricamos e desperdiçamos debaixo de um poderoso microscópio – o 

desperdício sempre parece ficar na retaguarda, como o último vagão de um trem. Mas esse 

não é realmente o lugar dele. A verdade é que atacar o desperdício é a locomotiva que 

puxará o trem inteiro. Se você está procurando subir o Monte da Sustentabilidade, perseguir 

o desperdício é o lugar natural para começar. Primeiro, ao contrário de introduzir a energia 

renovável e materiais reciclados na sua fábrica, universidade ou até mesmo na sua casa, 

reduzir o desperdício é um território familiar. Nenhum CEO gosta da ideia de deixar lucros 

nas instalações da fábrica. Nenhum gerente de instalações tem vontade de jogar dinheiro na 

lixeira. Nenhum dono ou dona de casa aguarda ansioso o momento de assinar cheques 

desnecessários. Quase todos nós já conhecemos e aceitamos os motivos de reduzir o 

desperdício, mesmo que não saibamos como fazer isso. É essa familiaridade que tornará 

mais fácil convencer os seus funcionários, o seu conselho de administração e os seus 

investidores, da importância de levar isso a sério. Segundo, realmente, restringir o 

desperdício pode gerar uma economia de dinheiro que não apenas amortiza a mesma, mas 

também ajudará a financiar os projetos mais ambiciosos que estão por vir. Reduzir o 

desperdício é o primeiro lugar onde os riscos econômicos de uma pegada ambiental 

intumescida podem ser transformados em oportunidades lucrativas.   

Essa foi, certamente, a nossa experiência na Interface, onde a nossa guerra contra o 

desperdício – como a nossa busca de eficiência – liberou centenas de milhões de dólares em 

dinheiro vivo. Esse dinheiro, agora, financia a pesquisa e o desenvolvimento, a energia 

renovável, a reciclagem e novos produtos – sem mencionar novos projetos que são 

inerentemente mais eficientes, menos esbanjadores, mais bonitos e mais lucrativos. É um 

círculo virtuoso, no qual você, a sua companhia, os seus clientes, os seus acionistas e o 

planeta aparecem na frente (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 82-83). 

 

Portanto, o procedimento correto é, primeiro, reduzir o desperdício e, depois, explorar 

materiais alternativos. Até porque substituir materiais requer mais investimentos. De 

fato, Ray considera que a Interface só vai começar, de fato, a encarar o desafio da 

sustentabilidade, quando iniciar a subida do segundo flanco. 
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f) Desmaterialização e substituição em bases flexíveis 

 

Na Interface, o princípio da Desmaterialização foi aplicado logo na subida do primeiro 

flanco do Monte da Sustentabilidade, visto como o mais fácil e gerar economias. Mas  

a“sabedoria da moeda de Deus”, que significa o discernimento sobre escolhas e 

consequências, a partir de critérios sólidos e objetivos de sustentabilidade, não se torna 

possível só com a Desmaterialização. Para tal é necessário complementá-la e combiná-

la, criteriosamente, com a Substituição. Nas palavras de Anderson: 

 

Na Interface, chegamos mais perto de entender a moeda de Deus, por meio do nosso 

processo de avaliações do ciclo de vida (ACV). [...]; por intermédio desse processo 

podemos avaliar os impactos comparativos (produto versus produto, processo versus 

processo, negócio versus negócio), em muitas dimensões da sustentabilidade. Recorrendo 

aos melhores métodos científicos revisados por especialistas disponíveis, podemos, 

efetivamente, enxergar os impactos e os trade-offs inerentes, praticamente, em todas as 

decisões comerciais (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 77). 

 

Ray afirma que, no nível corporativo, são necessárias novas ferramentas que ajudem a 

avaliar escolhas e trade-offs, que realizem exames bem mais profundos e avaliem 

resultados além dos dólares e centavos imediatos, certamente além do próximo trimestre 

financeiro. Em suas palavras, “precisamos de novas maneiras de analisar as nossas 

operações no que eu chamo de ‘Moeda de Deus’, os custos e benefícios não financeiros 

que advêm no mundo vivo, em resultado de tudo que fazemos à terra, ao mar e ao ar que 

nos cerca”. Por isso, para além da Desmaterialização e Substituição, é necessário aplicar 

o bom senso, porque impactos maiores podem se esconder por trás de uma aparente 

melhoria. Ray dá um exemplo:  

 

Primeiro, reconhecemos a necessidade de um critério, como a moeda de Deus, quando 

enfrentamos esse dilema: os nossos químicos na Interface identificaram uma maneira de 

reduzir em 40% a quantidade de material derivado do petróleo, não renovável, nos nossos 

carpetes. Poderíamos substituir todo o precioso material à base de petróleo por um material 

benigno e abundante, se introduzíssemos um hidrocarboneto clorado na mistura. Parece 

formidável, não é mesmo? 

Exceto que o componente cloro, em um incinerador exaurido de oxigênio, ou uma fogueira 

no quintal, poderia enviar pequenas quantidades de dioxinas tóxicas junto com a fumaça. 

Qual é a coisa certa a fazer? Economizar uma grande quantidade de petróleo e correr o 

risco de gerar uma pequena quantidade de gás tóxico em determinadas circunstâncias raras 

e incomuns? Ou não fazer nada?  

Precisaríamos de 10 anos de pesquisa até que a moeda de Deus passasse a receber atenção, 

mas decidimos seguir o bom senso, economizar enorme quantidade de petróleo hoje, e, 

simultaneamente, reduzir a nossa pegada ambiental enquanto atacávamos a reciclagem para 

evitar os problemas que acompanham a incineração (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 77-

78). 

 

Nessa situação, Ray optou por continuar violando, temporariamente, a 1ª condição 

sistêmica, para não violar a 2ª, que poderia ser mais prejudicial. Em outras palavras, a 
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decisão foi não substituir o material à base de petróleo – introduzindo um 

hidrocarboneto clorado na mistura, um material “benigno e abundante” (se não 

queimado em condições raras e incomuns), que pode ser tóxico. Seguiu em frente com a 

redução do desperdício (através de uso em quantidades menores, fazendo mais com 

menos) e inovando nos processos – e economizou com isso. Em paralelo, alocou 

esforços e recursos dessa economia em P&D, no quarto flanco do Monte da 

Sustentabilidade, para a criação de tecnologias de reciclagem do material baseado em 

petróleo (reciclando carpetes usados). Isso possibilitou, mais tarde,  uma nova e 

revolucionária tecnologia, uma grande redução do uso de matéria-prima e energia 

virgens. Ou seja, usando matéria prima reciclada, a partir do recolhimento e 

processamento de resíduos ou lixo (carpetes e têxteis já fabricados e descartados). Ou 

seja, avaliando as consequências de cada alternativa, concluiu que, nesse caso, a 

desmaterialização era a melhor opção. E sua decisão correta veio a se comprovar, mais 

tarde, com a invenção do ReEntry, que é uma máquina de reciclagem de carpetes 

usados. Mas o importante é “perceber, a partir desse exemplo, que temos que começar a 

assumir, conscientemente, a responsabilidade pelo tipo de mundo no qual queremos 

viver agora, bem como pelo tipo de mundo que esperamos entregar aos nossos filhos e 

netos”, analisa (ANDERSON e ROBIN ,2011, p. 68).  

 

Outro posicionamento de Anderson nessa direção, traduzido em bom senso, a partir de 

uma avaliação correta, é a condição de que os equipamentos de reciclagem só serão 

factíveis, se funcionarem com energia reciclável ou renováve; caso contrário, haverá 

uma perda, “consumindo mais combustíveis fósseis do que economizamos ao desalojar 

substâncias petroquímicas virgens. Precisamos desenvolver e aplicar essas novas 

ferramentas que descrevi, buscando a sabedoria da moeda de Deus para resolver a 

equação de maneira a obter um ganho líquido, não uma perda” (ANDERSON e ROBIN, 

2011, p. 77). 

 

Na condição de industrial que examinou com atenção e sinceridade as emissões tóxicas 

que estava gerando, Anderson veio a perceber que todo esse lixo invisível – as 

substâncias químicas, os microcontaminantes biocumulativos, os gases de efeito estufa, 

que eram perfeitamente legais, não obstante serem tão perigosos – que deixavam 

escapar pelas chaminés e tubulações de água servida, sobrepujavam, em muito, os 

resíduos sólidos que levavam para o aterro sanitário. Não intimidado pelo tamanho do 
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desafio, Anderson foi em frente com a substituição, orientado por sua visão global de 

que “Uma companhia marrom não pode fabricar um produto verde”. [...] quando 

chegamos às avaliações do ciclo de vida, você [descobre que] é toda a sua cadeia de 

abastecimento. (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 104). E ao pesquisar os perigosos 

sólidos, líquidos e gases que lançavam na biosfera, com vistas a eliminá-los nos 

processos produtivos, fez uma extensa lista, meticulosa, sincera e desagradável. 

 

Essa foi a minha experiência, quando abri a caixa de Pandora e pedi um inventário 

completo de cada substância e produto químico que lançávamos no ar, água e no solo. A 

maioria das substâncias parecia pior do que era. Mas algumas delas eram genuinamente 

problemáticas: o benzeno, os derivados do amônio, os fluorcarbonetos, os metais pesados, 

como o chumbo, o mercúrio e o cádmio. Até mesmo o arsênio e o antimônio. A lista 

prosseguia, ininterrupta. E cada uma dessas coisas parecia ser essencial para a maneira 

como fabricávamos os nossos produtos e ganhávamos a vida. 

Relembre agora como eliminamos a própria ideia do desperdício aceitável. O nosso plano 

para lidar com poluentes químicos seguiu uma estratégia analogamente audaciosa: eliminar 

todas as emissões nocivas até 2020, e operar fábricas lucrativas, que nem mesmo precisem 

de chaminés e tubulações efluentes, que não gerem nenhum tipo de resíduo perigoso. O 

inventário criou a agenda de itens para os quais substitutos teriam que ser encontrados 

(ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 106). 

 

Cumpre notar, entretanto, que a abordagem de Substituição utilizada pela Interface 

seguiu padrões mais rigorosos do que o convencional “dentro da legalidade”. Criou uma 

Equipe de Eliminação de Substâncias Químicas Tóxicas, em toda companhia com a 

missão de trabalhar com os fornecedores mais acima na cadeia produtiva, para eliminar 

das instalações Interface todas as substâncias químicas ecologicamente nocivas. O 

objetivo era assegurar que “toda instalação da Interface, não importa onde esteja 

localizada, por mais complacente que sejam as leis ambientais do local, respeite as 

normas mais rígidas sobre a poluição do ar e da água, em vigor, em qualquer uma das 

nossas instalações em qualquer lugar do mundo”. Ou seja, as regras mais rígidas de 

qualquer localidade deveriam ser aplicadas globalmente, em todos os locais ou 

instalações da Interface, coerentes com a máxima de que “uma companhia marrom não 

pode fabricar um produto verde” (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 113-114). Por isso, 

adotou procedimentos de verificação de fornecedores, mas após alguns insucessos, 

percebeu que seria melhor reduzir drasticamente o número de fornecedores, o que foi, 

não só correto, como mais vantajoso: 

 

Veja bem, tínhamos na época 28 fornecedores de substâncias químicas em apenas uma das 

divisões. A gerência da divisão informou a eles que iríamos reduzir esse número para três. 

Uma quantidade menor de fornecedores significava menos papelada e muito mais contratos 

para os vendedores. Eles teriam que concordar com a nossa triagem química, mas as 

recompensas seriam substanciais. A gratificação e a punição estavam lado a lado. O 

resultado? 
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Hoje, temos uma blindagem extremamente eficaz que nos protege de fornecedores que 

podem nos enviar coisas que não queremos. Usamos essa abordagem para fazer a triagem e 

eliminar o chumbo, o mercúrio, surfactantes perfluorados alquila e outras substâncias 

químicas e materiais tóxicos bioacumulativos persistentes. O que tudo isso nos custou? 

Nada. A economia anual está em torno de 300 mil dólares. Ao consolidar a nossa base de 

fornecedores (uma ferramenta que eles podem adotar), para examinar, atentamente, os 

fornecedores deles, iniciamos um efeito propagador que se espalhou, à medida que mais 

empresas estão motivadas pelo interesse próprio esclarecido, para investir em uma química 

benigna, eternamente verde (ANDERSON e ROBIN, 2011, p.117). 

 

 

g) Liderança e Participação 

 

A liderança desempenha um papel central na gestão da sustentabilidade. No caso da 

redução de desperdício, Ray Anderson cita a sua experiência:  

 

O líder precisa articular a visão – desperdício zero –, dar o exemplo certo e repetir o tempo 

todo que o desperdício é o inimigo comum de todo mundo. O bom líder não para nunca de 

martelar essa ideia, de uma maneira sistemática e persistente, porque algumas pessoas vão 

achar que se esconderem a cabeça por um tempo suficiente, o programa acabará 

desaparecendo. É preciso repetir para todo mundo, insistentemente, que a coisa é para valer 

e não vai desaparecer nem amanhã, nem no mês seguinte. Nem nunca. 

Você talvez não consiga que todos se unam a você, mas tampouco pode executar a tarefa 

sozinho. De que vale um líder sem seguidores? As habilidades necessárias para inspirar as 

pessoas a mudar são diferentes daquelas exigidas para acompanhar honestamente o 

progresso. Você precisa de ambas. E a pessoa que estiver mais próxima do problema –, 

quer ela esteja dentro da fábrica ou na plataforma de carga, ou no escritório, fazendo 

pedidos de suprimentos – será a sua melhor fonte de idéias. Essa luta é de todos. Todo 

mundo tem um papel a desempenhar. Não existem lugares fora do campo onde as pessoas 

possam ficar observando os acontecimentos. 

Já contei como decidi que a Interface deveria ser a primeira corporação verdadeiramente 

sustentável da história, e como desafiei o nosso pessoal a fazer com que isso acontecesse. 

Eu estava – e continuo – empenhado em transmitir a mesma mensagem, de uma maneira 

sistemática e persistente, pelo tempo que for necessário. Mas, no caso daquelas outras 

habilidades essenciais, tivemos sorte de ter Buddy Hay. (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 

91) 

 

Com a morte de Ray Anderson, fica a pergunta: será que os esforços pelo avanço rumo 

ao pico da sustentabilidade perderam força? Parece que não. Na verdade, segundo a 

entrevistada, agora o herói se tornou um mito, e as pessoas o carregam no seu coração. 

Nas palavras emocionadas da diretora da Interface-Brasil: 

 

A gente segue o caminho com o Ray Anderson, em espírito e no coração. Cada um de nós 

tem essa responsabilidade, talvez até mais forte de quando ele estava aqui. A meta e o 

sonho são nossos agora, virou um filho de cada um. Essa sensação de família é muito forte, 

e nós tivemos a primeira reunião de vendas global – encontro de diretores de venda do 

mundo todo – esse ano, e ficou muito claro isso. O Dan Hendrix criou o Prêmio Ray 

Anderson, para premiar as atitudes sustentáveis dos colaboradores; as inovações para a 

sustentabilidade que surgem na empresa. O Ray disse para a gente, ao final da última 

reunião em 2011, do SalesMeet – que é o encontro anual de todos os representantes de 

escritórios de vendas, um encontro de que ele sempre fez questão de participar – antes de 

ele falecer, porque ele já sabia que ia falecer em breve; que ele continuaria conosco em 

espírito, e que levássemos a missão à frente com ele. Foi praticamente uma despedida, e por 

isso ficou essa responsabilidade, e foi muito emocionante. Tivemos a mesma reunião esse 
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ano, e ninguém pôde esquecer aquela cena, a sensação de responsabilidade, 

comprometimento que temos com ele e com a Missão Zero. 

 

No entanto, Ray não se surpreende com o fato de muitas ideias terem se originado do 

chão-de-fábrica, porquanto o desejo de escalar o Monte da Sustentabilidade “não está 

limitado à sala de executivos; não se trata de apenas mais uma invenção da diretoria. 

Ele, hoje, faz parte de quem nós somos como empresa e daquilo que defendemos. A 

Missão Zero está na essência da Interface”. Alguns casos narrados por Ray em seu livro 

são: 

 

Caso 1: 
 

Maria Ceballos, membro da equipe na fábrica da Interface localizada no sul da Califórnia, 

notou que, quando as empilhadeiras moviam o fio de um lado para o outro em caixas, os 

cones pesados (os carretéis do fio) que estavam no fundo das caixas, tinham mais 

probabilidade de ficar sujos ou danificados. Em geral, eles eram detectados e enviados para 

a reciclagem. No entanto, às vezes, eles passavam despercebidos no processo de fabricação, 

onde acabavam estragando uma grande quantidade de carpete. Desperdício, desperdício, 

desperdício. 

Maria refletiu: por que não destinar os cones da parte de baixo à produção das beiradas 

dos carpetes? As partes que precisam ser recortadas de qualquer maneira? Desse modo, o 

fio danificado não correria o risco de ser utilizado na fabricação do produto. 

Bem, cada cone de fio pesa cerca de 14 quilos e custa em torno de 90 dólares. Manter 

apenas cinco deles fora da caixa de reciclagem a cada semana (o que é um número bastante 

razoável) economiza quase quatro toneladas de fio a cada ano, o que equivale a mais de 23 

mil dolares anos preço de hoje. E não se esqueça de toda aquela negaenergia mais acima na 

cadeia produtiva! (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 95). 

Caso 2: 

 

Lina Marshall, uma das nossas funcionárias do setor de preparação do fio na minha cidade 

natal, West Point, se perguntou, em voz alta, por que comprávamos Cool Fuel (gasolina 

com imposto verde adicionado) para neutralizar as viagens da nossa equipe de vendas,mas 

não fazíamos o mesmo para os funcionários das nossas fábricas. Essas compensações 

ajudavam a construir estações eólicas, a financiar a transição de uma grande transportadora 

que só trabalha com caminhões para as operações intermodais (transporte rodoviário e 

ferroviário), e até mesmo promover o sequestro de carbono nos campos petrolíferos. 

Lina fez uma boa pergunta, que desencadeou uma cadeia de eventos que resultaram no 

nosso Cool CO2 mmute Program. Nesse programa, dividimos com os nossos funcionários o 

custo do plantio de árvores que compensam as emissões de carbono produzidas durante o 

percurso deles de ida e volta do trabalho. No primeiro ano, foram plantadas 1.500 árvores. 

Em 2008, esse número havia crescido para 11.573! (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 96). 

Caso 3:  

Brian Bennett está na nossa fábrica, na Irlanda do Norte, há duas décadas. Ele assumiu a 

responsabilidade de reduzir a largura do forro que fornece a base estrutural para as nossas 

placas de carpete. Esse forro é feito de betume, que é outro nome para o fundo do barril de 

petróleo.  

Ao prestar atenção à maneira como as máquinas direcionavam o forro ao longo de todo o 

processo de produção de placa de carpete, ele foi capaz de usar um material com 218 

centímetros de largura em vez de 220. Irrelevante? Com base nos números da nossa 

produção de 2007, o cuidadoso trabalho de Brian economizou 25 mil jardas quadradas de 

material, o que é suficiente para acarpetar um prédio comercial de vinte andares 

(ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 96-97). 

Caso 4:  
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Bob Mantle está há 37 anos na fábrica em West Yorkshire. Na qualidade de gerente de 

processo e de pesquisa de materiais, ele está idealmente situado para encontrar um jeito 

melhor baseado no pressuposto de que “sempre existe um jeito melhor”. 

Em West Yorkshire, costumávamos misturar betume e polímeros no local para fabricar o 

forro dos carpetes e das placas. Esse processo consome muita energia e exige uma grande 

quantidade de calor no processo para dar certo. Haveria um jeito melhor? 

Havia. Por que não misturar de antemão o betume com o polímero? Isso diminuiria a 

necessidade de calor da fábrica, reduzindo, ao mesmo tempo, os custos de combustível, a 

demanda por eletricidade, as emissões de gás carbônico e os dólares gastos (bem, nesse 

caso, as libras esterlinas). E outra coisa, ainda, é que era possível obter localmente o betume 

misturado de antemão, em vez de importar os seus componentes de fabricantes no exterior. 

É bem verdade que parte da energia que Bob economizou foi empurrada para cima na 

cadeia produtiva, para os nossos fornecedores, mas não toda ela. As reduções que 

conseguimos fazer, por intermédio de uma maior eficiência, do aprimoramento do 

transporte e da economia no processo (sem mencionar a menor poluição do ar e da água) 

foram, ao mesmo tempo, reais e importantes (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 97). 

Caso 5: 

Um dos engenheiros das nossas instalações da divisão de tecidos têxteis (que eliminamos 

em 2007) propôs que modificássemos o sistema de fornecimento de água que alimentava as 

máquinas de tingimento de tecidos. O processo envolvido no tingimento de tecidos 

utilizava uma grande quantidade de água, cuja totalidade tem que ser aquecida (pense em 

petróleo, eletricidade e chaminés) e despejada em uma via navegável próxima. Estamos 

falando de milhões de litros por ano apenas nessa instalação. 

Já havíamos instalado um sistema para recuperar parte do calor dessa água, até mesmo um 

sistema de reciclagem, que possibilitaria que usássemos a água mais de uma vez, antes de 

enviá-la para um tanque de tratamento. Mas tudo isso exigia permutadores de calor, bombas 

e tubulações. Pense em investimento de capital. 

Mas lembre-se do que eu disse. O barril de petróleo, a tonelada de carvão ou o quilowatt-

hora mais verde é aquele que não usamos. A solução do nosso engenheiro se encaixou 

como uma luva nessa filosofia. Para começar, como poderíamos reduzir o número de litros 

que estávamos usando? A solução dele foi a seguinte: um esguicho de metal que custa 8,50 

dólares. O resultado: sete milhões e meio de litros de água economizados por ano. É uma 

água que não precisamos comprar, não precisamos aquecer e não precisamos nos preocupar 

em bombear e tratar. A economia? Mais de 10 mil dólares por ano, a um custo menor do 

que 10 dólares. Essa foi uma das nossas melhores vitórias, tanto para a Interface quanto 

para o planeta. (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 98). 

Caso 6:  

... Billy Ingram, um funcionário da nossa instalação em West Point, Geógia, se perguntou 

por que o fio tinha que ser enrolado em enormes cilindros – grandes carretéis que 

alimentavam as nossas máquinas tufting de carpetes (sistema semelhante às máquinas de 

costura, com aumento da produtividade e qualidade similar à dos teares manuais). Com 

tantos designs, cores e variáveis de produção, era quase possível prever, com precisão, a 

quantidade de fio que deveria ser enrolada em um conjunto de cilindros para um ciclo de 

produção particular. Como não poderíamos nos dar ao luxo de ficar sem fio no meio do 

processo, errávamos, deliberadamente, para mais, e, frequentemente, a sobra era grande. 

