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Estudo CEBDS e Accenture
sobre Sustentabilidade nas
Empresas Brasileiras 2014
Oportunidades de negócios sustentáveis
Resultado de extensa pesquisa com mais de 100 executivos seniores, de
mais de 15 setores industriais, que atuam com sustentabilidade no Brasil, o
presente estudo oferece um abrangente ponto de vista sobre o setor e suas
lideranças empresariais. O levantamento traz os resultados e ponderações
destes executivos sobre os desafios atuais, os resultados alcançados nas
organizações e como as empresas buscam novos patamares de escala e
valor por meio de pensamentos e atitudes inovadoras e sustentáveis.
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A pesquisa Sustentabilidade nas
Empresas Brasileiras 2014 Oportunidades de Negócios
Sustentáveis - traduz, de forma
inédita, o nível de maturidade das
companhias com atuação no Brasil
a respeito do processo de transição
para um novo modelo de negócios.

O estudo foi conduzido a partir de uma visão de
vanguarda da sustentabilidade empresarial, característica
primeira do Conselho Empresarial Brasileiro pelo
Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) e da credibilidade
e da experiência da Accenture Strategy, divisão de
estratégia corporativa da Accenture, empresa global de
consultoria de gestão, tecnologia e terceirização de
serviços.
Dos 100 líderes empresariais dos maiores grupos
corporativos presentes em diferentes setores no Brasil,
99% acreditam que o tema sustentabilidade é importante
ou muito importante para os negócios e que as empresas
desempenham papel imprescindível para viabilizar a
mudança de modelo. Ao revelar o grau de maturidade de
nossas organizações em relação à sustentabilidade –
especialmente entre as corporações líderes de mercado -,
a pesquisa reforça a tese de que os grandes desafios
econômicos, ambientais e sociais podem e devem ser
transformados em oportunidades.

Os obstáculos são muitos – reuso de água, energia de
baixo carbono, tratamento de resíduos, conservação da
biodiversidade, educação e inclusão social, entre outros
– e se tornam mais ou menos complexos de acordo com
as especificidades de cada segmento empresarial.
Contudo, apesar dos já conhecidos problemas estruturais
do nosso País – “custo Brasil”, gargalos de infraestrutura,
burocracia excessiva etc. –, 77% das empresas
consultadas se dizem satisfeitas ou muito satisfeitas com
os resultados dos investimentos em sustentabilidade. Ou
seja, o ciclo virtuoso produzido por ações sustentáveis é
possível e viável mesmo sem marcos regulatórios
definidos e transparentes para que as inovações ganhem
escala. Mais do que isso, mostra o potencial que a
sustentabilidade tem para conduzir a Nação a um novo
patamar de desenvolvimento, mais dinâmico, inclusivo e
ambientalmente responsável.

As informações contidas na pesquisa incentivam a
reflexão de todos aqueles que identificam a
sustentabilidade como a principal estratégia capaz de
garantir a sobrevivência dos recursos naturais, dos
negócios e, consequentemente, do bem-estar da
sociedade, no presente e no futuro.
Gostaríamos de expressar nossos sinceros agradecimentos
aos líderes de negócios que participaram deste estudo,
que contribuíram com reflexões de impacto e
compartilharam importantes lições, que só a prática é
capaz de propiciar.
Boa leitura!
Marina Grossi
Presidente CEBDS
Dirceu Azevedo
Managing Director Accenture Strategy
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Relação dos Entrevistados

Relação das colaborações na pesquisa online

Empresa

Entrevistado

Indústria

Anglo American Global

Otavio Henrique
Custodio Lopes

Metais, mineração,
produtos florestais
Metais, mineração,
produtos florestais
Metais, mineração,
produtos florestais
Bens de consumo,
varejo e serviços