Quanto? Chegava a quase 30 quilos por cilindro. 

Billy descobriu um jeito melhor: substituir totalmente os cilindros por “urdideiras” 

portáteis, que poderiam ser montadas para conter perfeitamente a quantidade de fio exigido 

para cada ciclo. O resultado? Um aprimoramento patenteado no nome dele, que reduz o 

excesso de fio em 54% e até mesmo possibilita a reciclagem do pouco que sobra! 

(ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 98). 
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h) Incentivos Claros 

 

Há incentivos claros na empresa para que os resultados de sustentabilidade sejam 

alcançados. Por exemplo, a empresa já tinha uma diretoria de P&D focada na produção 

de carpetes e melhoria de processos dentro da fábrica, mas só em 1994, quando a 

sustentabilidade vai ser inserida em todos os grupos de trabalho e pessoas da 

organização – logo após a reunião em que o Ray Anderson fez o seu discurso de 

convocação – é que, para estimular um novo olhar na identificação de oportunidades de 

inovações para a sustentabilidade, foi criado o bônus relacionado com as 7 metas. 

Naturalmente, havia uma resistência inicial que foi vencida. Hoje, além do bônus 

vinculado a resultados, há também premiações, como o Prêmio Ray Anderson, que é 

dado às pessoas que mais se dedicam a criar e manter as ações de sustentabilidade da 

empresa. Nas palavras de Ray Anderson: 

 

QUEST não foi apenas um nome elegante para a caixa de sugestões da companhia. Nos não 

apenas encorajávamos as boas idéias; nos as recompensávamos com dinheiro vivo. A 

bonificação de cada gerente estava amarrada ao sucesso dele em alcançar aquela redução 

anual de 10%. Inicialmente, todo funcionário de cada instalação também recebia no 

contracheque uma parte da economia que o local estava fazendo. Mas logo descobrimos 

que essa não era a solução ideal e que precisávamos de uma abordagem diferente. Por quê? 

Por que por mais que eu martelassem, em alto e bom som, a determinação da companhia de 

reduzir drasticamente o desperdício, nem todo mundo ouvia – ou compartilhava – essa 

meta. As pessoas contemplavam o dinheiro a mais no contracheque (um bônus conquistado 

pelo empenho do grupo QUEST da fábrica em apresentar uma idéia boa que reduzisse o 

desperdício) e se perguntavam: o que é mesmo isto aqui? Desse modo, deslocamos a ênfase 

para onde ela deveria ter estado o tempo todo, ou seja, para a própria equipe QUEST, e 

começamos a pagar diretamente às pessoas que estavam propondo todas as boas idéias para 

reduzir o desperdício. 

Agora os incentivos estavam muito mais claros, e a mensagem de que uma idéia vencedora 

para reduzir o desperdício poderia render um dinheiro extra se espalhou rapidamente pelas 

nossas instalações. No inicio, como diz Buddy, os voluntários eram raros. As equipes do 

programa QUEST tinham que ser designadas. Agora, qualquer pessoa interessada em 

ganhar mais dinheiro desejava se envolver no programa, e o preço do ingresso era apenas 

uma boa idéia, e as melhores idéias eram recompensadas proporcionalmente. Ao longo dos 

anos, as nossas equipes QUEST tiveram um desempenho magnífico (ANDERSON e 

ROBIN, 2011, p. 94). 

 

Daí por diante houve muitas melhorias (inovações incrementais) importantes na 

empresa. A primeira razão apontada por Anderson para explicar o fato de que as 

pessoas começaram a prestar atenção em coisas tão simples, e mesmo obvias, foi: 

 

Na infância e adolescência eu era como muitos meninos. Completamente alheio às roupas 

sujas no chão, às toalhas molhadas no banheiro. A minha mãe estava sempre me dizendo 

para “abrir os olhos” e olhar em volta. Não estou bem certo de ter dominado 

completamente essa habilidade, mas sei que recompensar diretamente as equipes do 

Programa QUEST pelas suas boas ideias abriu muitos olhos na Interface. [...] As equipes 

QUEST que conseguem fazer mais reduções com relação aos números do ano anterior 
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ganham um reconhecimento especial e recompensas. E a concorrência espontânea entre as 

equipes é animada (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 97) 

 

 

i) Coopetividade 

 

Incorporar a sustentabilidade como o elemento definidor da Interface melhorou a sua 

competitividade, o que é uma coisa positiva principalmente em tempos difíceis. De 

acordo com Ray Anderson, a sustentabilidade preparou a Interface para uma crise, uma 

experiência de muita tensão ocorrida em 1997209 fornecendo a “musculatura” necessária 

para sobreviver à crise. 

 

O preço das nossas ações sofreram um golpe, e muitos observadores externos sem dúvida 

acharam que ali estava (finalmente) a prova positiva de que não havia um argumento a 

favor da sustentabilidade nos negócios. Mas a verdade é que as medidas que havíamos 

tomado contra o desperdício nos ajudaram a sobreviver em um momento muito difícil. A 

energia e o empenho dos nossos funcionários na escalada do Monte da Sustentabilidade nos 

tirou do buraco e nos conduziu de volta à luz. Essa foi uma prova severa que o nosso 

pessoal jamais esquecerá (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 206). 

 

Entretanto, no início (1994), Ray Anderson cogitou em ajudar os concorrentes, 

acreditando que exercer o poder de influência – em função do respeito e admiração 

adquiridos pela jornada da sustentabilidade – significava rever até mesmo conceitos 

como este, “concorrência”, quando o assunto é sustentabilidade. Entretanto, muitos 

membros do Eco Dream Team de consultores considerassem isso imprudente, e 

dissuadiram-no a mudar a sua forma de pensar, por causa da relação sutil de equilíbrio 

entre sustentabilidade e competitividade. Em suas palavras: 

 

Com o tempo, eles me convenceram da importância fundamental do sucesso da iniciativa 

de sustentabilidade da Interface. Eles estavam se referindo ao sucesso em todos os sentidos, 

especialmente ao sucesso financeiro. Eu entendi rápido. Nós teríamos êxito e 

demonstraríamos que o estilo da natureza é o melhor modelo de negócios, à custa do 

concorrente incapaz de se adaptar, que não entendesse o que estávamos fazendo 

(ANDERSON e ROBIN, p. 208). 

 

Modificar uma pequena indústria como a de produção de carpetes causaria um efeito 

insignificante no cenário global, todavia, se a Interface continuar sendo o sucesso que 

tem sido até aqui – e atingir sua meta de impacto zero até 2020 – terá não só sinalizado, 

mas demonstrado cabalmente ao mundo um “melhor modelo de negócios (leia-se 

vantagem competitiva), inevitavelmente à custa dos nossos concorrentes”, e isso 

                                                 
209 Uma ocasião que causou grande sofrimento aos colaboradores da Interface, quando comprou e 

arrebanhou as suas instaladoras em uma rede exclusiva, desconsiderando a dor que isso causaria a sua 

própria equipe de vendas, que coincidiu com a descoberta de que o seu maior fornecedor (a DuPont) era o 

seu maior concorrente. 
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inevitavelmente “causaria uma influencia em companhias e em indústrias muito 

maiores” (ANDERSON e ROBIN, p. 207-208).  

 

Um tal poder de influencia é ilustrado em “iniciativas de sustentabilidade iniciadas por 

outras corporações, entre elas, alguns dos nossos concorrentes! Algumas delas 

aconteceram com a nossa ajuda; outras foram sensibilizadas pelo nosso exemplo, pela 

nossa liderança ou por um bom desafio competitivo”. Acredita Ray que não existe um 

limite natural para o poder de influência. Um exemplo marcante sobre isso foi como a 

InterfaceRAISE ajudou o Wal-Mart210 a chegar ao ponto em que declarou ser a 

sustentabilidade parte crucial do seu negócio – uma promessa pública e um aviso a 

todos com quem negociava. 

 

A Interface busca atuar sistemicamente, cooperando com outros atores e ampliando 

cada vez mais o círculo da sua influência. Por exemplo, fez uma parceria público-

privada para viabilizar a construção de uma central de energia solar na unidade 

produtiva da Califórnia e os benefícios obtidos com essa parceria. Segundo Giulio 

Bonazzi, CEO da Aquafil, fornecedor dos fios que compõem os carpetes 

InterfaceFLOR: 

 

Trabalhamos juntos com a InterfaceFLOR no avanço da pesquisa e desenvolvimento, com 

o objetivo fundamental de produzir uma alternativa viável para os fios virgens, que 

mantivessem um desempenho e ainda minimizassem o desperdício, CO2 e consumo de 

água. Estamos orgulhosos de ter conseguido isso com a nossa Econyl, nossa inovadora 

fibra reciclada que permitiu que a InterfaceFLOR ficasse um passo de fechar o ciclo de 

fabricação de seus produtos (REVISTAFATOR, 2011) 

 

j) Diretrizes Globais e Desenvolvimento Local 

 

A melhor forma de resolver problemas locais é usando pessoas com experiência local, e 

a Interface aprendeu rápido isso através do Programa QUEST, destinado inicialmente a 

eliminar desperdício, mas foi estendido às outras seis metas. Assim, a Interface cria 

                                                 
210 Tudo começou com um pequeno grupo de executivos em um retiro empresarial no outono de 2004, 

em Bentoville, no Arkansas; uma espécie de reunião de cúpula da sustentabilidade. Eu estava presente a 

convite da Wal-Mart, e fiz breves comentários a respeito das iniciativas de sustentabilidade da Interface. 

[...] os executivos da Wal-Mart ficaram entusiasmados e energizados a respeito da sustentabilidade. 

Posteriormente, como parte do processo de aprendizado, a equipe da InterfaceRAISE recebeu dois grupos 

de executivos da Wal-Mart em LaGrange, na Geórgia, para uma imersão cultural nas instalações da nossa 

fábrica mais importante (hoje conhecida como “o laboratório vivo” nas sessões de treinamento da 

InterfaceRAISE). 
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diretrizes globais de sustentabilidade e avaliava o seu desempenho de um ponto de vista 

macro, porém, em boa parte dos casos a administração é feita a partir da perspectiva 

local, mas com o apoio corporativo. As unidades da Interface no mundo inteiro 

empregam métodos projetados para funcionar melhor com a cultura local, e também não 

tenta implantar atividades por meio de métodos rotineiros. Segundo Ray, “ao contrário, 

deixamos a cargo das unidades de negócios individuais descobrir a sua melhor maneira 

de executar a tarefa” (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 213). No entanto, definiram em 

Atlanta algumas regras gerais. 

 

Gostamos de contar com equipes organizadas por si mesmas para avaliar como estão indo 

as coisas localmente nas sete frentes do programa Missão Zero. Tomamos medidas para 

garantir que “reuniões de sustentabilidade” sejam realizadas trimestralmente para fazer as 

grandes e difíceis perguntas. Como nos saímos no ano passado? O que aprendemos com 

nossos erros? Com os nossos sucessos? Como estamos nos saindo até agora este ano? Qual 

a nossa posição em comparação com outras partes da organização Interface? Melhoramos? 

Permanecemos no lugar? Ou escorregamos? E, o que é mais importante, o que podemos 

fazer melhor nos próximos meses para tornar-nos mais sustentáveis – na realidade, menos 

insustentáveis – em qualquer uma das sete faces do Monte da Sustentabilidade? 

(ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 215) 

 

Com relação à meta de eliminação do desperdício, a gestão global da Interface relaciona 

o valor do desperdício com a produção (desperdício por unidade de produção); e regula 

os custos do desperdício por unidade em função de uma base de referência histórica. Na 

sequência, faz avaliações sistemáticas e justas de um negócio em relação ao outro e 

compartilha os resultados, mas comparando cada instalação apenas consigo mesma. Ou 

seja, só divulgava os resultados relativos a cada unidade, para que todos vissem só o seu 

desempenho. Essa foi a solução criada para conduzir um empresa global com alteridade 

– considerando e respeitando as diferentes realidades locais – à trajetória de acesso à 

sustentabilidade. Em suas palavras: 

 

Ao percorrer as nossas instalações ao redor do mundo, Buddy [o encarregado de delimitar o 

sistema de medição do QUEST] descobriu rapidamente que nem todas tinham sido criadas 

da mesma maneira. Nas melhores fábricas, o desperdício estava colocando um “imposto de 

desperdício” de um dólar em cada jarda quadrada de carpete que elas produziam. Mas, em 

outras, esse valor triplicava e até mesmo quadruplicava. Era fácil perceber que impor uma 

meta coletiva em dólares – digamos, eliminando cinqüenta centavos de “desperdício por 

jarda quadrada” – seria bem mais fácil em uma fábrica ineficiente do que em uma que 

primasse pela economia. O que fazer então? 

... Definimos o desperdício. Depois, Buddy estabeleceu a maneira certa de medi-lo (por 

unidade de produção), e, a partir desses resultados, criou um número de referência para 

cada instalação. Em seguida, incentivamos cada equipe QUEST a reduzir esse número 

básico de desperdício em 10% a cada ano. Finalmente, ficamos de olho nos resultados e 

tomamos medidas para que todos soubessem o que estavam fazendo e qual a sua posição 

em comparação com outras fábricas da Interface.  

As fábricas menos eficientes tiveram o desafio de economizar 40 centavos de dólar de 

desperdício em cada jarda quadrada de carpete. As mais eficientes tiveram o desafio de 

economizar 10 centavos. Estipulamos deliberadamente esse percentual baixo de 10%. 
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Desejamos ser realistas e queríamos ter exito. No entanto, acima de tudo, queríamos fazer 

com que as pessoas perdessem o antigo hábito de fazer as coisas da maneira como sempre 

haviam sido feitas e adquirissem o hábito do contínuo aprimoramento (ANDERSON e 

ROBIN, p. 93-94). 

 

Esse raciocínio é corroborado pela Diretora do escritório comercial da Interface no 

Brasil, entrevistada para esta pesquisa, que destaca que acima das metas globais e 

princípios muito claros da companhia, estimula-se o desenvolvimento local de novas 

formas de se conduzir as atividades de sustentabilidade, a partir de cada contexto e 

peculiaridades. Nas palavras de Cláudia Martins: 

 

A sustentabilidade para a Interface gerou várias ações diferentes no mundo todo. Cada 

região tem uma peculiaridade, tem um volume diferente de carpete a ser reciclado, e tudo 

isso impacta na decisão de como vai ser feito esse processo. Então, nos EUA, a gente tem 

uma máquina italiana que custou milhões de euros, o ReEntry, mas que está compatível 

com o volume de carpete, e de resido de carpete, do mercado americano, mas que o Brasil 

não tem. Então, também não é sustentável investir em um maquinário, pessoas e processos 

que depois você não vai ter demanda para tudo isso. Por isso a gente não consegue 

implementar o ReEntry em outras partes do mundo, a não ser nos EUA. É um modelo super 

interessante, mas tem que ter uma justificativa para que seja implementado. No Canadá, por 

exemplo, que tem o modelo que nós estamos tentando aplicar aqui no Brasil, temos a 

transformação de carpete em energia para a indústria de cimento. Estamos na fase de fazer 

parcerias com empresas da indústria de cimento e analisando já. Há outros modelos 

interessantes na Europa, mas com fins sociais. Também estamos vendo isso. 

Com relação à logística reversa e à reciclagem, estamos em fase de estudo sobre várias 

possibilidades. Há projetos sociais, por exemplo, tem um business no nosso mercado de 

empresas que retiram carpete usado de instalações, lavam e vendem novamente. A nossa 

ideia é transformar esse tipo de trabalho em um negócio para ONG (uma ONG na Estação 

Luz de São Paulo). Eles já estão envolvidos no trabalho de reciclagem, e acharam uma 

ótima oportunidade terem uma máquina de lavagem de carpete, fazer um website, montar 

isso para que possam reverter a venda desse carpete para a própria comunidade. Então a 

gente espera implementar algumas frentes aqui até o fim de 2012. 

 

Entretanto, embora a preferência seja sempre que o nível local tome a iniciativa, nem 

toda solução pode ser encontrada aí. Assim como teve que tomar decisões globais a 

respeito “das substâncias e produtos químicos tóxicos que deveriam ser banidos das 

nossas fábricas, alguns programas são mais bem administrados a partir do nível 

corporativo”. O programa Diversity Connect® é um exemplo que poderia ter ido para 

qualquer um dos dois lados, mas acabou sendo administrado localmente, com o apoio 

direto da nossa diretoria. 

 

k) Destruição Criativa 

 

A Interface foi muito além das inovações incrementais, projetando e materializando 

tecnologias que não existiam na época em que iniciou a sua jornada. Inventou e 

patenteou novas máquinas, materiais e processos fabris. Porém, quando começou havia 
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sérios desafios técnicos à reciclagem de carpetes, mas a empresa foi conseguindo aos 

poucos transformar o seu processo de produção linear (extrai-usa-jogafora), mediante 

inovações tecnológicas incrementais e radicais, em um processo cíclico. E isso foi feito 

sem necessariamente um razão econômica plausível de curto prazo.  

 

Desde o momento em que os meus olhos se abriram com a leitura do livro de Paul Hawken, 

eu soube que um dia, de algum modo, teríamos que fechar o circuito e usar 100% de 

materiais reciclados ou renováveis para tornar-nos sustentáveis. Reduzir, adaptar, reutilizar, 

reciclar e redefinir não eram ideias originais, mas nós nos sentimos intimidades pelos 

custos substanciais e, pela qualidade incerta dos materiais disponíveis para reciclagem e, 

mais ainda, pela completa ausência de tecnologia. 

As tecnologias simplesmente não existiam. Desmontar os carpetes velhos – quando eles 

haviam sido fabricados para durar – e transformá-los em novos carpetes requeria novas 

máquinas, novos processos químicos e novos relacionamentos comerciais, e exigia o 

desenvolvimento de novas tecnologias e produtos que ninguém ainda inventara. Portanto, 

decidimos fazê-lo nós mesmos. (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 159-160). 

 

A tecnologia não existia – de reciclagem, retomando o produto no final de sua primeira 

vida útil e dando-lhe outras vidas, separando-o em seus componentes originais e 

devolvendo cada um desses ao seu próprio ciclo fechado – apenas recentemente, em 

2007, é que foi completada. Trata-se de uma tecnologia para fechar o ciclo do material 

de mais difícil reciclagem: o nylon, a face de poliamida do carpete. O resultado mais 

recente dessa invenção foi lançado em 2011, conforme a Diretora da unidade Interface-

Brasil. É A coleção Biosfera I, que está sendo fabricada com uma composição que 

considera a menor quantidade possível de fios, reduzindo significativamente seu 

impacto ambiental sem comprometer o desempenho do produto. É a primeira coleção de 

carpetes modulares composta 100% por fios reciclados, resultado da combinação de 

matérias-prima pré e pós-consumo que também incluem produtos da empresa 

recuperados de antigas instalações. 

 

É surpreendente notar não só a capacidade de superação dos próprios limites, mas 

também nos limites de outras corporações que, supostamente, detêm tecnologias e mais 

fôlego para investir em inovações tecnológicas radicais. Em uma reveladora e 

interessante entrevista, que Ray Anderson concedeu para “Conversas com os mestres da 

sustentabilidade” (MAZUR e MILES, 2010, p. 09), Ray Anderson declara o seguinte “é 

irônico. A DuPont inventou o nylon e ela mesma diz que é impossível reciclá-lo. Mas 

nós e outro fornecedor descobrimos como fazê-lo (ANDERSON apud MAZUR e 

MILES, 2010, p. 09).  
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Sorte? Nem tanto. O termo correto é Serendipity (serendipidade), ou seja, as 

oportunidades favorecem aos de mente preparadas. Estar em estado de alerta, 

procurando com perseverança uma nova forma de satisfazer as necessidades humanas, 

ou uma nova tecnologia ou um negócio novo em busca de antecipar as infindáveis – e 

às vezes indecifráveis – mudanças do ambiente não é uma habilidade comum e 

espontânea (SMERALDI, 2009, p. 40). Poucos têm, e ela precisa ser cultivada e 

desenvolvida. Uma empresa visionária da sustentabilidade aguça a sua sensibilidade, 

paciência e confiança, porque sabe que dificilmente terá futuro se permanecer 

concentrada em aumentar a sobrevida de uma tecnologia obsoleta, se considerar o custo 

de oportunidade embutido nela. Para Ray Anderson “a tecnologia, na sua melhor forma, 

imitará a natureza e eliminará as corporações que não conseguirem se adaptar ao 

ambiente em transformação da escassez de recursos, ou se recusarem a fazê-lo” 

(ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 244) 

 

Ray Anderson advoga a ideia central de que a tecnologia não é ruim – foi vilã no 

passado por desconsiderar as leis naturais, mas se realinhada agora com as leis da 

natureza, pode ser uma das fontes de esperança no futuro – mas precisa ser reorientada 

segundo o modelo da natureza. O sucesso, em sua visão, dependerá da capacidade de 

auto-destruição criativa, guiada pela natureza, e “à custa dos recursos ineficientes. A 

tecnologia, na sua melhor forma, imitará a natureza e eliminará as corporações que não 

conseguirem se adaptar ao ambiente em transformação da escassez de recursos, ou se 

recusarem a fazê-lo” (ANDERSON e ROBIN, 2011, p. 244). Atualmente, a empresa 

investe em biomimética e no aperfeiçoamento do seu fechamento de ciclo técnico de 

produção. Conforme a diretora comercial no Brasil: 

O nosso designer David Oakleu sempre usa a biomimética, e está aperfeiçoando mais e 

mais cada lançamento. Além disso, recentemente nós lançamos um produto 100% material 

reciclado. Não só carpete virando carpete, mas rede de pescador e outros materiais virando 

carpete. É muito árduo porque temos que fazer testes químicos, mas esse produto mostra 

que a nossa Missão Zero é viável. 

 

l) Desempenho Absoluto 

 

Inquestionavelmente, a Interface apresenta consistência de desempenho socioambiental. 

Até 2010 – com base nas informações do livro de Ray Anderson e no website da Missao 

Zero – a Interface vem reduzindo o seu impacto de modo efetivo, ou seja, reduções 

crescentes em uma perspectiva longitudinal (de longo prazo) e global (em números 
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absolutos e não só relativos)211. Isso demonstra avanço paulatino em direção à meta, 

Missão Zero. Entretanto, uma análise histórica demonstra que, em 2000, apesar de ter 

reduzido o seu impacto relativo, aumentou os números absolutos, por causa de algumas 

aquisições na época, em detrimento do desempenho socioambiental. Depois, estas 

aquisições foram alienadas. Assim, é natural que muitas pessoas contemplem com 

desconfiança a escalada da Interface em direção à sustentabilidade. Há os que veem 

como uma utopia pueril – isso é algo que a Interface ou qualquer outra empresa poderia, 

realmente, alcançar? É de fato possível ser 100% sustentável (sem prejuízo qualquer das 

três dimensões) e, ainda, permanecer atendendo necessidades sociais? – e, certamente, 

há também os que questionam a seriedade da sua atitude em relação à Missão Zero – 

será esse plano Missão Zero apenas mais uma “meta de crescimento” engenhosamente 

concebida pela diretoria de 1994 para evocar o ânimo nos seus funcionários, parceiros, 

colaboradores e enganar os seus acionistas? Bem, só o futuro (2020) dirá, mas, como 

pode ser constatado até aqui, os indicadores ambientais e financeiros da empresa estão 

favoráveis e respondem positivamente a estas perguntas. 

 

E) Atividades 

 

Conforme poderá ser visto no quadro abaixo, observa-se, no caso da Interface, que suas 

atividades de gestão da sustentabilidade evoluíram de forma bem estruturada, de acordo 

com um plano estratégico de longo prazo (26 anos); além disso, demonstram estar 

muito bem alinhadas com os princípios do Nível 2 e 3 do MGS da empresa. Nesse 

sentido, as maiores contribuições identificadas foram: 

- À luz dos três princípios – Frutos de Galhos Baixos, Participação, e Desenvolvimento 

Local, merece destaque o programa QUEST –, que é a aplicação da metodologia 

Círculos de Controle Total da Qualidade Ambiental, com foco em Desperdício Zero. 

Além de proporcionar a economia que alavancou as inovações radicais da Interface, 

possibilitou, também, quantificar a agregação de valor da sustentabilidade para 

                                                 
211 A partir de 1995, redução de 43% do uso de energia, sendo que 30% vêm de fontes renováveis – 28% 

da eletricidade verde e 2% de gás de aterro. Redução de 76%, na geração de resíduos para aterros 

sanitários, desde 1996. Reduziu as suas emissões de gases de efeito estufa, a partir de suas operações 

globais, em 35% (base 1996) e 100%, considerando os projetos de compensação e os créditos de energia 

renovável (CERs). As vendas aumentaram em 60%, até antes da crise de 2008. A intensidade do carbono, 

relacionada com as vendas, declinou 82% e os lucros duplicaram. Consumo de combustível fóssil por 

jarda quadrada de carpete declinou 60%. 431 milhões de dólares economizados (custos evitados), que 

financiaram a transformação da empresa rumo à sustentabilidade. Consumo de água 72% global. 

Fechamento de 71% de tubulações efluentes (INTERFACE 2012). 
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convencer os acionistas sobre seus benefícios. A empresa explora essa e outras formas 

criativas de mostrar ao público financeiro, como as estratégias de sustentabilidade estão 

criando valor tangível. Além disso, o QUEST vem sendo uma ótima ferramenta para 

gerar comprometimento e engajamento de todos os colaboradores da Interface no 

desafio da Missão Zero, com o desenvolvimento de inovações incrementais em todas as 

sete metas, por meio de iniciativas em nível local. 

- A triangulação da definição de sustentabilidade com as abordagens Capitalismo 

Natural e Backasting – que possibilitaram a criação das 7 Metas da Missão Zero – 

talvez tenha promovido uma evolução mais consistente e bem estruturada das atividades 

de gestão da sustentabilidade. Complementarmente, a empresa guia o seu Design 

Thinking, com ACV, pelas 4CS e pelos princípios da Desmaterialização e Substituição, 

em bases Flexíveis e, também, pelo da Precaução. Como resultado dessa combinação, 

tem-se o desenvolvimento da Ecologia Industrial, pois a empresa deliberou, 

conscientemente, ter poucos fornecedores, porém, bem acoplados, para o 

desenvolvimento, em conjunto, de materiais e produtos que não violem as 4CS,por 

intermédio  da Química Verde;  

- O princípio da Destruição Criativa é materializado nas suas inovações radicais –

complementadas com a Logística Reversa –, o que permite que a empresa consiga 

superar os desafios técnicos de reciclagem e fechar o ciclo de produção (cradle-to-

cradle) e, consequentemente, elevar a Ecoeficiência a fatores cada vez maiores. Com 

isso, a empresa obtém a redução na escala de transumo matéria-energia e consegue 

melhorar o seu desempenho absoluto. Atualmente, a empresa consegue fabricar carpetes 

com material 100% reciclado, ou seja, conseguiu se tornar independente dos poços de 

petróleo e realizar um dos sonhos de Ray Anderson. Além disso, a empresa aplica 

atividades que estão à frente do seu tempo, como a Abordagem de Serviços e a 

Biomimética, que inspiram o Design Thinking.  

- Segundo os princípios Pensamento Global e Ação Sistêmica, as estratégias de 

transporte eficiente da empresa para reduzir as emissões de CO2 também são muito 

importantes. E fazendo parcerias com o setor público – para desenvolvimento conjunto 

de projetos de energias alternativas e renováveis – a empresa vem obtendo uma 

consistente Gestão de Carbono para neutralizar as suas emissões de GEE. Além disso, 

trabalha no Lobby para a evolução da regulação que, hoje, possui subsídios distorcidos 

e o não estímulo a uma economia de baixo carbono.  
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- Inspirado no Propósito de Ray Anderson – sua Liderança e Paixão pela 

Sustentabilidade – a empresa, como um todo, participa do programa de Educação para a 

Sustentabilidade, que é bastante consistente e dinâmico.  

- Apesar de a empresa não utilizar o padrão GRI, sua decisão de Environmental Product 

Declaration (EPD) – até o fim de 2012, para 100% dos produtos –, demonstrou ser 

consideravelmente importante para o progresso da transparência e da prestação de 

contas para os stakeholders. Trata-se de uma autêntica iniciativa que possibilita a 

avaliação do consumidor – por meio da observação da metodologia de ACV, utilizada 

pela empresa, que é exposta no relatório. 
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Quadro 7 – Evolução das atividades de gestão da sustentabilidade da Interface 

 
Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa a partir dos dados coletados na pesquisa 
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F) Instrumentos de Medição 

 

A Interface mede o seu desempenho por meio do que chama de Ecometria e Sociometria. As 

principais formas de medição encontradas, tanto no website da Missão Zero, quanto no livro 

de Ray Anderson e Robin (2011) foram:  

- Em relação à Meta 1 (Avançar em direção ao desperdício zero)212, os indicadores de 

desempenho utilizados são: quantidade de fio em kg que forma a superfície do carpete; 

quantidade de aparas residuais em cm; caixa de papelão e embalagens em kg; consumo de 

energia em BTUs nas atividades produtivas da empresa e consumo de “negaernergia” (energia 

não utilizada, cadeia acima, a partir da desmaterialização do produto); preço equivocado; 

pedido encaminhado para o lugar errado; prestação de contas pela produção de qualquer 

carpete que esteja fora dos padrões de qualidade; custo cumulativo evitado com desperdício; 

quantidade de resíduos enviados para aterros sanitários; quilos acumulados de carpete 

desviados do aterro sanitário; 

- Em relação à Meta 2 (Eliminar emissões malignas, ou tornar as emissões benignas, 

desenvolvendo a cadeia de abastecimento)213, os indicadores utilizados são: emissões finais de 

GEE sem Créditos de Energia Renovável (CERs) e sem projetos de compensação; emissões 

finais de GEE CERs e com compensação; emissões de GEE evitadas; quantidade de 

fornecedores; peso e volume de substâncias químicas enviadas por fornecedores e utilizadas 

na produção; quantidade e tipo de substâncias químicas tóxicas e perigosas utilizadas por peso 

ou volume no produto; quantidade de chaminés fechadas; quantidade de tubulações efluentes 

de água servida eliminada; consumo total de água na fabricação de carpetes por unidade de 

produção; vendas consolidadas em milhões de dólares; 

                                                 
212 Esta meta é definida como a 5ª Condição Sistêmica: melhorar a forma como se satisfaz as necessidades 

humanas, através da eliminação do desperdício. Também se relaciona com a 1ª Estratégia do Capitalismo 

Natural. Desperdício é “qualquer custo mensurável contido no nosso produto, que não acrescente valor para o 

nosso cliente”. E o “quilowatt-hora mais verde é aquele que você não usa; o litro de gasolina, de óleo diesel ou 

de aquecimento, ou a tonelada de carvão mais verde é aquele que você não queima; a lata de lixo mais verde é 

aquela que você nunca enche”. Assim, a empresa busca medir: com que eficácia os seus colaboradores utilizam 

os materiais e fazem a eficiência de recursos? O quanto reduzem o consumo de energia, especialmente de 

energia não renovável? O quanto reduzem os custos e atividades improdutivas, inclusive os custos 

administrativos? Quais os custos evitados com a redução do desperdício? 

213 Esta meta está diretamente relacionada às 1ª e 2ª CS do TNS, especialmente, eliminação da dispersão de 

substâncias químicas tóxicas ecologicamente nocivas, que entram nas instalações da Interface pelos seus 

fornecedores e, depois, viram emissões sólidas, líquidas e gasosas. Os desafios de medida são: por onde entram 

as substâncias tóxicas e perigosas? Qual a composição química dos insumos produtivos enviados pelos 

fornecedores? Quais as substâncias tóxicas e perigosas que entram na empresa pelos fornecedores? Qual a 

quantidade de emissões de GEE considerando toda a cadeia produtiva? Por onde saem estas substâncias? Quais 

chaminés devem ser eliminadas? Quais tubulações efluentes de água servida precisam ser eliminadas? Quanta 

água consome o processo produtivo? Como reduzir o consumo de água? 
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- Em relação à Meta 3 (Aumentar a eficiência e usar cada vez mais a energia renovável)214, os 

indicadores de medida são: consumo total de energia nas instalações Interface; perfil do 

percentual de consumo de energia discriminado por fontes de energia (mistura); quantidade de 

energia renovável (de baixo impacto), em relação ao consumo geral; quantidade de produtos 

novos gerados a partir de energia renovável e vendidos para os mercados verdes; risco 

relacionado à dependência do petróleo; 

- Meta 4. Fazer a reciclagem em um circuito fechado, copiando o método da natureza de 

transformar os resíduos em alimento,; os indicadores de desempenho são: inovações criadas 

para fechar o ciclo; quantidade de resíduo reciclado; quantidade de matéria-prima virgem 

evitada (não extraída); quantidade de resíduos para aterros evitados; quantidade de material 

reciclado nos novos produtos; quantidade de mistura (matéria-prima virgem proveniente de 

petróleo, matéria-prima de base biológica e matéria prima reciclada proveniente do petróleo) 

inserida nos produtos e no seu processo produtivo; 

- Em relação à Meta 5 (Transporte eficiente quanto aos recursos, à substituição, à logística à 

localização da fábrica; “a nossa meta é carbono zero até 2020; a nossa abordagem é minimizar 

emissões e compensar as emissões remanescentes”)215, como indicadores de desempenho, a 

depender do modal e do continente problematizado: quantidade de energia consumida no 

transporte das placas de carpetes; impacto de GEE das remessas encomendadas (depende do 

                                                 
214 Integrando a 4ª Condição Sistêmica do TNS com a primeira estratégia do Capitalismo Natural, que se refere 

a melhorar a forma como se satisfaz as necessidades humanas pela substituição de energia suja por energia 

limpa. A partir de um consumo de energia irredutível, energia renovável de baixo impacto é aquela que deve 

substituir o combustível de origem fóssil, de modo a tornar a Interface 100% independente dele até 2020. Os 

desafios de medição são: o quanto você reduziu a sua necessidade de consumo de energia proveniente de 

combustível fóssil? Quantas fábricas e escritórios são abastecidos por energia suja e por novas fontes de energia 

(renovável e de baixo impacto)? Quais mercados procuram produtos com pegadas energéticas menores? Quantos 

produtos nós fabricamos com energia renovável de baixo impacto? Qual (e quanto) risco relacionado à 

dependência do petróleo é reduzido pela troca da fonte energética? 

215 Esta meta está relacionada às 1ª e 4ª CS do TNS, e à 1ª com relação ao Capitalismo Natural. Ela afirma que: 

em primeiro, o litro de gasolina ou de óleo diesel mais verde é aquele que não é queimado. Só transportar 

quando for realmente necessário. Em segundo, o transporte de má qualidade – deslocar materiais e pessoas de 

maneira que consome muito petróleo – é também um desperdício a ser perseguido. Pensar de modo inteligente 

em nível local, regional, global e político para: tomar decisões pessoais mais inteligentes a respeito do petróleo, a 

respeito do veículo que dirigimos e dos lugares aonde vamos; tomar soluções regionais mais inteligentes para 

deslocar pessoas e mercadorias de cidade para cidade, de lugar para lugar; e estimular a reformulação da 

infraestrutura de transporte global, que foi projetada, tendo em mente os séculos XIX e XX, e não o XXI e além. 

Além disso, ajudar a eleger uma liderança política digna, inteligente e corajosa. Os desafios de medida são: no 

nível local: como as pessoas podem se locomover de modo a reduzir o consumo de petróleo? Qual veículo 

comprar ou utilizar como meio de transporte pessoal? Para quais lugares vamos e como nos locomovermos de 

modo a evitar queima de petróleo? No nível regional: como deslocar pessoas e mercadorias de cidade para 

cidade, de lugar para lugar de forma mais econômica? Qual veículo comprar ou utilizar como meio de transporte 

pessoal e profissional? No nível político: como estimular a reformulação da infraestrutura de transporte global, 

altamente dependente do petróleo? No nível global: como compensar as nossas emissões através do plantio de 

árvores e compra de CERs? Quantificar o problema por continente e por cada tipo de modal, para depois 

identificar e comparar alternativas/oportunidades. Enfim, desenvolver as soluções, implementá-las e a mensurá-

las. 
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modal); árvores plantadas para compensar uma viagem; combustível livre de GEE; produtos 

vendidos e transportados a partir de combustível livre de GEE; percentual de entregas que 

utilizam transporte rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo (caminhão, trem, navio e avião); 

preço reduzido em função da redução de CO2; quantidade de energia economizada em 

transporte, em função da redução do peso da mercadoria (placa de carpete). 

- Em relação à Meta 6 (Interligar a sensibilidade, mudar a mente das pessoas e fazer com que 

os funcionários, fornecedores, clientes e as nossas próprias comunidades vibrem em 

uníssono)216 ; a cada trimestre, a empresa avalia o progresso de cada unidade de negócios na 

resolução de problemas relacionados com: segurança, saúde, questões ambientais, 

diversidade, e o auxílio e o envolvimento com a comunidade; contribuições de cada unidade 

de negócios – em horas, dinheiro ou mercadorias – para organizações comunitárias e ONGs 

que se esforçam para tornar o mundo um lugar melhor217;  solução de problemas com aterro 

sanitário; restauração de casas históricas; número de palestras (entrevistas para livros, 

programa de rádio, televisão e filme) sobre fazer negócios com a terra em mente; quantidade 

de horas dedicadas ao auxílio voluntário às comunidades, seja executando um trabalho de 

restauração (como a limpeza de um rio) ou ajudando a arrecadar dinheiro para uma escola ou 

biblioteca local. Também acompanha o funcionamento de cada unidade de negócios para 

garantir que as mulheres tenham uma oportunidade justa de assumir qualquer posição de 

gerência que sejam capazes de ocupar; quantidade de empresas ajudadas e inspiradas pela 

Interface em suas escaladas para a sustentabilidade, através da Interface-RAISE. 

- Em relação à Meta 7 (Reestruturar o comércio, oferecendo um novo curso de economia 

básica, que reúna tudo isso e avalie, com exatidão, os custos, estabeleça preços autênticos e 

maximize a eficácia dos recursos)218, os indicadores são: redução do transumo de matéria e 

                                                 
216 Esta meta está relacionada com a 4ª CS do TNS, justiça social. E com justiça não se refere apenas aos seus 

funcionários (porque a justiça precisa começar em casa), mas justiça com relação a todas as pessoas com quem 

lida ou afeta, os stakeholders (qualquer pessoa que tenha um interesse no que a Interface faz). E a justiça também 

está associada ao respeito por cada um deles e pela Terra. Os desafios de medida são: como medir o progresso na 

justiça social? “Não estamos lidando com BTUs, quilos de sobras de carpete ou quilowatts-hora provenientes do 

sol. Estamos na esfera das ideias, aquelas que incentivam as pessoas a economizar esses BTUs, a reduzir o 

desperdício, a recorrer cada vez mais a fontes renováveis para a obtenção de energia. Todo empresário já ouviu o 

antigo ditado: ‘O que é medido é gerenciado’. Então, como mensurar uma coisa que talvez não seja mensurável? 

Usamos uma coisa que chamamos de Sociometria para relatar o progresso nessa linha de frente. É o equivalente 

da avaliação ecológica, no caso das pessoas, que nos ajuda a acompanhar, de perto, coisas como as emissões do 

gás de efeito estufa, a energia consumida e os resíduos enviados para os aterros sanitários. 

217 Como a Habitat for Humanity or Riverkeeper, uma organização sem fins lucrativos, estabelecida em 1990 

para proteger e preservar a pureza dos rios dos Estados Unidos. 

218 Esta meta está relacionada a todas as 4 CS do TNS, especialmente, à 4ª. Também se relaciona com a 3ª 

estratégia do Capitalismo Natural, abordagem de serviço: oferecer o serviço, ao invés do produto em si. Isto é, 

oferecer todos os benefícios destinados a atender às necessidades do cliente (que compram um carpete) e, ao 

mesmo tempo, reter a propriedade do carpete, a responsabilidade da sua conservação e a sua reciclagem final 
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energia por fator 10 e 100, por meio   da abordagem de serviço e da biomimética; quantidade 

consumida (redução) de matéria-prima e energia (óleo, nailon e emissões de gás estufa – da 

pegada de carbono) na empresa e na cadeia produtiva, por meio do prolongamento da vida útil 

do material/carpete (abordagem de serviço); quantidade de custos reduzidos para o cliente que 

compra o serviço, ao invés de ter a propriedade sobre o produto; quantidade consumida 

(redução) de matéria-prima e energia (óleo, nailon e emissões de gás estufa – da pegada de 

carbono) na empresa e na cadeia produtiva por meio da abordagem biomimética; 

 

Quadro 8 – Síntese dos principais aspectos do MGS da Interface Inc. 

 

Interface Inc. 

Nível 0 – 

Fontes de 

Estímulo  

- Elemento desencadeador: questionamento de um cliente em 1993;  

- Depois: despertar ambiental seguido de propósito, paixão e heroísmo;  

Nível 1 – 

Entendimento  

- EE: Dependência do Sistema Natural, Leis da Termodinâmica, Ciclos biogeoquímicos, 

Resiliência dos Ecossistemas, Noção de Capital e Remda, Metáfora de Quinn (2009). 

Nível 2 – 

Definição de 

Sucesso  

-  Missão Zero resultante da triangulação entre 4CS do The Natural Step, Capitalismo 

Natural e Backasting.  

Nível 3 –

Princípios 

Estratégicos  

- Comprometimento da Alta Administração 

- Consciência (Protagonismo)  

- Orientação Estratégica de Vanguarda 

- Abordagem Integradora de P. Estratégico 

- Backasting  

- Frutas ao Alcance das Mãos 

- Desmaterialização e Substituição em Bases 

Flexíveis 

- Princípio da Precaução  

- Liderança e Participação 

- Incentivos Claros 

- Coopetividade  

- Pensamento Global e Ação Sistêmica 

- Diretrizes Globais e Desenvolvimento 

Local 

- Ética e Responsabilidade 

Socioambiental 

- Destruição Criativa 

- Governança Corporativa 

- Desempenho Absoluto 

Nível 4 – 
Atividades  

Ferramentas de 1ª e 2ª Geração bem integradas aos níveis superiores; evolução das atividades 

de forma estruturada; e prevalência do backasting sobre o forecasting.  

Destaques: Fechamento de ciclo, Biomimética, Abordagem de Serviços e EPD  

Nível 5 – 

Medição  

Explicitação da metodologia de medição (EPD); indicadores relativos e absolutos; 

indicadores bem integrados à definição de sustentabilidade (7 Metas); Evolução histórica do 

desempenho nos indicadores em uma mesma base e Website (sem um Relatório GRI).  

Desafios: utilização do modelo GRI, com auditoria por entidade independente.  

Fonte: elaborado pelo autor a partir da análise dos dados de pesquisa 

 

                                                                                                                                                         
através da venda de um serviço de revestimento de piso. Biomimética: obter inovações para o design de nossos 

produtos inspiradas na natureza, de modo a obter benefícios ambientais e econômicos. Influenciar a mudança da 

legislação: ajudar a fomentar incentivos governamentais que dão motivos para o fabricante reutilizar ou 

prolongar a vida útil de um produto (ou, então, a dispensa do descarte). Quais os benefícios ambientais e 

econômicos (para a empresa e para o cliente) gerados a partir de uma abordagem de serviço, que prolonga a vida 

útil do produto? Quais os benefícios ambientais gerados a partir de uma abordagem de biomimética, que 

prolonga a vida útil do produto?  
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4.4 DISCUSSÃO 

 

Antes de tecer alguns comentários de discussão, cumpre reconhecer que há mérito, nas três 

empresas analisadas, pelas suas iniciativas em gestão da sustentabilidade. Sem dúvida, há 

atividades pioneiras e importantes em questão nas três empresas. Isto, por si só, já é 

extremamente positivo. Entretanto, o que está em jogo, neste trabalho, é o avanço da teoria 

sobre gestão para a sustentabilidade e, por isso, serão feitas algumas comparações entre os 

três modelos de gestão, de modo simplificado219, isto é, sem a pretensão de avaliar se uma 

empresa é melhor ou mais importante220 que a outra, mas aproveitar as contribuições 

oferecidas por cada uma delas para o consubstanciamento do PEIGeDS. Assim, o estudo se 

concentrou em lições apreendidas dentro dos cinco níveis do modelo de gestão, e que talvez 

possam ser aplicados a qualquer negócio, de qualquer setor. Por isso, o objetivo desta seção 

será discutir as principais contribuições e contradições dos modelos, ressaltando aspectos 

relevantes para o desenvolvimento teórico em questão.  