Anglo American Iron Brasil Aldo Souza

Cargo

ADM do Brasil

GE

Caterpillar Brasil

Amaggi

Schneider Electric Brasil

CCR

Gerente Geral de Sustentabilidade

Cargill Agrícola

Siemens

CH2MHILL Engenharia Do Brasil

Gerente Regional de Sustentabilidade

Copersucar

Aegea Saneamento e Participações

Construtora OAS

Monsanto do Brasil

AES Brasil

GDK SA

Odebrecht Agroindustrial

Cedae

Grupo Libra

Syngenta Proteção de Cultivos

CEMIG

NEW INC - CRV Carvalho Construtora

Fiat Chrysler

Copagaz Distribuidora de Gás

Promon Engenharia

General Motors do Brasil

CPFL

Alcoa

Nissan do Brasil Automóves

EDP Energias do Brasil

Amata

Volkswagen do Brasil

Eletrobras

Anglo American

Volvo do Brasil Veículos

Eletronuclear

Anglo American IOB

Adidas do Brasil

EQAO

ArcelorMittal Brasil

Ambev

Furnas Centrais Elétricas

Celulose Irani

Amil Assistência Médica Internacional

GDF Suez Energy Brasil

Gerdau

Atacadão Distribuição

Grupo Águas do Brasil

Holcim Brasil

Brasil Kirin

Ipiranga Produtos de Petróleo

Lafarge Brasil

Coca-Cola Brasil

Light

Masisa

Diagnósticos da América

Raízen

Samarco Mineração

Grupo Boticário

SANASA

ThyssenKrupp CSA

Hospital Israelita Albert Einstein

Shell Brasil Petróleo

Votorantim Industrial

Hotelaria Accor Brasil

Tractebel Energia

3M do Brasil

Itambé Alimentos

Banco Bradesco

BASF

JBS Foods

Banco do Brasil

Braskem

Johnson & Johnson

BNDES

Dow Brasil

Michelin

Banco Santander

Química Amparo

Coordenador de Meio Ambiente

Alcoa

Fabio Abdala

Ambev

Ricardo Rolim F. Fontes

BASF S.A.

Renata Alves

Química

Coordenadora de Sustentabilidade

Grupo BB e MAPFRE

Maria de Fatima
Mendes de Lima

Financeiro

Diretora de Sustentabilidade

Grupo Boticário

Omar Duarte Rodrigues

Bens de consumo,
varejo e serviços

Coordenador de Sustentabilidade

Braskem

Jorge Soto

Química

Diretor de Sustentabilidade

Coca-Cola

Marco Simões Coelho

Bens de consumo,
varejo e serviços

Vice-Presidente, Comunicação
e Sustentabilidade na Coca-Cola Brasil

Dow Chemical

Christiane Canavero

Química

Diretora de Sustentabilidade para a América Latina

EDP

Sónia Clarisse Martins
Cardoso

Energia e utilidades

Gerente de Sustentabilidade e Inovação

Fiat Chrysler

Marco Lage

Automotiva

Diretor de Comunicação Corporativa

Energia e utilidades

Superintendente de Estratégia e Sustentabilidade

Energia e utilidades

Gerente de Sustentabilidade

Furnas
Furnas

Luiz Felipe da Silva
Veloso
Lisangela Gnocchi
da Costa Reis

Empresas

Dir. Relações Institucionais, Sustentabilidade
e Comunicação

Itaú Unibanco

Denise T. Hills

Financeiro

Superintendente de Sustentabilidade

Natura

Denise Alves

Bens de consumo,
varejo e serviços

Diretora de Sustentabilidade

Raízen

Davi Alencar de Araújo

Energia e utilidades

Gerente de Desenvolvimento Sustentável

Renova Energia

Luciana Gutmann Dias

Energia e utilidades

Gerente de Sustentabilidade

BMF Bovespa

Global Village Telecom

Denise Lana Molina

Eletrônicos e alta
tecnologia

Natura Cosméticos

Schneider-Electric

Gerente de Sustentabilidade para a América do Sul

P&G

Brasilprev Seguros e Previdência

Grupo Abril

Shell

Fabio Cavalcanti Caldas Energia e utilidades

Diretor de Assuntos Externos para a América Latina

Panasonic do Brasil

Citi Brasil

Oi

PepsiCo do Brasil

Grupo Segurador BB e MAPFRE

Ecofrotas

Gerente de Sustentabilidade

Tigre Tubos e Conexões

HSBC Bank Brasil e Banco Múltiplo

Correios

Coordenadora de Sustentabilidade

Unilever Brasil

Inseed Investimentos

TAM Linhas Aéreas

Whirlpool S.A. / Unidade Embraco

Itaú Unibanco

Wickbold e Nosso Pão

SulAmérica Seguros

TAM

Cristine Naum

Unilever

Cristiane Lourenço

Votorantim

David Canassa

Transporte
Bens de consumo,
varejo e serviços
Metais, mineração,
produtos florestais

Gerente Geral de Sustentabilidade
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O desafio da sustentabilidade está posto e claro para
as principais companhias brasileiras. Os 100 líderes
empresariais dos maiores grupos corporativos do País
compartilharam suas visões estratégicas, comentaram
sobre estrutura e recursos dedicados e expuseram suas
perspectivas sobre os resultados atingidos até o
momento. Todos concordam que a sustentabilidade
pode propiciar uma nova perspectiva para a geração de
valor compartilhado, ao contribuir com o crescimento,
a inovação e diferenciação das organizações.

A jornada mostra-se longa e complexa. O diagnóstico
aponta que a maioria das empresas nacionais já percebeu
a importância do tema, deu os primeiros passos de
maneira estruturada e consistente para se posicionar
frente às crescentes pressões socioambientais e obteve
resultados tangíveis de redução de custos operacionais
por meio de iniciativas de eficiência no uso de recursos
naturais, como energia, água e materiais. No entanto,
essas organizações percebem a pressão por compliance
regulatório e por transparência nos resultados como os
principais desafios da área, o que demonstra uma
primeira grande onda de maturidade relacionada a essa
atividade.
Um segundo grupo de empresas brasileiras destaca-se da
maioria, ao apresentar estratégias inovadoras e resultados
interessantes de geração de receitas, introduzir novos
produtos, explorar novos modelos de negócios e utilizar
novas parcerias e colaborações. Esse conjunto de
organizações líderes surfa uma segunda onda de
maturidade em sustentabilidade e tem buscado
ativamente soluções inovadoras para os temas
socioambientais que mudam seu contexto de negócios e
transformam suas cadeias de valor. A visão de longo
prazo, o patrocínio e o reforço da alta liderança e cultura
corporativa, associado à consistência dos investimentos,
estabelecem as condições para um ciclo virtuoso
favorável.