 

A) Entendimento de sustentabilidade 

 

Note-se que, nas três empresas pesquisadas, foram encontrados diferentes esquemas de 

interpretação e entendimento da sustentabilidade, em função, tanto do conhecimento 

individual – dos entrevistados, que varia segundo o grau de interesse individual –, como do 

conhecimento compartilhado na empresa sobre o tema. Contudo, em todos os três casos, 

                                                 
219 Primordialmente, não será levada em conta a complexidade de cada setor de atuação empresarial. A gestão 

da sustentabilidade é um fenômeno complexo, e cada indústria possui seus desafios e vantagens próprias, por 

isso não cabem julgamentos. Certamente, uma empresa que produz carpetes modulares possui desafios diferentes 

dos que incidem sobre empresas que produzem cosméticos ou eletrodomésticos, ou aparelhos de diagnóstico 

para a saúde. Assim, ressalta-se que, cada empresa, possui desafios técnicos muito distintos em si mesmos – em 

função do seu setor, da sua mão de obra, das matérias-primas utilizadas em seus produtos e das necessidades 

específicas a que cada uma atende – portanto, não cabe a este trabalho julgar ser uma empresa melhor do que 

outra, e sim avaliar contribuições dos seus modelos de gestão para o avanço da teoria. Mesmo assim, cada caso 

precisa ser relativizado em função das peculiaridades próprias. 

220 Obviamente, em um mundo industrialista/consumis com “pretensões” de ser sustentável, o autor desta tese 

supõe que produtos de iluminação, eletro-eletrônicos e de healthcare (fabricados pela Philips) são mais 

necessários à sociedade do que produtos cosméticos (Natura) e carpetes ou serviços de cobertura de piso 

(Interface Inc.). Inobstante se reconhecer os benefícios (a proposta de valor) inerentes à oferta de cada uma 

destas três empresas. Ocorre que os desafios técnicos no setor de eletrônicos ainda são maiores do que nos 

demais setores, por isso, qualquer juízo de valor, baseado em comparações entre as três empresas, é precipitado. 

Até mesmo pode ser questionado, no caso da Interface, se um prédio sustentável requer mesmo um serviço de 

revestimento de piso. Porquanto poderá ser construído de forma inteligente, dispensando-se esta “necessidade”. 

Portanto, reconhecendo-se que a sustentabilida é crítica, e isso traz em si desafios profundos, recomenda-se a 

prudencia. Para fins de gestão, este estudo foca somente nas contribuições de gestão trazidas pelo MGS das 

empresas pesquisadas. 
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identificou-se uma fonte principal (referência) de valores e conceitos, de onde emana o 

entendimento dominante na empresa. Tais referências são fontes de valores responsáveis pelo 

estímulo e incorporação das práticas de gestão da sustentabilidade nas empresas pesquisadas. 

Assim, foi possível analisar o conteúdo e o discurso destes agentes, de modo a caracterizar 

um tipo de entendimento. Por isso, doravante, desnecessário será aprofundar mais a discussão 

sobre as fontes de valores. Dar-se-á prioridade aos cinco níveis do MGS. 

 

Há diferentes esquemas de entendimento sobre a sustentabilidade entre as três empresas. Na 

Philips, não há consenso sobre o entendimento de sustentabilidade em sua diretoria221. O 

entendimento formal emana do board corporativo. Nota-se que este entendimento expressa 

uma noção convencional do tema, podendo ser classificado como sustentabilidade fraca. 

 

Sob a inspiração de Guilherme Leal e Luiz Seabra, a Natura apresenta o seu entendimento de 

sustentabilidade apoiado na premissa de que há interdependência entre tudo e todos. Além 

disso, parece haver a percepção de que há limites naturais à atividade econômica; contudo, 

essa percepção não reflete as ações da empresa, que vem, paulatinamente, aumentando o seu 

troughput. Em seu relatório 2008, a empresa declara que compartilha o entendimento de que 

DS é “aquele que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade de 

futuras gerações atenderem às próprias necessidades” (RA NATURA, 2006). Ou seja, 

também um entendimento convencional de sustentabilidade fraca. Há pouco tempo, 

questionado se existe um conflito entre crescimento e sustentabilidade, Guilherme Leal 

respondeu que “há uma questão filosófica que eu sempre me coloco: eu contribuo mais como 

empresário, ou virando monge no Tibete, só com minhas vestes e uma cumbuquinha? Não 

sei, não tenho resposta” (ÉPOCA NEGÓCIOS, 2009) A resposta não reflete o entendimento 

de sustentabilidade forte. 

 

Já na Interface Inc., é Ray Anderson a principal fonte de inspiração sobre o tema, e demonstra 

um entendimento mais profundo à luz da EE e em relação às outras duas empresas. Ray 

demonstra algo que é raro entre gestores de empresa e até entre os economistas da atualidade: 

um razoável entendimento sobre o impacto das leis da termodinâmica na atividade produtiva. 

Com base nesse entendimento, advoga a necessidade de um novo paradigma de gestão – um 

                                                 
221 Segundo o entrevistado da Philips Brasil: os dois diretores de inovação e sustentabilidade da corporação são 

reconhecidos como pessoas consistentes em sustentabilidade. Os outros diretores corporativos nem tanto. Na 

Philips Brasil, dentro da diretoria há, pelo menos, dois diretores aderentes ao tema, em um grupo de seis. 
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novo par de asas, segundo a metáfora de Quinn (2009) – projetado para honrar, respeitar e 

proteger a natureza. 

 

Além do seu entendimento mais aprofundado, Ray também recebeu grande influência de 

várias pessoas que compuseram o Eco Dream Team – uma orientação estratégica 

especializada e reconhecida pelos pensadores de vanguarda no tema –, o que parece ter 

desempenhado um papel definitivo no processo de desenvolvimento da gestão da 

sustentabilidade da empresa. O entendimento construído a partir dessa interação, desde então, 

vem sendo mobilizado, compartilhado e aperfeiçoado, na prática, com os demais 

colaboradores e stakeholders da empresa, de modo que o círculo de influência cresça, para 

que o maior número de pessoas também entenda o tema em um nível menos superficial. 

 

 

B) Definição de sucesso em sustentabilidade 

 

A Philips e a Natura definem sustentabilidade como um Triple Bottom Line, que é mais uma 

abordagem integradora do que propriamente uma definição de sucesso em sustentabilidade. 

Logicamente, cada empresa define sustentabilidade, a partir do seu entendimento sobre o 

tema. Já a Interface define sustentabilidade como as 4CS. 

 

Na Philips, há também uma definição de Green Products que, supostamente, orienta o foco de 

inovação em sustentabilidade da empresa. Entretanto, uma análise mais profunda demonstra 

que essa definição não fornece orientação clara para um desempenho ótimo em inovação para 

a sustentabilidade. Os produtos que vão sendo atualizados ainda poderão falhar do ponto de 

vista das 4CS, porquanto “substâncias perigosas” não são, claramente abrangidas, na 

definição atual, nem tampouco a sua eliminação imediata, embora haja prazos para eliminá-

las. Para que um produto seja considerado verde (pela empresa), ele deve ser aprovado em 

somente uma das cinco Green Focal Áreas –, que guiam, tanto a criação de novos produtos, 

como a desmaterialização e substituição de componentes impactantes nos produtos já 

existentes: peso, uso de substâncias tóxicas, consumo de energia, reciclagem, descarte final e 

embalagem e tempo de vida útil – em que pese a não eliminação do risco deste produto estar 

violando (e continuar violando) princípios importantes, como as quatro condições sistêmicas 

da sustentabilidade. Existe um Ecoindicador que, supostamente, mede o desempenho do 

produto, porém, a empresa não explicita clara e objetivamente como isso é feito. Além de 
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subjetiva, esta definição é demasiado vaga, o que desestimula a inovação radical e pouco 

fomenta a incremental, podendo, esta segunda, ser lenta, ou nem ocorrer, porquanto um 

produto é considerado satisfatório, quando o seu índice sofre uma melhora de 10% em relação 

a um produto equivalente da concorrência ou a um predecessor da própria empresa. De fato, 

existe a possibilidade da inovação orientada por menos impactos socioambientais, porém, é só 

uma possibilidade, pois nada garante que tais produtos, no médio ou longo prazo, terão um 

desempenho sustentável e satisfatório, de modo que não há uma definição clara e rigorosa de 

sucesso. Com esta definição, subjetiva e flexível, a empresa supõe estar cumprindo com a sua 

responsabilidade pela preservação do meio ambiente, após ter passado o produto por 

procedimentos internos de verificação que, externamente, soam como subjetivos. Como 

resultado, é difícil explicar aos clientes o valor sustentável agregado de um produto verde da 

Philips, e o cliente também não consegue comparar desempenhos de produtos com exatidão. 

Felizmente, percebendo a sua atual indefinição, a empresa está recorrendo a uma ajuda 

externa, e do TNS222.   

 

O modelo de gestão da sustentabilidade da Interface se desenvolve com base em um 

entendimento nuclear das leis da natureza, e tem como fim uma definição de sucesso, que é a 

não violação das 4CS. Essa definição de sucesso é cruzada com as abordagens Backasting e 

Capitalismo Natural, desdobrando-se em forma de sete metas, as definidas na Missão Zero. 

Certamente não é um modelo perfeito, mas oferece uma definição útil, sendo, ao mesmo 

tempo, uma bússola223 à inovação radical orientada pelas 4CS (Nível 2) e pelas leis da 

Natureza (Nível 1), um ímã que, efetivamente, orienta e atrai as atividades da empresa para o 

DS. 

 

 

 

 

                                                 
222 Porém, talvez a Philips esteja percebendo e reconhecendo a sua atual indefinição, e agora esteja recorrendo a 

uma ajuda nesse sentido. Segundo informações internas do TNS e no seu website, em 2011, o The Natural Step 

iniciou um sério trabalho com a Philips, no seu centro de P&D em Eindhoven, aplicando a sua Estrutura 

Estratégica para o Desenvolvimento Sustentável (FSSD), como um mecanismo de integração da inovação, 

governança e sustentabilidade da Philips para uma sociedade sustentável. Além disso, em um documento interno 

da Philips (SUSTAINABLE INNOVATION PHILIPS, 2011), a empresa sinaliza mudanças nessa mesma direção. 

223 Como analisado neste trabalho, a sustentabilidade coloca dilemas difíceis ao tomador de decisão, e se não 

houver uma referência clara e rigorosa, naturalmente, tenderá a optar por soluções aparentemente benéficas, 

fáceis e econômicas, em detrimento de uma ou mais condições tão ou mais importantes. As demais empresas 

analisadas neste trabalho carecem de uma definição objetiva e rigorosa como esta. 
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C) Princípios estratégicos de sustentabilidade 

 

Conforme analisado na seção anterior, existem princípios no Nível 3 que desempenham um 

papel fundamental no avanço das empresas em direção ao acesso à sustentabilidade. De fato, 

são eles que conectam os elementos do Nível 2 ao Nível 4 do MGS, que são as atividades a 

serem executadas. Porém, a discussão será abreviada, devido às restrições físicas do trabalho. 

Conforme a tabela abaixo, os elementos de Nível 3, identificados ao longo da análise desta 

pesquisa, foram224(a seguir, o Quadro 9, que identifica as principais contribuições das 3 

empresas no Nível 3 do MGS). 

 

Quadro 9 – Contribuições das empresas para o Nível 3 do MGS 

Princípio Estratégico de Gestão da Sustentabilidade (Nível 3) Philips Natura Interface 

Comprometimento da Alta Administração X X X 

Consciência (Teoria U) X X X 
Orientação Estratégica de Vanguarda   X 
Abordagem Integradora de Plano Estratégico X X X 
Backasting   X 
Frutas ao Alcance das Mãos   X 
Desmaterialização e Substituição em Bases Flexíveis X X X 
Princípio da Precaução X X X 
Liderança e Participação X X X 
Incentivos Claros X X X 
Coopetividade X X X 
Pensamento Global e Ação Sistêmica X X X 

Diretrizes Globais e Desenvolvimento Local X X X 
Ética e Responsabilidade Socioambiental X X X 
Destruição Criativa X X X 
Governança Corporativa (transparência e prestação de contas) X X X 
Desempenho Absoluto   X 
Limite ao Crescimento    

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados coletados e analisados da pesquisa. 

 

(i) Comprometimento da Alta Administração: o comprometimento com a sustentabilidade 

se reflete na estrutura organizacional das três empresas pesquisadas. Contudo, destacam-se os 

casos da Natura – com um dos fundadores que tem afinidade pelo tema – e o caso da Interface 

– que, após o “despertar ambiental” de Ray Anderson –, passou a sentir a sustentabilidade 

como o propósito da sua vida e o da empresa. Ray se afastou da presidência, na época (1996), 

para se dedicar, exclusivamente, à pesquisa e desenvolvimento desse tema dentro da empresa. 

                                                 
224 Conforme mostra o Quadro 9, foi identificado um grupo de elementos comuns às três empresas. A Natura 

apresentou um elemento adicional em relação à Philips, e a Interface apresentou alguns elementos exclusivos. 

Com base na opinião do autor deste trabalho, também foi pontuada a profundidade na aplicação de cada um 

destes princípios. A profundidade que uma empresa dá a estes elementos, por si só, produz resultados bem 

distintos. A profundidade em determinados elementos do grupo comum, somada a elementos exclusivos (no caso 

da Interface), produz resultados diferenciados, também, sendo a conjunção destas duas coisas com os demais 

níveis do MGS uma interação que diferencia o modelo de gestão desta empresa (a Interface), em relação aos 

modelos de gestão das outras duas (Philips e Natura). 
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Então, consegue liderá-la para uma desafiante jornada, a Missão Zero 2020. Apesar de Ray 

Anderson ter falecido em agosto de 2011, antes do cumprimento da Missão Zero, Dan 

Hendrix, que é o atual CEO da corporação, assumiu para si o desafio de conduzir o legado de 

Ray Anderson adiante. Assim é que Dan Hendrix criou o Prêmio Ray Anderson, para 

homenagear aqueles colaboradores que trouxessem contribuições significativas para o 

cumprimento das sete metas da sustentabilidade. 

(ii) Conscientização, Sentir, Intuir: as três empresas demonstram graus distintos de 

conscientização sobre o tema. Cumpre reconhecer, porém, que a Interface mostrou um grau 

mais profundo de entendimento e consciência, o que reforça a máxima de que “as pessoas 

fazem o melhor que podem, dado o grau de consciência que possuem”. Nesse sentido, as três 

empresas investem em educação para a conscientização sobre a sustentabilidade e as 

oportunidades que podem gerar, todavia, na Interface, sustentabilidade é mais do que uma 

estratégia empresarial: é um “chamamento”. Ray Anderson experimentou uma realidade 

diferente ao “sentir” o tema, e a partir do seu “sentir”, conseguiu “intuir” um propósito. Desde 

então, vem “cristalizando” esse propósito em forma de realização empresarial, que, hoje, é 

observada pelo mundo todo. Assim, vem contagiando muitas pessoas e empresas com o seu 

propósito e paixão; não só os colaboradores da empresa, mas líderes de outros setores 

estratégicos. Para assegurar uma formação diferenciada do seu público, a Interface utiliza, em 

seu modelo educacional, jogos e prêmios que estimulam a participação dos diversos 

colaboradores. 

(iii) Orientação de vanguarda: a Natura tem buscado orientações importantes, só que 

específicas ou pontuais para determinada atividades. Já a Interface, desfrutou, ao longo de 18 

anos, da orientação estratégica dos pensadores que criaram boa parte das abordagens 

estratégicas e ferramentas sofisticadas em gestão da sustentabilidade. Esse intercâmbio de 

ideias talvez seja uma das principais razões para que a Interface aborde o assunto de forma 

revolucionária, sendo, mesmo, um protótipo da indústria do futuro. Isso estimulou que a 

empresa construísse um programa consistente, mesmo sabendo que o mundo estaria muito 

diferente após 26 anos. Inobstante, suas bases foram lançadas sobre as leis imutáveis da 

Natureza. Após 18 anos de orientação e prática destes conhecimentos, a empresa desenvolveu 

expertise própria e, por isso, hoje, “ensina” a outras empresas por intermédio da 

InterfaceRAISE. 

(iv) Abordagem integradora de plano estratégico: tanto a Philips como a Natura dão 

primazia à abordagem forecasting de plano estratégico, e por isso não divulgam o que pensam 

sobre o longo prazo. Já a Interface construiu um programa consistente, estruturado para 26 
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anos, em uma perspectiva backasting, indo contra os atuais ensinamentos de gestão 

estratégica que são focados no curto prazo. Em 1998, a empresa divulgou o seu programa ao 

mundo, uma integração do plano de longo prazo (backasting), com abordagens estratégicas 

complementares – o Capitalismo Natural (CN) – orientadas pelas 4CS. A inovação é 

orientada pela integração dessas abordagens e referencias. Ressalta-se, portanto, a diferença 

que resultou da triangulação destas três coisas, no caso da Interface: (a) uma abordagem 

estratégica integradora (como o CN); (b) a perspectiva backasting; e (c) a definição de 

sucesso em sustentabilidade, no caso as 4CS. O resultado foram as sete metas da Missão Zero. 

Mas isso foi só o começo. 

(vi) Frutas ao alcance das mãos: a Philips e a Natura não dispuseram dessa técnica no 

começo de suas caminhadas, como a Interface. Para a Interface, ela parece ter sido 

fundamental, porquanto, gerou economias significativas, sobretudo, porque tais economias 

foram conectadas às inovações mais difíceis. Convém notar que a ecoeficiência, no caso da 

Interface, foi apenas uma primeira etapa para viabilizar as inovações radicais – a partir do 

investimento em P&D –, que fomentaram o avanço mais consistente em direção à 

sustentabilidade, e – o que é muito importante –, dentro de limites financeiros, de modo a não 

onerar a competitividade da empresa. Esse princípio, também, estimulou que a empresa 

explicitasse as agregações de valor possibilitadas pela sustentabilidade. 

(vii) Desmaterialização e substituição em bases flexíveis e (viii) Princípio da precaução: 

as três empresas fazem uso do princípio da precaução e do princípio da desmaterialização e 

substituição de forma flexível. Um caso específico foi ilustrado pela Interface sobre a 

necessidade de se aplicar o bom senso225 em tais escolhas. Este bom senso também é guiado 

pelas 4CS. 

(ix) Liderança e Participação: os presidentes do Conselho de Administração da Natura são 

entusiastas do tema, contudo, não há, nessa empresa, uma metodologia participativa aliada a 

um sistema de inovação incremental mais disciplinado, como ocorre na Interface com o 

sistema QUEST. Nem tampouco na Philips isso foi encontrado. A liderança inspiradora de 

Ray Anderson e o seu legado vêm sendo fundamentais para inspirar os corações e mentes das 

pessoas na empresa. Em paralelo, o modelo QUEST se mostra uma usina de inovações 

incrementais, tendo em vista as sete metas da Missão Zero. 

                                                 
225 No começo da década de 90, ambientalistas divulgaram que tratar água com cloro poderia causar câncer. 

Sugeriram seu banimento, baseado-se no “Princípio da Precaução”, o governo do Peru adotou a sugestão. Saldo 

negativo: 300.000 casos de cólera e 3.500 mortes (WIRTHLIN WORLDWIDE, 2002). 
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(x) Incentivos claros: incentivos econômicos são usados pelas três empresas, como forma de 

estimular o cumprimento das atividades de sustentabilidade. Todavia, no caso da Interface, o 

bônus não se restringe à contribuição para a redução das emissões, mas abrange o 

desempenho nas sete metas do Plano Missão Zero. Além desse bônus, que é revertido em 

remuneração variável, a empresa possui um mecanismo adicional e muito simbólico – o 

Prêmio Ray Anderson – para estimular a inovação que acelere a realização da Missão Zero. 

(xi) Coopetividade: as três empresas fazem significativos esforços – no que diz respeito à 

gestão socioambiental –, em ambientes institucionais que, não necessariamente, obrigam as 

demais empresas a fazerem o mesmo, e que não estimulam e recompensam, 

correspondentemente, as que fazem um esforço adicional. As três empresas praticam Lobby, 

com o propósito de acelerar a evolução regulamentar dos setores em que atuam. Ademais, 

equilibrar competitividade e cooperação se mostrou um princípio fundamental para o avanço 

das atividades de gestão da sustentabilidade. Vale destacar a contribuição da Philips, quanto 

ao desafio de viabilizar a estrutura financeira do seu sistema de logística reversa – o qual 

antecipa a regulamentação do setor – com investimentos em conscientização do seu mercado 

consumidor, e com a busca da cooperação de empresas do setor para reduzir os custos de um 

sistema de logística. A Natura também investe em cooperação setorial e faz lobby para 

aperfeiçoar os mecanismos regulatórios do seu setor, que vêm criando obstáculos ao seu 

negócio. Ainda poderia melhorar, fazendo algo “além fronteiras”, em relação aos recursos 

hídricos, já que realizou a “Pegada Hídrica”. Para efetivamente ocorrer o DS, é necessário 

reconhecer os limites do sistema e aprender a se relacionar com os demais atores à luz da 

percepção sistêmica. A supervisão saudável de bens comuns começa com reflexões sobre o 

sistema mais amplo – do qual a organização e as pessoas fazem parte – e com o posterior 

reconhecimento que as práticas convencionais – business-as-usual – podem fazer com que 

todos percam. Embora seja considerada uma iniciativa arriscada, competir e, 

simultaneamente, colaborar, não é um trade-off226. As tragédias dos comuns227 (HARDIN, 

1968) – em todos os ecossistemas – podem ser evitadas, se os atores da indústria 

                                                 
226 De fato, a própria palavra "competir" vem do competere, em latim, que significa "lutar juntos" (SENGE, 

2009). 

227 Contradição conhecida como A Tragédia dos Comuns, usando o título de um ensaio de 1968 de Garret 

Hardin publicado na revista Science. Comuns refere-se a um velho costume de cultivo de gados em um pasto 

comum. A tragédia se refere ao que acontece em seguida quando cada agropecuário ignora os limites. 

Especificamente, cada agricultor tem um incentivo para expandir o cultivo de gado, embora possa pensar “se 

todos o fizerem, a quantidade do rebanho total, eventualmente, irá exceder”, porquanto o commons – a 

capacidade de oferta e suporte da terra – é limitada. Então cada agricultar pensará consigo: não há problema em 

colocar mais um ou dois gados, e assim sucessivamente... Mas se todos pensarem assim, a expansão excessiva 

continua, e em certo ponto as pastagens compartilhadas se converterão em pó (HARDIN, 1968). 
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reconhecerem os limites, as regras, as leis naturais. Quanto à Interface, que possui uma 

perspectiva de competitividade diferenciada228, consegue dar um passo atrás e ajudar 

empresas do seu setor e de outros, incluindo os seus próprios concorrentes, para pensar mais 

profundamente sobre as ameaças à indústria como um todo. Especificamente, Ray Anderson 

conseguiu perceber os pressupostos compartilhados, que colocam os agentes da indústria em 

sério perigo, ao adotarem uma visão de mundo limitada – que consiste em ver somente os 

"nossos recursos", "o nosso desempenho", e a "nossa lucratividade" e não veem que a própria 

lucratividade e tudo mais estão ameaçadas. A Interface é competitiva, mas não de um jeito 

desenfreado, condicionado e inquestionável, que cega os tomadores de decisão para a maior 

ameaça à frente. Daí o seu mérito, pois ter êxito ao se defrontar com os limites naturais do 

sistema é difícil, porque requer a capacidade de ver a realidade mais ampla em que a empresa 

está operando (SENGE, 2009). É isso que vem fazendo com a sucursal IntefaceRAISE. 

(xii) Diretrizes globais e desenvolvimento local: as três empresas demonstraram que a 

criatividade local deve se guiar por  diretrizes globais para o desenvolvimento das atividades 

de gestão da sustentabilidade, ao passo que a corporação deve gerenciar e compartilhar as 

experiências bem sucedidas com as demais unidades. Enfim, deve haver o equilíbrio entre a 

flexibilidade e definições corporativas, que devem ser claras e indicadoras de metas a serem 

alcançadas quanto à sustentabilidade. Por exemplo, a Interface definia, claramente, o que se 

esperava em cada uma das sete faces da sustentabilidade. Depois, estabelecia a maneira certa 

de medir o avanço nelas, e, a partir das primeiras medições, criava um número de referência 

para cada instalação. Em seguida, incentivava as equipes QUEST daquela região a reduzirem 

esse número básico de desperdício, em 10%, no mínimo, a cada ano. Finalmente, ficava de 

olho nos resultados e tomava medidas para que todos soubessem o que estavam fazendo, 

quanto tinham avançado, e qual a sua posição em comparação ao desempenho do exercício 

anterior, e o avanço também em relação a outras fábricas da Interface. Nesse ínterim, algumas 

inovações que surgiam localmente, e foram se mostrando bem sucedidas, foram servindo de 

referência para outras localidades, que poderiam desenvolver um modelo próprio, se 

inspirando nos modelos de outras localidades, desde que feitas as necessárias adaptações de 

contexto. Por isso, as diretrizes corporativas não devem ser, nem tão ousadas, nem muito 

conservadoras, mas precisam dar o foco das atividades, bem como o suporte para uma 

medição correta de desempenho. Portanto, mais uma vez, a definição de sustentabilidade que 

                                                 
228 Que é a capacidade para competir em longo prazo, de forma duradoura, garantindo e sustentando uma 

posição no mercado, em função de seu desempenho econômico positivo no longo prazo, que deve estar 

associado ao seu avanço consistente na eliminação das suas contribuições para a violação das 4CS. 
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emana da corporação deve ser útil, além do senso de missão (propósito) que energiza a 

criatividade. Estas são as molas que fazem com que as iniciativas locais sejam feitas de forma 

não rotineira e divertida, sobretudo, abrangendo, também, clientes e outras empresas 

parceiras, para aumentar assim o seu círculo de influência. 

(xiii) Ética e responsabilidade social: com exceção da Philips, que sofreu forte pressão do 

Greenpeace há quatro anos, ficou evidente que as empresas pesquisadas fazem o que fazem, 

não porque haja uma pressão externa, nem mesmo uma concorrência que as pressione a 

fazerem isso. Agem por convicção. Não consideram a sustentabilidade um “programa do 

mês”, e os custos morais da insustentabilidade se tornaram elevados demais para serem 

ignorados. Desse modo, fazer o que todas as empresas fazem – ou porque todas fazem – não é 

um argumento para estas empresas. Vale destacar o caso da Natura, que possui uma política 

de ética para as suas campanhas promocionais de produtos, que não utiliza estereótipos de 

padrões de beleza e nem apelos sexuais para atrair clientes. No caso da Interface, após 

inúmeras tentativas frustradas de estimular o melhor desempenho socioambiental de seus 

fornecedores, a empresa se viu no dever de fazer uma redução significativa do número dos 

seus fornecedores, para que pudesse cumprir os seus altos padrões de desempenho em 

sustentabilidade definidos. Ou seja, não alterou o alvo (Nível 2) em função das conveniências 

da sua cadeia produtiva. 

 (xiv) Destruição criativa: fazendo-se a ressalva de que cada empresa possui desafios 

técnicos distintos229 – em função do seu setor, do estágio de desenvolvimento tecnológico, da 

sua mão de obra, das matérias-primas utilizadas em seus produtos e das necessidades 

específicas que cada um atende – observa-se que as três empresas tem buscado se desconstruir 

criativamente com base em critérios socioambientais. Contudo, no caso da Interface, observa-

se uma atitude mais agressiva de inovação radical orientada pelas 4CS (Nível 2) e pela 

Natureza (Biomimética, Nível 1).  

(xv) Governança corporativa: diferente da sua matriz – a Royal Philips – a Philips do Brasil 

demonstrou baixa aplicação no seu relatório de sustentabilidade, que possui poucos 

indicadores e informações sobre o desempenho socioambiental da empresa. Por exemplo, não 

informa a sua pegada de carbono, e faz um report bienal. Também não faz avaliação de 

asseguração limitada por entidades independentes. A interface tem o mérito de apresentar um 

desempenho longitudinal (desde o começo da jornada), segundo a mesma base de calculo, e 

                                                 
229 Certamente há diferença entre desmontar carpetes velhos – quando eles haviam sido fabricados para durar, e 

transformá-los em novos carpetes – e desmontar eletrodomésticos e aparelhos de ressonância magnética, por 

exemplo, para transformá-los em novos aparelhos. A não ser que eles já sejam feitos com essa finalidade. 
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de fazer a declaração ambiental do produto (EPD). Contudo, precisa melhorar seu report 

adotando o padrão GRI. Nos aspectos transparência e prestação de contas, a Natura tem mais 

a contribuir, pois desde a sua primeira publicação a empresa vem melhorando gradativamente 

o seu relatório anual de sustentabilidade. Das três empresas pesquisadas é a única que faz 

avaliação por entidade independente do relatório.  

(xvi) Desempenho absoluto: em que pese o mérito na transparência e prestação de contas, 

além das atividades pioneiras que desenvolve, infelizmente, a Natura vem piorando o seu 

desempenho absoluto em que pese a melhora no desempenho relativo. Isso se dá pelo fato de 

a empresa estar crescendo de forma a aumentar o troughput nos últimos oito anos. Como 

resultado, a Natura vem aumentando a sua violação às 1ª e 2ªCS. Não há informações que 

comprovem que a empresa não viola a 3ªCS, haja vista a empresa não utilizar monitoramento 

demográfico das espécies exploradas. Há certificações de boa parte dos ativos, porém, não é 

conclusivo quando a exploração sustentável. O mérito da Natura está relacionado à 4ªCS 

(Justiça Social), porquanto possibilita a distribuição da riqueza, com uma teoricamente 

preservação ambiental. Já a Interface, destaca-se nesse ponto, porquanto vem reduzindo de 

forma consistente o seu desempenho relativo e também o absoluto (troughput), assim como a 

violação das 4CS. 

(xvii) Limite ao crescimento: este princípio é uma consequência do anterior, no caso da 

Natura, pois foi a empresa que apresentou nesta pesquisa o paradoxo Jevons. Será sustentável 

uma empresa que cresce a uma taxa média de 20% ao ano? Será possível crescer a essa taxa e 

ao mesmo tempo reduzir o impacto ambiental? Sim se a empresa conseguisse reduzir a sua 

escala por fatores 4, 10, 100, etc. É certo, porém, que, a Natura vai buscando maneiras de 

reduzir seu impacto relativo. Assim, em que pese o fato de a Natura trazer em si alguns 

valores socioambientais (e não de sustentabilidade), a empresa ainda é bastante vulnerável em 

relação à consistência e efetividade de sua gestão rumo à sustentabilidade. Talvez não seja 

possível ser sustentável e, ao mesmo tempo, priorizar o mercado de ações?230.  

                                                 
230 O mercado acionário ainda está bem aquém do necessário entendimento e interesse no desempenho 

socioambiental efetivo das empresas rumo a um desenvolvimento genuinamente sustentável. O drama da 

empresa, ante essa realidade paradoxal, foi bem retratado no Guia Exame de Sustentabilidade 2008, que aqui é 

reproduzido: “Não acompanho o desempenho socioambiental”, afirma a analista Daniela Bretthauer, do banco 

Goldman Sachs, que cobre a Natura. Para analistas como Daniela, o que interessa é saber se a Natura, que 

faturou 4,3 bilhões de reais em 2007, conseguirá cumprir a meta de aumentar em 23% sua margem Ebitda em 

2008. [...] “Quem quer ser sustentável deve estabelecer limites para seu crescimento. E, uma vez no mercado de 

capitais, ela não vai conseguir fazer isso”, diz Giovanni Barontini, coordenador da filial brasileira do Carbon 

Disclosure Project, iniciativa internacional criada por investidores institucionais para incentivar as empresas a 

divulgar informações sobre suas políticas relacionadas às mudanças climáticas. A medida sugerida pelo 

consultor foi adotada, por exemplo, pela americana Patagonia, fabricante de roupas e acessórios para a prática de 

esportes radicais, como alpinismo e surfe, com faturamento anual de quase 300 milhões de dólares. O fundador 
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D) Atividades de sustentabilidade 

 

No quarto nível do modelo de gestão das três empresas foram encontradas muitas atividades 

de gestão da sustentabilidade, cada qual trazendo contribuições específicas e complementares 

umas às outras. Como pôde ser analisado, tanto no caso da Philips quanto da Natura, houve 

uma evolução das atividades de gestão da sustentabilidade de forma menos estruturada, 

priorizando o forcasting em detrimento do backasting. Novamente, a contribuição da Interface 

se dá na medida em que desafio esse postulado e obtém êxito. 

 

A principal contribuição da Philips é na aplicação do Princípio da Coopetividade no sistema 

de Logística Reversa, que passa a engajar stakeholders estratégicos, incluindo empresas 

concorrentes, de modo a ratear os custos da atividade. A empresa trabalha “além fronteiras” 

com ONGs e outras empresas para, de um lado, conscientizar consumidores quanto ao 

consumo responsável e, com isso, diferenciar o seu produto. E, do outro lado, com Lobby 

para influenciar as leis. 

 

As maiores contribuições identificadas no modelo de gestão da Natura estão no seu 

Engajamento de Stakeholders e aplicação do Relatório GRI no mais alto nível de aplicação 

(A+). Apesar de suas inúmeras atividades, a empresa não tem conseguido reduzir o seu 

impacto absoluto, que vem aumentando acentuadamente em que pese a redução do impacto 

relativo. Cumpre reconhecer o mérito do modelo de negócio Natura Ekos focado em Gestão 

da Sociobiodiversidade – com Empreendedorismo Socioambiental e distribuição de riqueza 

por meio da repartição de benefícios e da inclusão social das comunidades fornecedoras de 

ativos de biodiversidade na Amazônia – se mantido para preservar a floresta de pé, isto é, não 

destruindo a natureza por meios físicos, estará contribuindo para a não violação da 3ª CS. 

Nesse sentido, vale destacar o Princípio da Precaução através da Certificação dos ativos que 

devem ser explorados com Manejo Florestal, de acordo com os ciclos da natureza, e de 

preferência com monitoramente demográfico das populações exploradas. Além disso, o 

modelo Natura Ekos é muito importante como alavanca da Justiça Social, relacionado à 4ª CS 

do TNS. 

 

                                                                                                                                                         
da empresa e hoje presidente do conselho de administração, Yvon Chouinard, é categórico ao afirmar que não 

pretende abrir o capital da Patagonia. (GUIA EXAME SUSTENTABILIDADE, 2008) 
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Observa-se no caso da Interface, que suas atividades de gestão da sustentabilidade estão muito 

bem integradas aos princípios dos Níveis 1, 2 e 3 do MGS. Há ferramentas de 1ª e 2ª geração 

no processo da Interface. Inicialmente, as maiores contribuições identificadas foram o 

Programa QUEST sob a vigorosa inspiração de Ray Anderson, com foco em Desperdício 

Zero (ecoeficiência), mas que foi ampliado à luz dos três princípios – Frutos de Galhos 

Baixos, Liderança e Participação e Desenvolvimento Local. Este programa possibilitou, em 

um segundo momento, impulsionar as inovações radicais da Interface, e permite demonstrar 

como as estratégias de sustentabilidade estão criando valor tangível para a empresa. As 

abordagens de 2ª geração se materializam através da Abordagem de Serviços, Biomimética 

(inspirada no Nível 1 do MGS), Ecologia Industrial e Cradle-to-cradle. Nesse sentido, 

ocorreram algumas inovações radicais – máquinas de reciclagem, complementadas com a 

Logística Reversa – que permitem à empresa fechar o ciclo técnico da produção (cradle-to-

cradle), e, consequentemente, elevar a sua ecoeficiência a fatores cada vez maiores. Com isso, 

a empresa obtém a redução do troughput e consegue melhorar o seu desempenho absoluto. 

Como resultado, hoje, a empresa – que é uma extensão da indústria petroquímica – já 

consegue fabricar carpetes com material 100% reciclado, ou seja, tornou-se independente do 

petróleo e, com isso, realizar um dos sonhos de Ray Anderson. Em paralelo, a empresa aplica 

outras ferramentas de 2ª geração à frente do seu tempo, como a Abordagem de Serviços e 

Biomimética, que inspiram o Design Thinking. Outra contribuição significativa que merece 

destaque, apesar da empresa não utilizar o padrão GRI, sua decisão de Environmental Product 

Declaration (EPD) – até o fim de 2012 para 100% dos produtos – demonstrou ser 

consideravelmente importante para o progresso da transparência e da prestação de contas para 

os stakeholders. É mais consistente do que a Tabela Ambiental da Natura, porque possibilita a 

comparação e avaliação do consumidor – por meio da observação da ACV utilizada pela 

empresa, que é exposta no relatório. 

 

A seguir, o Quadro 10 identifica as principais contribuições do MGS das empresas 

pesquisadas no Nível 4. 
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Quadro 10 – Contribuições das empresas no Nível 4 do MGS 

Atividades de Gestão da Sustentabilidade (Nível 4) Philips Natura Interface 

Educação socioambiental X X X 

Investimento em projetos de restauração do capital natural  X X 

Transporte eficiente  X X 

Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) X X X 

Avaliação e Remediação de Risco Ecológico (ARE) X X X 

Estudo de impacto ambiental (EIA-RIMA) X X X 

Sistemas de Gestão Ambiental  X X X 

Sistemas de Gestão Social X X X 

Auditoria para certificação (ISO14000; SA8000; AA1000, etc.) X X X 

Energias alternativas e renováveis X X X 

Gestão da Água X X X 

Pegada Hídrica (inclusão da fase de consumo final)  X  

Círculos de Controle Total da Qualidade Ambiental (QUEST)   X 

Produção mais Limpa X X X 

Ecoeficiência X X X 

Ecodesign ou Design Thinking X X X 

Análise do Ciclo de Vida do Produto X X X 

Química Verde  X X X 

Biomimética   X 

Desperdício Zero   X 

Logística Reversa X X X 

Fechamento técnico de ciclo (cradle-to-cradle)   X 

Abordagem de Serviços X  X 

Gestão de Carbono  X X 

Manejo Florestal  X  

Gestão da Sociobiodiversidade  X  

Monitoramento Demográfico    

Indicadores Ethos X   

Relatório GRI X X  

Tabela ambiental  X  

Environmental Product Declaration (EPD)   X 

Publicidade honesta  X  

Stakeholder Engajement  X  

Ecologia Industrial   X 

Voluntariado X X X 

Investimento em projetos sociais e de inclusão social X X X 

Riqueza na Base da Pirâmide X X  

Empreendedorismo para a Sustentabilidade  X  

Lobby X X X 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados coletados e analisados da pesquisa 
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E) Instrumentos de medição da Sustentabilidade 

 

Com relação ao Nível 5 do modelo de gestão das empresas pesquisadas, foram encontradas 

duas formas de medição de desempenho em sustentabilidade. Uma delas é interna, sem 

explicitação do método de medição, e outra é para fins de transparência, baseada nos 

indicadores de desempenho, propostos pelo padrão GRI-G3, cuja abordagem é a distribuição 

de indicadores dentro das três dimensões do Triple Bottom Line. A Philips e a Natura utilizam 

esse padrão como modelo de avaliação de desempenho e, também, de report das informações 

de desempenho em sustentabilidade. A Natura apresenta uma grande contribuição nesse 

sentido, com um alto nível de aplicação dos indicadores propostos. Já a Philips, apresenta 

baixa aplicação do modelo. A Interface, porém, apresenta outra forma de report ainda 

incipiente, que, – internamente, embora correlacione os indicadores com as suas definições de 

sustentabilidade (nível 5 e nível 2 do modelo de gestão), e uma evolução histórica do seu 

desempenho –, não aproveita muitas contribuições trazidas pelo modelo GRI-G3. A Interface 

possui um website sobre a Missão Zero com as informações de desempenho expostas. Porém, 

há poucos indicadores absolutos. Boa parte é relativa (por unidade produzida), e ao contrário 

do livro de Ray Anderson, ali faltam muitas informações sobre o detalhamento do seu modelo 

de gestão da sustentabilidade. No livro de Ray Anderson, muitos indicadores, formas de 

medição, e desempenhos foram apresentados. No website Missão Zero não ocorre o mesmo. 

A contribuição da Interface, nesse nível, é a integração das ferramentas internas de medição 

com a definição de sustentabilidade, bem como a sua declaração EPD de 100% dos produtos 

(hoje são 90%). 

 

Até o relatório 2010, a Natura não divulgava todos os seus indicadores absolutos, e sim os 

indicadores relativos. Já no relatório 2011, a empresa seguiu a versão G3.1 da GRI e 

conseguiu atender ao nível de aplicação A+, que é o mais abrangente. Nesse relatório, a 

Natura começa a divulgar todos os seus desempenhos absolutos nos principais indicadores. 

Entretanto, não inclui, neles, os dados relativos às suas operações internacionais sobre meio 

ambiente. A predominância do escopo das informações socioambientais está relacionada às 

atividades do Brasil, onde está concentrada a maior parte da sua produção e, 

consequentemente, a maior parcela dos seus impactos sociais e ambientais. Já os dados 

econômicos englobam todas as suas operações, no Brasil e no exterior. Entre 2010 e 2011, a 

empresa incluiu um número maior de indicadores socioambientais. No entanto, reconhece, 

no seu documento, que é preciso ampliar o monitoramento nas Operações Internacionais. 
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Também é necessário explicar melhor a mudança significativa que fez com relação a sua 

base de cálculo – ou nas técnicas de medição dos indicadores para avaliação –, em relação ao 

método utilizado nos anos anteriores, porquanto o leitor não faz a menor ideia de como isso 

foi feito. Além disso, seria necessário alterar os seus dados históricos – dos anos anteriores, 

desde 2000 – conforme a nova base de cálculo, para que o leitor possa ter uma visão 

longitudinal do desempenho da empresa. A empresa apenas informa, ao longo do texto e nas 

tabelas, os indicadores que sofreram alterações. Portanto, uma melhoria do relatório seria a 

exposição da evolução histórica a partir de uma mesma base de cálculo. 

 

Desde o seu relatório 2010, a empresa faz uma tabela demonstrativa da evolução dos seus 

compromissos em relação ao último ano. Quando não atinge as metas, justifica a razão e 

define nova meta mais realista. Um aspecto positivo é que, em alguns dos principais 

impactos ambientais – consumo de água e energia e na geração de resíduos –, os cálculos 

também incluem os dados de fornecedores terceiristas do Brasil, que fabricam seus produtos 

acabados. Dessa forma, a empresa vem buscando realizar um diagnóstico mais preciso a 

respeito dos impactos gerados por suas operações globais. Para melhorar mais ainda a 

empresa, poderia declarar seu posicionamento, quanto ao uso dos sais de alumínio em seus 

produtos. Já faz isso com relação à substituição de Parabeno, Tricosan e Ftalatos, mas 

poderia se posicionar sobre o que está fazendo em relação aos sais de alumínio. Finalmente, 

um diferencial importante, no que se refere à credibilidade no aspecto prestação de contas e 

transparência, é que os dados são auditados por entidade de auditoria independente231. 

Abaixo, o Quadro 11 que identifica as principais contribuições das 3 empresas no Nível 5 do 

MGS. 

 

  

                                                 
231 Os dados financeiros foram auditados pela consultoria Delloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes 

e os indicadores GRI e as normas da AA1000 AccountAbility Principles Standard passaram pela asseguração da 

Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S. Para as emissões de gases de efeito estufa (GEE), foi 

realizada, ainda, uma verificação específica (asseguração limitada) dos dados do inventário de 2011 pela 

consultoria KPMG (RA NATURA, 2011). 
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Quadro 11 – Contribuições das empresas no Nível 5 do MGS 

Instrumentos de Medição (Nível 5) Philips Natura Interface 

Explicitação da Metodologia Interna de Medição  X   X 

Indicadores bem Integrados à Definição de Sustentabilidade   X 

Explicitação de Agregações de Valor com a Sustentabilidade   X 

Indicadores Relativos com dados das operações internacionais X X X 

Indicadores Absolutos sem os dados das operações internacionais  X  

Indicadores Absolutos com dados das operações internacionais   X 

Website com informações e bem atualizado X X  

Relatório Padrão GRI acessível X X  

Aplicação A+  X  

Evolução histórica em uma mesma base de cálculo   X 

Avaliação independente  X  

Declaração EPD   X 

Monitoramento Demográfico   X 

Fonte: elaborado a partir dos dados coletados e analisados da pesquisa 

 

 

Outro detalhe importante é a questão da exploração sustentável das comunidades fornecedoras 

da Natura. Há muitos ativos ainda não certificados, ou em processo de certificação. Mesmo 

no caso dos ativos certificados, como saber se a exploração dessas comunidades é 

sustentável? Um “recurso natural renovável” é uma população biológica de determinada 

espécie, e qualquer população biológica só pode se manter, se “o número de indivíduos que 

estão sendo retirados dela, for menor do que sua capacidade natural de se recompor, já 

levando em conta a mortalidade natural (isto é, não devida à exploração), a qual continuará 

ocorrendo”. E a única maneira de saber se, isso, de fato, acontece é por meio de um 

“monitoramento demográfico a longo prazo da população biológica em questão, que mostre, 

conclusivamente, que ela não está declinando. Parece, de fato, óbvio, mas em pouquíssimos 

projetos propostos como de uso “sustentável” isso é feito” (Fernandez, Ethos, 2004). Assim, 

não seria ilógico considerar que, ante o crescimento da produção – e a correspondente 

exploração do ativo certificado – escape o respeito à resiliência de ecossistemas (violação da 

3ª CS); por isso, deve ser feito o monitoramento demográfico a longo prazo das populações de 

árvores e plantas em questão, mostrando, conclusivamente, que elas não estão declinando. 

 

 

4.5 RESULTADOS 

 

A análise das três empresas suscita contribuições nos 5 níveis do modelo de gestão.  Há 

questões específicas em cada um dos cinco níveis que podem ser consideradas 
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individualmente. Entretanto, para o propósito deste trabalho interessa observar o MGS no seu 

todo. 

 

No caso da Interface, há contribuições comuns às outras duas empresas, e há contribuições 

exclusivas. As contribuições mais fortes estão, tanto no seu entendimento (Nível 1) e 

definição de sustentabilidade (Nível 2), quanto na integração destes dois níveis com os demais 

elementos do modelo. Enfim, todos os níveis estão bem conectados e guiados por uma 

definição de sucesso que estimula a inovação radical. Em Nível 3, os elementos exclusivos da 

Interface são: Backasting; Orientação de Vanguarda; Frutas ao Alcance das Mãos; Liderança 

e Participação e Desempenho Absoluto. O principal desafio da Interface é a Governança 

Corporativa, ante os aspectos Transparência e Prestação de Contas, pois a empresa não possui 

um relatório de acordo com o padrão GRI. A Interface progrediria mais, ainda, em seu MGS, 

se adotasse o relato de sustentabilidade por meio do padrão GRI-G3.1 (A+). Mesmo assim, 

possui um MGS mais completo. 

 

No caso da Philips, as maiores contribuições encontradas foram no Nível 3. São elas: 

Coopetitividade; Pensamento Global e Ação Sistêmica; Diretrizes Globais e Desenvolvimento 

Local. Os maiores desafios da Philips estão em melhorar o seu entendimento e definição de 

sustentabilidade e tornar a sua inovação mais radical, por meio de uma definição útil de 

sustentabilidade, que impulsione  sua revolução . A definição de Green Products, apesar de 

válida, é insuficiente. Além disso, a empresa precisa Conscientizar mais seus colaboradores; 

não só pela educação, mas também pelo desenvolvimento de uma Liderança Inspiradora, que 

estimule um propósito, e consequente Participação efetiva dos seus colaboradores. 

 

Na Natura, as maiores contribuições foram encontradas nos itens: Governança Corporativa; 

Comprometimento da Alta Administração; Consciência (aplicação da Teoria U); Abordagens 

Integradoras de Plano Estratégico da Sustentabilidade quanto à Stakeholders (Matriz de 

Materialidade); e Ética e Responsabilidade Socioambiental (Modelo Natura Ekos e 

Publicidade Honesta). Todavia, à luz da Economia Ecológica, assim como a Philips, a Natura 

padece de um entendimento superficial sobre sustentabilidade, tanto quanto de uma definição 

vaga (Sustentabilidade Fraca). Além da incipiência nos Níveis 1 e 2, os maiores desafios de 

Nível 3 do MGS da empresa estão na ausência de uma Orientação de Vanguarda (em 

planejamento estratégico para o DS); na falta de um plano Backasting, que inicie a jornada 

pelas Frutas ao Alcance das Mãos. Finalmente, a empresa precisa enfrentar o desafio do 
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Desempenho Absoluto, e isso talvez só possa se dar através de um Limite ao seu 

Crescimento. 

 

No Nível 4, as três empresas ofereceram contribuições, porém, cumpre destacar a utilização 

de ferramentas de 2ª geração, no caso da Interface, inspiradas, talvez, no cruzamento entre 

abordagens integradoras de vanguarda (CN e Backasting), e as 4CS. Como resultado, a 

empresa vem realizando o fechamento do ciclo técnico produtivo por inovações radicais. No 

Nível 5, há contribuições, especialmente da Natura e da Interface. Da Natura provém a 

utilização do padrão de relato GRI-G3.1, com alto nível de aplicação e qualidade das 

informações. Falta ampliar o escopo geográfico para incluir todas as operações. Além disso, 

pode incluir a Evolução dos Compromissos em uma base histórica (desde o princípio) e com 

base no mesmo calculo. O Monitoramento Demográfico também seria providencial. No que 

tange às contribuições da Interface, ressalta-se a conexão entre definições e indicadores, e a 

demonstração longitudinal, em uma mesma base de cálculo dos indicadores relativos e 

absolutos. Além disso, a Declaração Ambiental do Produto (EPD), que evidencia informações 

úteis sobre os produtos, o que está à frente da Tabela Ambiental criada pela Natura. 

 

Postos estes elementos, a partir da análise e discussão sobre estas contribuições, torna-se 

necessário fazer a seguinte distinção entre dois tipos de modelos de gestão: 1) Gestão 

Socioambiental de 2) Gestão para a Sustentabilidade. Embora as atividades realizadas por 

estas duas formas de manifestação possam parecer iguais, este estudo sugere que os elementos 

constituintes destas duas formas de manifestação são distintos. Conforme pode ser observado 

no quadro abaixo, a gestão da sustentabilidade representa a materialização das contribuições – 

pontos fortes e fracos – das três empresas, no que tange aos 5 níveis dos seus modelos de 

gestão da sustentabilidade. Quando há supressão de alguma dessas contribuições, em algum 

dos cinco níveis, o modelo se demonstrará incompleto, com uma incorporação parcial da 

sustentabilidade. Neste caso, conforme apresentado no Quadro 12, a seguir, observa-se que, 

ao invés de manifestar a gestão da sustentabilidade em sua forma plena, a empresa pode 

manifestar a gestão socioambientalmente responsável, que seria uma forma parcial de gestão 

para a sustentabilidade. Já é positivo, mas insuficiente.  
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Quadro 12 – Diferenciação entre Gestão Socioambiental e Gestão para a Sustentabilidade 

 

Gestão Socioambiental Gestão para a Sustentabilidade 

Referência  

- Conselho 

- Board 

- Diretoria 

- Liderança inspiradora 

- Paixão, Propósito e Heroísmo 

Nível 1 

- Relatório Brundtland (CMMAD); 

- Crescimento sustentável; 

- Busca do equilíbrio entre as 3 

dimensões; 

- Aumento da escala; 

- Preservar a base natural 

- Esferas aninhadas 

- Desenvolvimento sustentável 

- Estado estacionário 

- Redução da escala 

- Operar de acordo com as leis da 

natureza 

Nível 2  

- Sustentabilidade Fraca 

- Triple Bottom Line 

- Reduzir o impacto negativo 

- Aumentar o impacto positivo 

- Matriz de materialidade 

- Temas prioritários 

- Sustentabilidade Forte 

- 4 CS 

- Missão Zero Impacto 

- Manter e reduzir troughput 

- Aumentar o impacto positivo 

- Sete Metas 

Nível 3  

- Comprometimento da Alta 

Administração 

- Razão, Sentimento e Intuição (Teoria U) 

- Abordagem Integradora de Planejamento 

Estratégico 

- Desmaterialização e Substituição em 

Bases Flexíveis 

- Princípio da Precaução 

- Incentivos Claros 

- Coopetitividade 

- Pensamento Global e Ação Sistêmica 

- Diretrizes Globais e Desenvolvimento 

Local 

- Ética e Responsabilidade Socioambiental 

- Destruição Criativa 

- Governança Corporativa 

Todos os princípios do estágio 

anterior, mas, conectados a uma 

definição útil de sustentabilidade;  

Princípios adicionais: 

- Orientação de Vanguarda 

- Backasting 

- Frutas ao Alcance das Mãos 

- Liderança e Participação 

- Desempenho Absoluto 

- Limite ao Crescimento 

Nível 4 

- Ferramentas de 1a geração norteadas por 

uma definição fraca e balizadas pelos 

princípios de nível superior 

- Ferramentas de 1ª e 2ª geração 

norteadas por uma definição forte e 

balizadas pelos princípios superiores 

Nível 5  

- Desempenho relativo 

- Explicação das metodologias de medição 

internas 

Instrumentos adicionais: 

- Modelo GRI 

- Nível de aplicação A+ 

- Desempenho absoluto 

- Operações Internacionais 

- Evolução histórica (a partir de uma 

mesma base de cálculo) 

- Declaração Ambiental do Produto 

- Demonstração da evolução no 

compromisso 

- Monitoramento demográfico de 

espécies exploradas 

- Avaliação Independente da 

idoneidade das informações 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados coletados e analisados da pesquisa 
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Ao se adotar o Sistema de Cinco Níveis (ROBÈRT et. al 2002) – como a principal referência 

de análise das empresas pesquisadas – ficou evidente para o autor desta pesquisa que, dentre 

os três casos, o MGS da Interface Inc. é o mais consistente e, por isso, apresenta resultados 

mais próximos da efetividade, em relação ao DS , à luz da definição de sustentabilidade (as 4 

condições do TNS). Entretanto, obviamente, em um mundo industrialista/consumista com 

“pretensões” de sustentabilidade, o autor da presente Tese supõe que produtos de iluminação, 

eletro-eletrônicos e de healthcare (fabricados pela Philips) são mais necessários à sociedade 

do que produtos cosméticos (produzidos pela Natura) e carpetes ou serviços de cobertura de 

piso (produzidos pela Interface Inc.). Em que pese se reconhecer os benefícios (a proposta de 

valor) inerentes à oferta de cada uma destas três empresas, é necessário reconhecer que os 

desafios técnicos no setor de eletrônicos ainda são maiores do que nos outros dois setores, por 

isso, qualquer juízo de valor, baseado em comparações entre as três empresas, é precipitado. 

Até mesmo pode ser questionado, no caso da Interface, se um “prédio inteligente”, 

sustentável, requer mesmo um serviço de revestimento de piso por mais benefícios que isso 

ofereça. A natureza prescinde carpetes. Portanto, reconhecendo-se que a sustentabilida é uma 

questão crítica e cheia de incertezas, e que isso traz em si desafios muito profundos, 

recomenda-se a prudência e não a generalização. Para fins de gestão, este estudo foca somente 

as contribuições trazidas pelo MGS das empresas pesquisadas. 

 

Com relação à Philips e à Natura, observa-se uma correspondência maior com a gestão 

socioambientalmente responsável, cuja ênfase das contribuições ocorre mais nos níveis 4 e 5 

dos seus modelos. Porém, faltam alguns elementos essenciais e definidores, que são inerentes 

aos Níveis 1, 2 e 3 do modelo de gestão da Interface. Assim, para desenvolver um consistente 

programa de gestão para a sustentabilidade, a Philips tem a melhorar, assim como a Natura, 

em que pesem os destaques nos níveis 4º e 5º. 

 

Cumpre reconhecer que o modelo de gestão da Interface está mais próximo da ideia de um 

modelo de gestão para a sustentabilidade, em que pese a incipiência na sua Prestação de 

Contas e Transparência. Como visto, a Interface apresenta maiores contribuições nos Níveis 

1, 2, 3, 4 e 5 do seu modelo de gestão. Inobstante, apresenta elementos essenciais ao avanço 

seguro em direção ao desenvolvimento sustentável. Portanto, as contribuições apresentadas 

pelos modelos das três empresas se complementam, formando um modelo integral de gestão 

para a sustentabilidade. 
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Todos os elementos comuns analisados e discutidos trazem contribuições relevantes para o 

aperfeiçoamento da gestão da sustentabilidade, contudo, o autor desta tese acredita que só a 

partir da construção de um modelo de gestão para a sustentabilidade, consistente e integrado – 

isto é, baseado em: 1) um entendimento profundo em sustentabilidade; 2) uma definição útil 

de sustentabilidade, como as 4CS; 3) os princípios comuns e exclusivos de Nível 3 acima, 

mais a inserção de 2 novos princípios estratégicos de Nível 3 – tais como: (xvii) Desempenho 

Absoluto; e (xviii) Limite ao Crescimento; é que – pelo menos por enquanto – será possível 

gerenciar uma empresa em direção ao Desenvolvimento Sustentável.  

 

Muito embora este estudo reconheça que as características de uma empresa não se 

assemelham às características das outras, ante a complexidade dos problemas da 

sustentabilidade, um programa estratégico integrado robusto deve passar pela integração 

dessas cinco esferas ou níveis – entendimento, definição, princípios estratégicos, atividades, 

métricas e formas de medição – operando, precisamente, uma conexão lógica, harmoniosa e 

consistente entre os seus elementos, tornando-os, pragmaticamente, compatíveis em direção à 

sustentabilidade.  

 

Um tal programa estratégico integrado se desenvolve com base em um entendimento nuclear 

das leis e regras da natureza, bem como uma definição útil de sustentabilidade, que estimule o 

avanço da empresa em direção à não violação das 4 Condições Sistêmicas da 

Sustentabilidade. Como desdobramento do primeiro nível, em um segundo nível, ocorre a 

definição de sucesso em sustentabilidade, compatível com aquele entendimento nuclear, e 

rigoroso, do ponto de vista das diferentes definições que hoje existem sobre sustentabilidade. 

Como exemplo, o programa adota as Quatro Condições Sistêmicas do TNS, que são utilizadas 

pela Interface – a empresa que apresentou mais contribuições quanto aos modelos de gestão 

da sustentabilidade analisados. Ademais, as atividades de gestão da sustentabilidade, bem 

como de medição, devem se desenvolver conectadamente aos níveis superiores. 

 

 

4.6 PROGRAMA ESTRATÉGICO INTEGRADO DE GESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 

Como resultado do cruzamento entre estas três coisas: (i) principais contribuições dos cinco 

níveis do MGS das empresas pesquisadas; (ii) a teoria sobre sustentabilidade descrita na 
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Fundamentação Teórica; e (iii) a reflexão do pesquisador sobre estas duas coisas, foi possível 

delinear um Programa Estratégico Integrado de Gestão para o Desenvolvimento 

Sustentável232 (PEIGeDS). Um tal programa tem, em sua estrutura central, um núcleo rígido 

de princípios teóricos fundamentais (Níveis 1 e 2), complementado por um cinturão conector 

de princípios auxiliares (Nível 3), destinado a estabelecer a ligação entre o núcleo do 

programa e as atividades de gestão da sustentabilidade (Nível 4), bem como dos instrumentos 

de sua medição  (Nível 5). O programa envolve ainda certas regras metodológicas. A 

primeira, recomenda a manutenção do núcleo ao longo do desenvolvimento do programa; os 

ajustes empíricos que se mostrem necessários devem ser feitos mediante modificações do 

cinturão conector (princípios do Nível 3), ou nas atividades e instrumentos de medição 

(Níveis 4 e 5). Por outro lado, a heurística positiva consiste em prescrições de como se devem 

efetuar essas modificações ou substituições, tendo em vista a melhor adequação das 

atividades de gestão com o núcleo do programa. 

 

Em primeiro lugar, os termos sustentabilidade e desenvolvimento sustentável precisam ser 

salvos da perdição de “crescimento sustentável” (DALY, 1996), do tipo que ocorre com a 

Natura e a Philips, com consequentes intensificações de violação das quatro condições 

sistêmicas – poluição, emissões de gases de efeito estufa, geração e dispersão de resíduos ou 

materiais tóxicos na ecosfera, aumento do consumo de água e de energia, produção e 

dispersão de substâncias persistentes (resíduos) e tóxicas na natureza. Há definições de 

sustentabilidade mais úteis e bem compatíveis com as leis da biofísica, que oferecem uma 

orientação inequívoca ao desenvolvimento sustentável. A definição utilizada pelo autor da 

pesquisa no PEIGeDS é a mesma utilizada pela Interface, a estrutura de referência do TNS; 

são as 4 Condições Sistêmicas da Sustentabilidade. Esta definição se coaduna 

harmonicamente com o paradigma da Economia Ecológica, e também permite a incorporação 

de teorias auxiliares, que promovam o avanço em direção ao núcleo do programa. Portanto, o 

                                                 
232 Este trabalho também aproveita, em muito, as contribuições trazidas pela Metodologia dos Programas 

Científicos de Imre Lakatos, que constitui a estrutura modelar do PEIGeDS. Essa estrutura indica que uma 

ciência autêntica consiste, simplificadamente, de um núcleo teórico principal, formado por hipóteses 

fundamentais. Esse núcleo é circundado por hipóteses auxiliares, que o complementam e efetuam sua conexão 

com os dados empíricos. Essa estrutura, mais ou menos hierarquizada, faz-se acompanhar de determinadas 

regras, nem sempre explícitas, que norteiam o seu desenvolvimento futuro. De um lado, há as regras "negativas", 

que estipulam que, nesse desenvolvimento, os princípios básicos do núcleo teórico devem, o quanto possível, ser 

mantidas inalteradas. Eventuais discrepâncias entre as previsões da teoria e as observações experimentais devem 

ser resolvidas por ajustes nas partes menos centrais da malha teórica, constituídas pelas hipóteses auxiliares; 

regras "positivas" sugerem ao cientista como, quando e onde essas correções e complementações devem ser 

efetuadas (CHALMERS, 1999). 
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acesso à sustentabilidade se dá, à medida que as empresas avancem em direção ao núcleo, 

destruindo-se, criativamente, em direção ao núcleo. 

 

O núcleo do programa é composto pelos 1º e 2º Níveis do sistema, as regras da natureza e as 

4CS, formuladas pelo TNS, a partir de um consenso da Ciência. Trata-se de uma definição 

rigorosa de sustentabilidade, que é deduzida do núcleo do programa, podendo ser tratados, 

não como as regras da natureza, mas como princípios que devem ser respeitados para se 

permanecer dentro das leis da natureza (ROBÈRT, 2000). (ROBÈRT, 2000). Portanto, 

Desenvolvimento Sustentável, em primeiro lugar, é ir reduzindo ou descontinuando as 

violações sistemáticas e crescentes das 4CS. Estes princípios fornecem os limites dentro dos 

quais a sociedade pode operar de maneira sustentável. E qualquer atividade produtiva deve 

buscar respeitá-los. Assim, devem ser vistos como os quatro lados de uma moldura para 

fotografia: dentro da moldura é possível ser criativo o quanto se quiser. Contanto que isso não 

contribua para a violação das 4CS, cada organização, empresa e pessoa é livre para 

desenvolver seu próprio retrato da sustentabilidade (TNS, 2010). Portanto, é a melhoria 

qualitativa da atividade produtiva – uma base econômica física – que, enquanto é mantida 

num “estado estacionário”, pelo transumo de matéria-energia – que deve estar balizado pelas 

capacidades regenerativas e assimilativas dos ecossistemas – vai desmaterializando os atuais 

componentes e substituindo-os por aqueles que não violem as 4CS (DALY, 1996; TNS, 2010; 

ROBÈRT, DALY, HAWKEN, HOLMBERG, 1997).  

 

Heurística negativa. O comprometimento com os princípios nucleares da sustentabilidade 

devem ser mantidos inalterados na evolução do planejamento estratégico dos gestores 

empresariais, mesmo que haja muitas mudanças no ambiente de negócios. A insistência em 

manter o comprometimento com esse núcleo será de vital importância para o 

desenvolvimento do programa; 

 

Heurística positiva. Quaisquer apreciações pessimistas que indiquem a impossibilidade de 

realizar o núcleo por enquanto, – a não violação das 4CS – deve indicar, não a refutação dos 

princípios nucleares (heurística negativa), mas a substituição dos princípios estratégicos (no 

Nível 3), e o aperfeiçoamento ou invenção de novas tecnologias ou atividades (no Nível 4), 

que possibilitem a melhor acomodação entre as medições de sustentabilidade (Nível 5), e o 

núcleo (Níveis 1 e 2). Ou seja, por uma compreensão das leis inexoráveis da natureza, o 

núcleo do programa é “decretado” não modificável. 
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Após a análise e discussão das contribuições do modelo de gestão das três empresas, foram 

selecionados os princípios estratégicos de DS com o propósito de melhorar o ajuste empírico 

entre o núcleo central do programa (Níveis 1 e 2) e a base empírica (Nível 5), dando maior 

consistência ao programa. Chama-se esse conjunto de princípios auxiliares pelo nome de 

“cinturão conector” do núcleo com os demais níveis do programa. Para além do foco no curto 

prazo, pretende-se dar ao núcleo a chance de se mostrar exitoso no tempo, não refutando-o, 

inicialmente, mas aguardando e trabalhando para a criação de novas tecnologias que permitam 

a superação dos desafios técnicos que impedem o avanço da empresa em direção ao núcleo. 

Convém ilustrar aqui o princípio de Nível 3 “Destruição Criativa”, que, no caso da Interface – 

ao invés de acreditar que era impossível reciclar – preferiu aguardar pacientemente a invenção 

tecnológica, enquanto trabalhava tenazmente para desenvolver a tecnologia que lhe permitiria 

fechar o ciclo técnico. E, após 13 anos de espera, com investimentos crescentes em P&D e 

parcerias estratégicas, foi possível levar a cabo este objetivo com o advento do ReEntry 2.0.  

 

Considera-se, porém, que os princípios auxiliares do cinturão conector não estão separados 

uns dos outros, mas interconectados entre si. Portanto, o avanço não se dá por apenas um 

princípio, mas pela rede complexa e sistêmica de princípios do cinturão conector, que 

interagem juntos, de forma dinâmica, convergindo para a realização do desenvolvimento 

sustentável. A maior ou menor proximidade dos princípios do cinturão com o núcleo, ou seja, 

seu caráter mais ou menos fundamental, só pode ser determinado por aqueles gestores que 

compreenderam e praticaram a gestão da sustentabilidade, ou seja, pessoas que estejam mais 

familiarizadas com os níveis 1 e 2 do programa, porém, articulando também os demais níveis. 

Por essa razão, deve-se alertar para o caráter puramente ilustrativo da estrutura, que será 

proposta a seguir na Figura 12.  
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Figura 12: Programa Estratégico Integrado de Gestão para o Desenvolvimento Sustentável 

Fonte: elaborado pelo autor da pesquisa a partir das análises e discussão das contribuições das empresas 

 

 

Cabe, ainda, observar que a fronteira entre as proposições das esferas do cinturão conector 

não são muito nítidas. Da mesma forma, qualquer tratamento inteligente do cinturão conector 

deve considerar, não somente o caráter interdependente dos princípios auxiliares, mas também 

as características de interconexão que existem entre eles e as atividades, o que torna as 

fronteiras entre os Níveis 3 e 4 menos nítidas. Assim, ao longo do desenvolvimento do 

programa, certas proposições e atividades que, no princípio, eram tidas como secundárias, 

podem, eventualmente, mostrar-se mais fundamentais, ou vice-versa. 

 

Da mesma forma que as ferramentas de sustentabilidade foram sofrendo evolução 

(abordagens e ferramentas de 1ª e 2ª gerações), as atividades de gestão (Nível 4) da 

sustentabilidade devem acompanhar as inovações metodológicas ou técnicas de gestão da 

sustentabilidade, auxiliando, assim, a empresa a acessar o seu núcleo. Sobretudo, quando 

aplicadas, devem se orientar, primordialmente, pelas definições dos Níveis 2 e, 
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secundariamente, pelos princípios do Nível 3. No caso da Biomimética, as atividades podem 

se orientar pelo Nível 1. Como já foi visto, há um número crescente de ferramentas e 

atividades de gestão da sustentabilidade, e cada uma delas possui pressupostos e perspectivas 

próprias e diferentes uma das outras, e, em alguns pontos, até se sobrepõem. Entretanto, 

quando aplicadas, estas atividades precisam estar conectadas umas às outras (Nível 4), mas, 

sobretudo, aos níveis 1, 2 e 3 do Programa. 

 

Conforme pôde ser visto neste trabalho, é comum que as empresas se restrinjam a utilizar 

abordagens que omitem ou reduzem a importância de dilemas enfrentados, por conta das 

generalizações feitas no tripé (Triple Bottom Line)233. Enfim, as atividades, grosso modo, não 

são relacionadas com princípios superiores, dentro de uma hierarquia, conforme a proposta 

por ROBÈRT et al. (2002). Uma consequência dessa omissão é o tratamento dos problemas 

de forma reducionista. Via de regra, o efeito será reflexo de como a empresa mobiliza estas 

ferramentas no longo prazo. Para trazerem o efeito almejado, precisam estar, efetivamente, 

norteadas pelos princípios superiores (Níveis 1, 2 e 3) do programa.  

 

Conforme visto no caso da Interface, os elementos dos Níveis 1, 2 e 3 são aplicáveis na 

orientação, tanto das atividades (Nível 4), como – no caso de alguns princípios – na 

orientação dos instrumentos de medição (Nível 5) – ou seja, as atividades e as medições são 

desenvolvidas com base na Estrutura de Referência do TNS – Níveis 1, 2 e 3 –, que oferecem 

diretrizes globais para qualquer atividade e em qualquer escala. As atividades e as medições 

podem e devem ser selecionadas, ou criadas, individualmente, para situações ou projetos 

especiais, porém, devem ser correlacionadas, também, com a estrutura de referência. 

 

O nível 5 se refere aos instrumentos de medição, que são a base empírica do programa. O 

objetivo é avaliar se a empresa está se dirigindo ao núcleo, se de fato está ocorrendo o 

desenvolvimento sustentável ou não, e em que grau vem ocorrendo ou se desviando. A 

medição de desempenho em sustentabilidade e report devem estar relacionadas com o Nível 2 

                                                 
233 Uma ilustração nesse sentido é a ferramenta ACV, que tem, como fim, avaliar os impactos de materiais e 

produtos, a partir do "berço" (extração de recursos), por meio do transporte, produção, e utilização, para o 

"túmulo" (destino final após o uso). Obviamente, isso leva a uma mais abrangente visão, considerando o impacto 

total, do que se, apenas, fosse considerado o material ou o produto em si que é avaliado. Porém, muitas vezes, 

falta ao ACV uma perspectiva útil de sustentabilidade, pois esta ferramenta traz em si algumas dificuldades, 

trade-offs entre especificidade, abrangência e profundidade, por um lado, e compreensão e aplicabilidade por 

outro. Em resposta a tais desafios, argumenta-se a necessidade de uma gestão de ACV através da lente das 4CS, 

princípios básicos de sustentabilidade, com o objetivo de identificar caminhos viáveis de investimento para a 

sustentabilidade social e ecológica e também compatíveis com as 4CS (NY et. al, 2006). 
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e se basear principalmente em indicadores de desempenho propostos pelo padrão GRI-G3, 

servindo-se de suas contribuições, porém, conectando-os à definição de sucesso em 

sustentabilidade, as 4CS (Nível 2), conforme o exemplo da Interface. Como mostrou esse 

caso, a ideia de conectar definições com medidas de desempenho é válida, todavia, não é 

suficiente. É necessário aplicar o modelo GRI. Além disso, propõe-se aqui a incorporação de 

um grupo de poucos indicadores mais diretamente relacionados às 4CS234. Ademais, para 

comunicar desempenho à sociedade, convém aproveitar as contribuições da Natura, que 

atende ao mais alto nível de aplicação dos indicadores propostos (A+). Deve-se, também, 

incluir, neles, os dados referentes ao desempenho global de suas operações internacionais, os 

dados de fornecedores terceiristas no país e fora, que fabricam seus produtos. Dessa forma, a 

empresa deve buscar realizar um diagnóstico mais preciso a respeito dos impactos gerados 

por suas operações globais, e esclarecer os métodos. 

 

Conforme é feito pela Interface, também deve haver uma apresentação da perspectiva 

longitudinal, ou da evolução histórica do desempenho dos indicadores, relativos e absolutos, 

desde o princípio dos investimentos em sustentabilidade. E isso deve ser feito dentro de uma 

mesma base de cálculo – ou da técnica de medição dos indicadores –, em relação ao método 

utilizado nos anos anteriores, para que o leitor veja coerência no que foi feito. 

Adicionalmente, será útil a empresa fazer uma comparação entre “planejado e executado”, 

demonstrando, assim, a evolução dos seus compromissos a cada ano, consolidando e 

assumindo novos compromissos de melhoria, em relação ao exercício posterior. Quando não 

se atingem as metas, é de bom tom explicar as razões e definir uma nova meta. 

 

Tanto no relatório quanto no site da empresa, deve haver a declaração ambiental dos 

produtos (EPD), um instrumento de transparência, que revela informações mais claras sobre 

os produtos e processos de fabricação da empresa, porque descreve o ACV do produto. A 

                                                 
234 São eles: suprimento de energia não-renovável (combustível fóssil,) em comparação com o suprimento de 

energia renovável; volume e tipo de materiais provenientes da crosta terrestre; volume e tipo de produtos 

químicos persistentes e estranhos à natureza; grau de alteração do ambiente, em relação ao estado natural; 

cobertura e equilíbrio de nutrientes no solo; taxa de extração/manutenção (monitoramento demográfico das 

populações exploradas); indicadores de preservação, comparando área preservada com área total; fator de 

ecoeficiência, que possibilite entender o quanto a empresa vem atendendo a mais necessidades com menos 

transumo de matéria-energia. 
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certificação EPD é mais adequada do que a Tabela Ambiental da Natura, pois segue um 

processo de credibilidade mais transparente e passível de verificação235.  

 

Outro detalhe importante é a prestação de contas sobre o monitoramento demográfico a longo 

prazo da população biológica em questão, que comprove que “o número de indivíduos que 

estão sendo retirados das populações biológicas é menor do que sua capacidade natural de se 

recompor, já levando em conta a mortalidade natural (isto é, não devida à exploração). Ou 

seja, mostrando, conclusivamente, que a população biológica em questão não está declinando. 

 

Também há índices de medidas não-monetárias (o exemplo de um índice monetário é o PIB) 

para indicar o desempenho no desenvolvimento sustentável em uma perspectiva macro 

(IDH236, Pegada Ecológica, etc.). A maioria  deles, porém, concentra-se no estado do 

ambiente que é o final da cadeia de causa e efeito, e não no começo da relação de causa e 

efeito entre a sociedade e os ecossistemas. Em um trabalho que se dedica à superação desse 

desafio, Holmberg et. al. (1996) formulam um conjunto de indicadores baseados nas 4CS. Os 

indicadores propostos avaliam a distância ou o avanço da sociedade em direção a 

estes princípios, que são o início da cadeia de causa e efeito, cujo desrespeito leva aos efeitos 

de desequilíbrio no meio ambiente. Desta forma, os indicadores sócio-ecológicos 

desenvolvidos por eles, podem antecipar problemas ou dar avisos mais preventivos, do que os 

indicadores convencionalmente utilizados, como é o caso dos indicadores de qualidade do 

ambiente237. 

 

 

 

 

                                                 
235 Nele, as empresas devem divulgar o que geralmente é considerado informação confidencial, sobre os 

processos de fabricação de seus produtos, como elementos tóxicos, biocumulativos ou polêmicos. Além da 

informação sobre os materiais, as empresas devem realizar uma exaustiva avaliação do ciclo da vida dos 

produtos, em conformidade com os padrões ISO 14040, colocando os resultados na declaração. 

236IDH – O índice de desenvolvimento humano – é uma medida indicativa e não exaustiva do desenvolvimento 

humano, criado pelo PNUD em 1990. Integra o nível de vida (PNB/capita), a expectativa de vida e o nível de 

instrução e acessos ao conhecimento (alfabetização dos adultos e escolarização das crianças). Um objetivo de 

IDH de 0,8 foi fixado pelas Nações Unidas (PNUD, 2007). O índice de desenvolvimento humano permite avaliar 

a prosperidade social que inclui o crescimento econômico, mas deixa de fora a dimensão ambiental da 

sustentabilidade (VEIGA, 2008). 

237 A maioria dos indicadores de sustentabilidade sugeridos até o momento é formulada com relação aos efeitos 

conhecidos no meio ambiente. Holmberg sugere que indicadores de sustentabilidade devem ser formulados com 

respeito aos princípios gerais ou de condições de sustentabilidade (Holmberg et. al. 1996). 
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5 CONCLUSÕES 
 

 

 

Como resposta da interação entre os universos acadêmico, empresarial e governamental, ao 

imperativo do desenvolvimento sustentável, surge uma quantidade crescente de princípios, 

abordagens, atividades e instrumentos de medição, cujo propósito é solucionar a problemática 

socioambiental no âmbito da indústria e, ao mesmo tempo, assegurar a lucratividade das 

empresas. Cada um destes elementos possui os seus próprios pressupostos e perspectivas 

diferentes que, em alguns pontos, se complementam e, em outros, até se sobrepõem. Diante 

de tantos elementos – hoje tão numerosos e pouco relacionados uns aos outros –, é natural que 

os tomadores de decisão fiquem confusos sobre quais adotar e sobre como integrá-los no 

modelo de negócios para o DS. 

 

Utilizando a máxima atribuída à Deming – de que é necessário, primeiro, entender para se 

definir; depois, definir para se medir; então, medir e gerenciar – este trabalho teve o propósito 

de conhecer as contribuições de gestão da sustentabilidade contidas nos modelos de três 

empresas, mundialmente reconhecidas pela sua reputação em sustentabilidade: Philips do 

Brasil, Natura Cosméticos e Interface Inc. Nesse sentido, foram investigados os elementos 

que compunham os cinco níveis do Modelo de Gestão da Sustentabilidade (MGS) de cada 

uma das empresas.  

 

Como objetivo geral, esta tese analisou as principais contribuições dos modelos de gestão da 

sustentabilidade (MGS) das empresas pesquisadas para que, efetivamente, ocorra o 

Desenvolvimento Sustentável, e, a partir delas, delineou um Programa Estratégico Integrado 

de Gestão para o Desenvolvimento Sustentável (PEIGeDS). A partir da reflexão teórica em 

cruzamento com as contribuições empíricas apresentadas pelas três empresas, foi possível 

concluir esse objetivo. O programa delineado foi esboçado no capítulo 4, seção 4.6. Para 

tanto, foram levados a cabo quatro objetivos específicos, os quais foram atingidos nas seções 

anteriores (4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5). 

 

Quanto a (a) Identificar e analisar os mecanismos de estímulo (contextos interno e externo) na 

incorporação da sustentabilidade das empresas pesquisadas, isso foi feito logo na introdução 

de cada caso analisado, quando foram identificadas as principais fontes de valores e 
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mecanismos de estímulo à incorporação da sustentabilidade nas empresas pesquisadas. Nos 

três casos há uma interação entre fontes internas e externas, porém, em dois casos, os 

estímulos internos se mostraram determinantes. 

 

Quanto a (b) identificar, caracterizar e analisar os conteúdos dos 5 Níveis do MGS nas 

empresas pesquisadas – entendimento de sustentabilidade (Nível 1); definição de sucesso em 

sustentabilidade (Nível 2); os princípios de nível estratégico (Nível 3); as atividades de gestão 

da sustentabilidade e as formas de medição da gestão da sustentabilidade (Nível 5) – foram 

feitos ao longo das três primeiras seções do capítulo 4.  

 

Na seção 4.4 foi efetuado o terceiro objetivo (c), identificar as contribuições mais relevantes 

para que ocorra, efetivamente, o desenvolvimento sustentável. Isso foi feito por meio da 

discussão sobre as principais contribuições de cada um dos Níveis do MGS das empresas 

pesquisadas, aprendendo-se, tanto com os pontos fortes, como com os pontos fracos de cada 

uma. Cumpre reconhecer, porém, que a Interface ofereceu um modelo mais completo à luz 

dos pressupostos da Economia Ecológica. 

  

E na seção 4.5 foi concluído o último objetivo específico da pesquisa: d) a partir das 

principais contribuições enfeixadas em um quadro (Quadro 12), foi feita a distinção entre dois 

tipos de gestão relacionados a esse tema: Gestão Socioambiental e Gestão para a 

Sustentabilidade. O primeiro tipo incorpora, parcialmente, os conteúdos dos Cinco Níveis do 

MGS. O segundo tipo caracteriza a completude e integração entre todos os elementos. 

Finalmente, com base na Gestão para a Sustentabilidade, foi delineado um Programa 

Estratégico Integrado de Gestão para o Desenvolvimento Sustentável (Figura 12). 

 

Com isso, conclui-se que, se houver a integração entre os elementos propostos, nos cinco 

níveis examinados, inserindo-os no processo de gestão das empresas, ocorrerá, efetivamente, 

uma Gestão rumo ao Desenvolvimento Sustentável. Em contrapartida, quando há supressão 

dos elementos propostos, o programa se demonstrará incompleto, supondo-se que houve uma 

incorporação parcial da Sustentabilidade, configurando-se como Gestão Socioambientalmente 

Responsável ou até como Greenwashing. É claro que há uma considerável diferença entre 

Greenwashing e Gestão Socioambientalmente Responsável, contudo, é necessário, também, 

distinguir Gestão Socioambientalmente Responsável de Gestão para o Desenvolvimento 
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Sustentável. Embora os efeitos sentidos das duas formas muitas vezes possam ser parecidos, 

os elementos que constituem e orientam estas manifestações são distintos.  

 

Há questões específicas, em cada um dos cinco níveis do MGS das empresas pesquisadas, que 

merecem ser consideradas individualmente. Todavia, para o propósito deste trabalho, 

interessa observar o MGS no seu todo, tendo em vista a interação entre os cinco níveis; afinal, 

o todo é mais do que a soma das partes, isto é, as características constitutivas, ou cada 

elemento, são mais bem explicáveis a partir das características do complexo, portanto, 

comparadas às dos elementos, parecem novas ou emergentes. Nesse sentido, foi delineado um 

Programa Estratégico Integrado de Gestão para o Desenvolvimento Sustentável (PEIGeDS), a 

partir do cruzamento de duas coisas: i) as teorias de sustentabilidade e de desenvolvimento 

sustentável; e 2) os elementos encontrados nos cinco níveis do modelo de gestão da 

sustentabilidade das empresas pesquisadas. 

 

Conclui-se aqui esta Tese de Doutorado, todavia, sabe-se que a questão apresentada nesse 

estudo nem de longe esgota o assunto. Mas há aqui um bom começo e talvez nunca se chegue 

a uma conclusão definitiva. Há também outras questões tão importantes que extrapolam o 

escopo do presente estudo, que suscitam ainda muitos detalhes a serem investigados a respeito 

desse fenômeno, tais como: a empresa não é a única unidade de análise para a investigação 

das causas básicas do desempenho em sustentabilidade. Os setores – que dependem de 

recursos naturais diferentes; possuem desafios técnicos próprios, e estão submetidos a 

regulamentos diferentes – encontram-se em processo de constante mutação, de modo que a 

variação destes elementos – dependência de alguns tipos de recursos naturais, desafio técnico, 

concorrência, legislação vigente e vontade política dos governos para estimular e recompensar 

novos modelos de gestão, por intermédio de políticas públicas – nem sempre são iguais nos 

diferentes setores, portanto, as empresas pesquisadas afetam de forma desigual  diferentes 

setores. Por outro lado, a incorporação parcial da gestão da sustentabilidade, em forma de 

gestão socioambientalmente responsável, pode ocultar as relações de dominação presentes das 

organizações; a sustentabilidade como ferramenta ideológica de dominação política e 

legitimação institucional, etc. Mas o que foi exposto até aqui, possibilita a visualização clara 

de alguns elementos centrais da estruturação de um programa genuíno de gestão para o DS. A 

partir deles, pode-se estabelecer algumas conclusões gerais, entre as quais se destacam: 
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- Trata-se de uma estrutura teórica ainda pouco articulada do ponto de vista filosófico, que 

não cobre o amplo conjunto de fenômenos relacionados. Sendo assim, é preciso entender 

melhor os elementos de 1º e 2º Nível, e pesquisar mais sobre os elementos do 3º e 4º Níveis, 

bem como sobre quais deles são mais fundamentais para o programa;  

- A Gestão da Sustentabilidade é um fenômeno que também precisa ser estudado com mais 

profundidade, ou seja, de forma predominantemente qualitativa, pois envolve elementos 

complexos, que uma análise superficial e despretensiosa não consegue captar. 

- Apesar de ainda não haver cumprido a sua jornada, e acessado o núcleo da sustentabilidade, 

as observações empíricas levadas a cabo na Interface corroboram o programa, e, nas outras 

duas empresas, não conflitam com os princípios básicos de nível 1 e 2 do programa. 

Entretanto, parece haver uma relação fundamental entre os níveis 1 e 2 com a Gestão genuína 

da Sustentabilidade. Porém, não é possível generalizar os resultados a partir das três empresas 

pesquisadas. É necessário ter a mente aberta para pesquisar mais profundamente o fenômeno, 

conferindo aos 1º e 2º níveis mais chances de mostrarem a sua potencialidade no futuro. O 

fato de algumas observações empíricas, nos níveis 4 e 5, não corroborarem o núcleo do 

programa – Nível 1 e 2 –, não significa que a gestão para o DS não possa ocorrer. Assim 

sendo, tudo indica que a evolução tecnológica terá um papel fundamental na redução da 

escala de transumo matéria-energia por fatores crescentes: 4, 10, 100 e 1000, ainda mais ao 

considerar-se a tendência de crescimento da população nas próximas décadas. Até que a 

humanidade  consiga satisfazer o dobro das necessidades humanas com a metade dos recursos 

que hoje ela consome em seu processo produtivo – e a fatores sucessivamente crescentes – 

talvez seja necessário adotar os princípios de Nível 3: Desempenho Absoluto e Limite ao 

Crescimento. 

 

 

5.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 

Algumas limitações balizaram o desenvolvimento do presente estudo. Dentre elas, apontam-

se algumas das principais: 

- Inicialmente, o estudo pretendeu investigar quatro empresas e não três. A quarta seria a 

Hewlett-Packard (subsidiária brasileira). Contudo, por razões que o pesquisador desconhece e 

não lhe foram explicadas, a executiva encarregada da empresa se negou a colaborar com a 
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pesquisa. Não obstante, a empresa foi descartada pelo pesquisador, também porque, já na fase 

de coleta de dados secundários, percebeu-se que não haveria tantas contribuições.  

- Em função da abrangência do empreendimento Philips Mundial, não foi possível aprofundar 

melhor alguns itens analisados nesta empresa, em decorrência da grande quantidade de dados 

da sua matriz. Por isso, os dados globais dessa corporação ficaram comprometidos, tendo-se 

priorizado os dados oferecidos pela subsidiária brasileira. 

- No caso da Interface, houve a possibilidade de conhecer o pensamento de Ray Anderson em 

maior profundidade – e o seu entendimento sobre sustentabilidade –, pois estava disponível 

em seu livro publicado em 2009. Já no caso das outras duas empresas, não houve como 

conhecer o pensamento dos agentes de sustentabilidade, membros do board das empresas, já 

que estes indivíduos não escreveram livros e nem foram entrevistados pelo pesquisador; 

assim, esta lacuna foi emendada, buscando-se subsídios em elementos disponíveis, tais quais: 

a produção midiática e os relatórios de sustentabilidade das empresas. Nesse sentido, muitos 

materiais relevantes foram encontrados, permitindo uma análise do discurso dos agentes 

observados. 

- Devido às restrições dimensionais de uma tese de doutorado, não foi possível descrever 

todos os elementos encontrados nos cinco níveis do MGS das três empresas. Há, também, 

muitas coisas que não foram apresentadas na tese, devido à necessidade de sigilo, como pré-

requisito para obtenção dos dados ante o acordo com os entrevistados da pesquisa 

Lembrando: trata-se de empresas com capital aberto, ações negociadas em Bolsas. Quanto às 

informações não sigilosas, havia muitos elementos comuns a serem relatados, portanto, o 

pesquisador selecionou aquelas contribuições consideradas por ele mais relevantes e 

complementares, apresentadas pelas três empresas. Do contrário, além de extrapolar o espaço, 

também ficaria muito repetitivo. 

- Para entender melhor como os princípios de cada um dos cinco Níveis são mobilizados, 

seria necessário efetuar mais estudos, isto é, pesquisas mais aprofundadas, utilizando-se de 

métodos mais ostensivos de observação participante, etnografia, ao invés de entrevistas de 

duas horas. 

 

 

5.2 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

- À luz do Sistema de Cinco Níveis (ROBÈRT et. al, 2002), este trabalho sinaliza para o fato 

de que há uma grande distância entre “fazer alguma coisa” e, efetivamente, gerenciar uma 
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empresa rumo à sustentabilidade. Como diz o ditado, “de boas intenções o inferno está 

cheio”, pois, frequentemente, os estudos na área sugerem que há cinco estágios de maturidade 

de gestão da sustentabilidade (WILLARD, 2005)238, e situam no quinto e último estágio – o 

mais avançado, denominado “Propósito e Paixão” – empresas que podem estar em diferentes 

graus de gestão, incluindo, o da Gestão Socioambiental. Assim, uma diferenciação entre as 

empresas que se encontram nesse grau se faz necessária, porquanto, só “paixão”, não 

necessariamente gera resultados efetivos. Mais uma vez, aquilo que se observa nesse campo é 

passível de interpretações múltiplas, e a ausência de uma estrutura teórica sólida de 

observação, pode induzir a equívocos e ilusões. E o terreno para a “pseudosustentabilidade” 

fica, assim, aplainado. Procurando fornecer alguns detalhes dessa situação, que embasam as 

afirmações precedentes, este estudo procurou identificar algumas destas distorções e ressaltar 

pontos para o avanço da teoria em forma do PEIGeDS.  

 

- Corroborando Engels (1976) apud Casseti (1995, p. 29), no que tange a sustentabilidade, a 

sociedade é, a cada passo, advertida de que o homem não é alguém situado fora da natureza; o 

homem, a economia e a sociedade lhe pertencem, e todo o seu domínio sobre ela consiste na 

vantagem que leva sobre os demais seres de poder chegar a conhecer suas leis e aplicá-las 

corretamente. É através da compreensão das leis da natureza, que se pode tratar das questões 

socioambientais. O resultado da ilusão – que é o contrário da compreensão das leis da 

natureza – é como as asas mal projetadas dos primeiros aviões, quando o homem começou a 

voar (QUINN, 2009). Embora parecesse estar voando, no princípio, estava em queda livre, na 

realidade, e seu voo estava a priori condenado, porque o projeto das asas desconsiderou as leis 

da aerodinâmica. O autor deste trabalho entende que essa metáfora é compatível com o atual 

modelo industrial, projetado sem levar em conta as leis da natureza. Da mesma forma, a 

metáfora vale para os modelos de gestão da sustentabilidade, os quais consideram ou não os 

princípios da ecosfera e da sustentabilidade239 (Níveis 1 e 2). Certamente, o projeto das asas e 

                                                 
238 Estágio 5 (Propósito e Paixão): há bem poucas empresas nesse estágio. Aqui está a empresa que adota as 

práticas de sustentabilidade, porque entende que não faz sentido contribuir para um mundo insustentável. As 

iniciativas de sustentabilidade não chegam ao conselho de administração, mas emanam dele. Impulsionada por 

um valor, baseado em um compromisso apaixonado de melhoria do bem-estar social e do ambiente, ajudando a 

construir um mundo melhor, porque é a “coisa certa a ser feita”. Os valores da empresa espelham os valores do 

fundador ou do seu CEO. E o que diferencia os estádios 4 e 5 é a motivação. Na fase 4, as empresas “fazem a 

coisa certa” para serem empresas de sucesso. Na etapa 5, são empresas bem-sucedidas, porque fizeram e 

continuam “fazendo as coisas certas”. O trabalho para se elevar do 4 ao 5 está em estimular o aumento da 

motivação sobre o tema dentro, e, depois, fora da empresa. (WILLARD, 2005).  

239 Leis que fundamentam a Economia Ecológica: 1ª e 2ª leis da Termodinâmica, etc. 
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as próprias asas da sustentabilidade também dependerão do entendimento que se faz sobre as 

“leis da aerodinâmica”. 

 

Nesse sentido, o presente trabalho corrobora a máxima de que é necessário, primeiro, 

entender para se definir; depois, definir para se medir; então, agir e medir para se fechar o 

ciclo da gestão genuína para o DS. Especialmente no caso da sustentabilidade, só a 

compreensão das leis da natureza e as correspondentes definições nos demais Níveis poderão 

facultar um modelo genuíno de gestão para a sustentabilidade, tal como se tentou empreender 

e demonstrar neste trabalho ao se delinear o PEIGeDS. 

 

- A Gestão da Sustentabilidade é um tema complexo, que deve ser estudado de forma 

profunda, pois envolve elementos nos cinco Níveis, que uma análise superficial e 

despretensiosa não consegue captar. Se estudado de forma qualitativa, permite-se um 

entendimento mais completo do que realmente significa gestão para desenvolvimento 

sustentável, o que também passa, indispensavelmente, pela compreensão dos paradigmas que 

se dedicam ao estudo dessa temática. Apesar de ser um campo de estudo multidisciplinar e 

relativamente novo na história da ciência, felizmente, já existem teorias bem estabelecidas, 

isto é, que, no seu conjunto integrado, são dotadas de poder explicativo e previsão de novos 

fatos, embora não exista, nessa disciplina, um Conselho Supremo que decida qual é a 

ortodoxia.  No caso do desenvolvimento sustentável, é certo que há muitas correntes 

ideológicas e, por isso, não se pode generalizar, mas há consenso sobre as leis naturais que o 

fundamentam. Evidentemente, seria sensato que os gestores e investigadores interessados em 

estudar esse campo, desenvolvessem seus estudos e modelos de gestão a partir das leis 

naturais, dos fundamentos da Economia Ecológica, que é um programa de pesquisa mais 

seguro conquanto a gestão da sustentabilidade.  
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista 

 

1. Mecanismos de estímulo para a incorporação da sustentabilidade; 

a. Qual foi a motivação inicial (primeira motivação desencadeadora) para a empresa 

investir em gestão da sustentabilidade? Houve algum estímulo proveniente do meio 

externo que desencadeou/estimulou esse processo de incorporação? (alguma crise ou 

ameaça, indução de outras empresas maiores, algum consultor ou profissional externo, 

pressão da sociedade ou de clientes, indução por parte de alguma instituição financiadora, 

benchmark de gestão) 

b. Houve alguma fonte de estímulo interna? (ética e propósito do presidente, iniciativa de 

lideranças internas, pequenos grupos, cultura organizacional). 

c. Qual a motivação hoje para a empresa investir em Sustentabilidade? 

2. Entendimento sobre sustentabilidade; 

a. O que é sustentabilidade no entendimento da empresa? 

3. Definição de Sucesso em Sustentabilidade; 

a. Qual a perspectiva de sucesso em Sustentabilidade que orienta os passos da empresa? 

Há tantas referências e definições de sustentabilidade, qual a empresa utiliza? Por quê 

utiliza essa? O que motivou a empresa a adotar esta (s) referência (s)? 

b. Existe uma visão de sustentabilidade (visão de longo prazo, de 10 anos) que orienta as 

decisões de curto e médio prazo tanto quanto os esforços diários da empresa? 

c. Sustentabilidade envolve dilemas e escolhas excludentes entre atributos diferentes 

(como econômico e ambiental)?  Como a empresa lida com estes dilemas? Como ela 

harmoniza as demandas e exigências de curto com as questões de sustentabilidade que 

são de longo prazos? 

4. Princípios Estratégicos; 

a. Conscientização e comprometimento da alta administração - Qual a relevância da 

sustentabilidade para o Conselho de Administração da corporação? Como ele lida com a 

Sustentabilidade? 

b. Backasting x Forcasting – A empresa se orienta por uma visão claramente definida - 

em sustentabilidade (backasting) - e comunicada de longo prazo? Ou se baseia nas 

tendências mundiais (forecasting)? Há uma abordagem estratégica de financiamento que 

ligue retornos de sustentabilidade (frutos de galho baixo) de curto prazo com 

investimentos de longo prazo que requerem mais fôlego? Quais? 

c. Abordagens Integradoras – quê ferramentas estratégicas a empresa usa para integrar 

objetivos e metas de curto e longo prazos? Utiliza alguma abordagem específica? (TBL, 

BSC, Matriz de Valor Sustentável, Backasting, Capitalismo Natural, etc) 

d. Desmaterialização e substituição em bases flexíveis – olhando o ciclo de vida dos 

produtos da empresa, há esforços para a desmaterialização do produto? Há também 

substituição de elementos escassos na natureza e prejudiciais? Você pode dar 

exemplos?... Freqüentemente, na tomada de decisão sobre desmaterialização e 

substituição de elementos impactantes, surgem dilemas econômicos, sociais e ambientais. 

Como a empresa faz para solucioná-los? Quais critérios ela utiliza? 

e. Princípio da precaução – O que a empresa faz quando desconhece as conseqüências de 

uma ação, e sabe que ali há riscos socioambientais? Pode dar algum exemplo? 

f. Pensamento Sistêmico além fronteiras  – a empresa participa de algum conselho de 

empresas que monitora a questão da sustentabilidade? Como faz para interagir com 

outras empresas e organizações – concorrentes, pares do mesmo setor, e empresas de 

outro setor – que dependem dos mesmos recursos naturais? 
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g. Conscientização – em seus processos de inovação e melhoria contínua, a empresa tem 

algum tipo de estrutura ou metodologia que estimule o surgimento de inovações entre 

organizações e stakeholders diferentes? Dentro dos processos de inovação da empresa, há 

ambiente e lideranças que estimulem práticas reflexivas (meditativas) ou de recolhimento 

interior como parte do processo de inovação? Há estímulos há conexão profunda com a 

fonte de sabedoria interior, com a situação e com os envolvidos no problema (ou 

impactados por ele) antes de sair solucionando de forma sintomática? 

h. Frutas ao alcance da mão – existe estrutura financeira ou fundo interno criado para 

manter investimentos em sustentabilidade? De onde saem estes recursos? Para onde vão 

os lucros resultantes deles? Há reinvestimento de retorno em sustentabilidade para avanço 

em sustentabilidade? 

i. Destruição Criativa – Como a empresa relaciona inovação com sustentabilidade? – 

Fale sobre o Sistema de inovação - que engloba desde a concepção de idéias, seleção de 

idéias e critérios-chave, Execução e Criação de valor; 

j. Existe a colaboração em rede (interna e externa) para a inovação orientada para a 

sustentabilidade? A empresa reavalia criticamente a sua atividade fim, o foco em 

necessidades ou desejos? A inovação para a sustentabilidade representa que percentual do 

orçamento da empresa? 

b. Estímulo à inovação sustentável - Existem incentivos financeiros para a inovação em 

sustentabilidade, de modo a torná-la um processo gerenciável e uma conduta esperada 

dentro da empresa?  

c. Avaliação da inovação em Sustentabilidade - Há indicadores de inovação para a 

sustentabilidade (de processo e de produto)? Quais? 

d. Do orçamento destinado à inovação, há maior destinação e estímulo para qual tipo de 

inovação (incremental, radical ou semi-radical)? 

e. Como é medido o sucesso da inovação em sustentabilidade? (Indicadores de conquista 

de clientes, fidelidade e captação de valor) 
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APÊNDICE B – Indicadores aplicados segundo o padrão GRI-G3.1 

 

Aspecto Indicador Philips Natura 

DESEM

PENHO 

ECONO

MICO 

EC1 Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo 

receitas, custos operacionais, remuneração de empregados, 

doações e outros investimentos na comunidade, lucros 

acumulados e pagamentos para provedores de capital e 

governos. 

 

T 

EC2 Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades 

para as atividades da organização devido a mudanças 

climáticas. 

 

T 

EC3 Cobertura das obrigações do plano de pensão de 

benefício definido que a organização oferece. 

 
T 

EC4 Ajuda financeira significativa recebida do governo.  T 

PRESE

NCA 

NO 

MERC

ADO 

EC5 Variação da proporção do salário mais baixo comparado 

ao salário mínimo local em unidades operacionais 

importantes. 

 

T 

EC6 Políticas, práticas e proporção de gastos com 

fornecedores locais em unidades operacionais importantes. 

 
T 

IMPAC

TOS 

ECONO

MICOS 

INDIRE

TOS 

 

EC7 Procedimentos para contratação local e proporção de 

membros de alta gerência recrutados na comunidade local em 

unidades operacionais importantes. 

 

T 

EC8 Desenvolvimento e impacto de investimentos em infra-

estrutura e serviços oferecidos, principalmente para benefício 

público, por meio de engajamento comercial, em espécie ou 

atividades pro bono. 

 

T 

 
EC9 Identificação e descrição de impactos econômicos 

indiretos significativos, incluindo a extensão dos impactos. 

 
T 

Aspecto Indicador   

MATE

RIAIS 

EN1 Materiais usados por peso ou volume  P 

EN2 Percentual dos materiais usados provenientes de 

reciclagem. 

 
T 

ENERG

IA 

EN3 Consumo de energia direta discriminado por fonte de 

energia primária. 

X 
T 

EN4 Consumo de energia indireta discriminado por fonte 

primária. 

X 
T 

EN5 Energia economizada devido a melhorias em 

conservação e eficiência. 

X 
T 

EN6 Iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo 

consumo de energia, ou que usem energia gerada por recursos 

renováveis, e a redução na necessidade de energia resultante 

dessas iniciativas. 

X 

T 

EN7 Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta e 

as reduções obtidas. 

 
T 

AGUA 

EN8 Total de retirada de água por fonte. X T 

EN9 Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada 

de água. 

 
T 
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EN10 Percentual e volume total de água reciclada e 

reutilizada. 

 
T 

BIODIV

ERSID

ADE 

EN11 Localização e tamanho da área possuída, arrendada ou 

administrada dentro de áreas protegidas, ou adjacente a elas, e 

áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas 

protegidas. 

 

T 

EN12 Descrição de impactos significativos na biodiversidade 

de atividades, produtos e serviços em áreas protegidas e em 

áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas 

protegidas. 

 

T 

EN13 Habitats protegidos e/ou restaurados.  T 

EN14 Estratégias, medidas em vigor e planos futuros para a 

gestão de impactos na biodiversidade. 

 
T 

EN15 Número de espécies na Lista Vermelha da IUCN e em 

listas nacionais de conservação com habitats em áreas afetadas 

por operações, discriminadas pelo nível de risco de extinção. 

 

T 

EMISS

OES, 

EFLUE

NTES E 

RESID

UOS 

SA4 Elementos (e seus derivados) extraídos da crosta terrestre 

que são dispersos nas formas líquida, sólida ou gasosa, por 

peso. 

 

 

EN16 Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito 

estufa, por peso. 

 
T 

EN17 Outras emissões indiretas relevantes de gases de efeito 

estufa, por peso. 

 
T 

EN18 Iniciativas para reduzir as emissões de gases de efeito 

estufa e as reduções obtidas. 

P 
T 

SA5 Elementos sintéticos, tóxicos e persistentes produzidos 

pelo homem que são dispersos nas formas líquida, sólida ou 

gasosa, por peso. 

 

 

EN19 Emissões de substâncias destruidoras da camada de 

ozônio, por peso. 

 
T 

EN20 NOx, SOx e outras emissões atmosféricas 

significativas, por tipo e peso. 

 
T 

EN21 Descarte total de água, por qualidade e destinação.  T 

EN22 Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição. X T 

EN23 Número e volume total de derramamentos 

significativos. 

 
T 

EN24 Peso de resíduos transportados, importados, exportados 

ou tratados considerados perigosos nos termos da Convenção 

da Basiléia – Anexos I, II, III e VIII, e percentual de 

carregamentos de resíduos transportados internacionalmente. 

 

Not 

EN25 Identificação, tamanho, status de proteção e índice de 

biodiversidade de corpos d’água e habitats relacionados 

significativamente afetados por descartes de água e drenagem 

realizados pela organização relatora.ESSENC 

 

P 

PRODU

TOS E 

SERVI

COS 

EN26 Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de 

produtos e serviços e a extensão da redução desses impactos. 

X 
P 

EN27 Percentual de produtos e suas embalagens recuperados 

em relação ao total de produtos vendidos, por categoria de 

produto. 

X 

P 
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CONFO

RMIDA

DE 

EN28 Valor monetário de multas significativas e número total 

de sanções não-monetárias resultantes da não-conformidade 

com leis e regulamentos ambientais. 

 

T 

TRANS

PORTE 

EN29 Impactos ambientais significativos do transporte de 

produtos e outros bens e materiais utilizados nas operações da 

organização, bem como do transporte de trabalhadores. 

 

T 

GERAL 
EN30 Total de investimentos e gastos em proteção ambiental, 

por tipo.ESSENC 

 
T 

EMPRE

GO 

LA1 Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de 

trabalho e região. 

X 
T 

LA2 Número total e taxa de rotatividade de empregados, por 

faixa etária, gênero e região. 

X 
T 

LA3 Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral 

que não são oferecidos a empregados temporários ou em 

regime de meio período, discriminados pelas principais 

operações. 

X 

T 

RELAC

OES 

ENTRE 

OS 

TRABA

LHADO

RES E 

A 

GOVER

NANCA 

LA4 Percentual de empregados abrangidos por acordos de 

negociação coletiva. 

 
T 

LA5 Prazo mínimo para notificação com antecedência 

referente a mudanças operacionais, incluindo se esse 

procedimento está especificado em acordos de negociação 

coletiva. 

 

P 

SAUDE 

E 

SEGUR

ANCA 

NO 

TRABA

LHO 

 

LA6 Percentual dos empregados representados em comitês 

formais de segurança e saúde, compostos por gestores e por 

trabalhadores, 

que ajudam no monitoramento e aconselhamento sobre 

programas de 

segurança e saúde ocupacional. 

X 

T 

 LA7 Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, 

absenteísmo e óbitos relacionados ao trabalho, por região. 

X 
P 

LA8 Programas de educação, treinamento, aconselhamento, 

prevenção e controle de risco em andamento para dar 

assistência a empregados, seus familiares ou membros da 

comunidade com relação a doenças graves. 

X 

T 

LA9 Temas relativos a segurança e saúde cobertos por 

acordos formais com sindicatos. 

 
T 

TREIN

AMEN

TO E 

EDUCA

CAO 

LA10 Média de horas de treinamento por ano, por 

funcionário, discriminadas por categoria funcional. 

 
T 

LA11 Programas para gestão de competências e aprendizagem 

contínua que apóiam a continuidade da empregabilidade dos 

funcionários e para gerenciar o fim da carreira. 

X 

T 

LA12 Percentual de empregados que recebem regularmente 

análises de desempenho e de desenvolvimento de carreira. 

X 
T 

DIVER

SIDAD

E E 

IGUAL

LA13 Composição dos grupos responsáveis pela governança 

corporativa e discriminação de empregados por categoria, de 

acordo 

com gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores de 

X 

P 
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DADE 

DE 

OPORT

UNIDA

DES 

 

diversidade. 

LA14 Proporção de salário base entre homens e mulheres, por 

categoria funcional. 

 

T 

PRATI

CAS DE 

INVES

TIMEN

TO E 

DE 

PROCE

SSOS 

DE 

COMP

RA 

 

HR1 Percentual e número total de contratos de investimentos 

significativos que incluam cláusulas referentes a direitos 

humanos ou 

que foram submetidos a avaliações referentes a direitos 

humanos. 

 

T 

HR2 Percentual de empresas contratadas e fornecedores 

críticos que foram submetidos a avaliações referentes a 

direitos humanos e as medidas tomadas. 

 

T 

HR3 Total de horas de treinamento para empregados em 

políticas e procedimentos relativos a aspectos de direitos 

humanos relevantes para as operações, incluindo o percentual 

de empregados que recebeu 

treinamento. 

X 

T 

NÃO 

DISCRI

MINAC

AO 

HR4 Número total de casos de discriminação e as medidas 

tomadas. 

X 

T 

LIBER

DADE 

DE 

ASSOC

IACAO 

E 

NEGOC

IACAO 

COLET

IVA 

HR5 Operações identificadas em que o direito de exercer a 

liberdade de associação e a negociação coletiva pode estar 

correndo risco significativo e as medidas tomadas para apoiar 

esse direito. 

 

T 

TRABA

LHO 

INFAN

TIL 

HR6 Operações identificadas como de risco significativo de 

ocorrência de trabalho infantil e as medidas tomadas para 

contribuir para a abolição do trabalho infantil. 

 

T 

TRABA

LHO 

FORCA

DO OU 

ANALO

GO AO 

ESCRA

VO 

HR7 Operações identificadas como de risco significativo de 

ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo e as 

medidas tomadas para contribuir para a erradicação do 

trabalho forçado ou análogo ao escravo. 

 T 

PRATI

CAS DE 

SEGUR

ANCA 

HR8 Percentual do pessoal de segurança submetido a 

treinamento nas políticas ou procedimentos da organização 

relativos a aspectos de direitos humanos que sejam relevantes 

às operações. 

 

P 

DIREIT

OS 

INDIGE

NAS 

HR9 Número total de casos de violação de direitos dos povos 

indígenas e medidas tomadas. 

 
T 

HR10 Percentual e número total de operações que tenham sido 

objeto de revisões de direitos humanos e / ou avaliações de 
 T 
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impacto.  

HR11 Número de queixas relacionadas com os direitos 

humanos arquivados, abordadas e resolvidas por meio formal, 

mecanismos de reclamação.  

 
P 

COMU

NIDAD

E 

SO1 Natureza, escopo e eficácia de quaisquer programas e 

práticas para avaliar e gerir os impactos das operações nas 

comunidades, incluindo a entrada, operação e saída. 

 

T 

SO9 Operações com significativos potenciais ou reais 

impactos negativos sobre as comunidades locais.  
 

T 

SO10 As medidas de prevenção e mitigação implementadas 

nas operações com significativos potenciais ou reais impactos 

negativos sobre as comunidades locais.  

 
T 

CORRU

PCAO 

SO2 Percentual e número total de unidades de negócios 

submetidas a avaliações de riscos relacionados a corrupção. 

 
T 

SO3 Percentual de empregados treinados nas políticas e 

procedimentos anticorrupção da organização. 

X 
T 

SO4 Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção. X T 

POLITI

CAS 

PUBLI

CAS 

SO5 Posições quanto a políticas públicas e participação na 

elaboração de políticas públicas e lobbies. 

 
T 

SO6 Valor total de contribuições financeiras e em espécie 

para partidos políticos, políticos ou instituições relacionadas, 

discriminadas por país. 

X 

T 

CONC

ORREN

CIA 

DESLE

AL 

SO7 Número total de ações judiciais por concorrência desleal, 

práticas de truste e monopólio e seus resultados. 

 

T 

CONFO

RMIDA

DE 

SO8 Valor monetário de multas signifi cativas e número total 

de sanções não-monetárias resultantes da não-conformidade 

com leis e regulamentos.  

 

T 

SAUDE 

E 

SEGUR

ANCA 

DO 

CLIEN

TE 

PR1 Fases do ciclo de vida de produtos e serviços em que os 

impactos na saúde e segurança são avaliados visando 

melhoria, e o percentual de produtos e serviços sujeitos a esses 

procedimentos.  

X 

T 

PR2 Número total de casos de não-conformidade com 

regulamentos e códigos voluntários relacionados aos impactos 

causados por produtos e serviços na saúde e segurança durante 

o ciclo de vida, discriminados por tipo de resultado. 

 

T 

ROTUL

AGEM 

DE 

PRODU

TOS E 

SERVI

COS 

PR3 Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por 

procedimentos de rotulagem, e o percentual de produtos e 

serviços sujeitos a tais exigências.  

X 

T 

PR4 Número total de casos de não-conformidade com 

regulamentos e códigos voluntários relacionados a 

informações e rotulagem de produtos e serviços, 

discriminados por tipo de resultado. 

 

T 

PR5 Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo 

resultados de pesquisas que medem essa satisfação. 

X 
T 

COMU

NICAC

OES DE 

PR6 Programas de adesão às leis, normas e códigos 

voluntários relacionados a comunicações de marketing, 

incluindo publicidade, promoção e patrocínio.ADICIONAL 

 

T 
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MARK

ETING 
PR7 Número total de casos de não-conformidade com 

regulamentos e códigos voluntários relativos a comunicações 

de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio, 

discriminados por tipo de resultado. 

 

T 

CONFO

RMIDA

DE 

PR8 Número total de reclamações comprovadas relativas a 

violação de privacidade e perda de dados de clientes. 

X 

T 

COMP

LIANC

E 

PR9 Valor monetário de multas (significativas) por não-

conformidade com leis e regulamentos relativos ao 

fornecimento e uso de produtos e serviços. 

 

T 

 

 

 