O desafio de escala e velocidade ainda persiste como uma
grande questão a ser respondida. A expansão das boas
práticas de sustentabilidade para toda a cadeia de valor,
que impacta positivamente as empresas participantes e
comunidades das respectivas áreas de influencia,
apresenta-se como uma opção interessante. Também
devemos destacar como uma alternativa inovadora para
muitos setores a transformação de cadeias lineares,
focadas no modelo tradicional “extração-manufaturadistribuição-consumo-destinação final” em cadeias
circulares, que promove novos modelos de negócios e
novas fontes de receitas.
O fato é que não temos uma única resposta para as
múltiplas indagações sobre sustentabilidade que afetam
os setores produtivos, mas o diálogo e a colaboração
intersetorial mostram-se cada vez mais relevantes, seja
ao compartilhar boas práticas para problemas similares,
ao estruturar novos modelos de operação ou ao integrar
cadeias de valor anteriormente dissociadas, a parceria
entre setores apresenta-se como um modelo presente e
fundamental para a resolução de problemas cada vez
mais abrangentes e complexos.
O setor empresarial brasileiro tem uma oportunidade de
criação de valor compartilhado relevante e a chance de
destravar simultaneamente importantes gargalos para
seu pleno crescimento. Novos modelos de negócios e
novas formas de colaboração multi-stakeholders são
necessários e esperados para os negócios potencializarem
a escala e a velocidade das transformações e das
contribuições para o desenvolvimento sustentável.
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Os desafios de hoje:
temos uma burning platform?
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Os chineses usam dois traços para escrever a palavra
‘crise’. Um representa perigo; o outro, oportunidade. Em
uma crise, esteja ciente do perigo, mas reconheça a
oportunidade." John F. Kennedy

Diante desse contexto, nossa pesquisa, com 100 líderes
dos maiores grupos corporativos de diferentes setores do
Brasil, confirma a relevância da sustentabilidade para os
negócios: 99% dos executivos acreditam que o tema é
importante ou muito importante para os negócios.
“Sustentabilidade não é causa. É negócio.” afirma Maria
de Fatima Mendes de Lima, Diretora de Sustentabilidade
da do Grupo Banco do Brasil e Mapfre. As evidências
podem ser constatadas nas mais de 300 empresas que
utilizam metodologias globais de relato de
sustentabilidade1, nos investimentos socioambientais que
giram em torno de 1% a 2% dos investimentos2 e nas
novas legislações e metas ambientais adotadas nos três
níveis de governo, como as associadas a resíduos sólidos
e mudança do clima, por exemplo.

Segundo o recente estudo The UN Global Compact Accenture CEO Study on Sustainability 2013, a economia
global não caminha na direção correta e as empresas não
fazem o suficiente para atender as demandas de uma
população crescente, dentro dos limites ambientais e dos
recursos do planeta. Essa extensa pesquisa, com mais de
mil CEOs ao redor do mundo, apontou que apenas 32%
dos entrevistados acreditam que a economia está no
caminho certo e somente 33% concordam que as
organizações fazem os esforços necessários para superar
os desafios. Por fim, 84% afirmam que as companhias
devem liderar a mudança de forma coletiva, por meio de
inovação em sistemas, mercados e estruturas.

No entanto, observamos que o principal motivador da
sustentabilidade na agenda de decisão executiva das
organizações brasileiras ainda é a pressão pelo
compliance regulatório e gestão de risco ambiental. Mais
de um terço dos entrevistados consideram o tema como o
principal desafio do setor e, para mais de 70% dos
entrevistados, ele está entre os três mais relevantes,
conforme indica a figura 1.

Ao mesmo tempo, a economia local segue percurso não
menos conturbado, com perspectiva de baixo
crescimento, elevação da inflação e perda de
competitividade global devido à baixa produtividade
total. Pressões econômicas, ambientais e sociais pautam
a agenda executiva nacional e promovem novos desafios
de negócios, que precisam tanto justificar sua licença
social para operar quanto buscar crescimento rentável e
sustentável.

COMPLIANCE
TRANSPARÊNCIA

45%

18%

DISPONIBILIDADE E CUSTOS
DOS RECURSOS

38%

16%

CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS

35%

7%

INTEGRAÇÃO DA CADEIA

31%

4%

LICENÇA SOCIAL

28%

7%

PRESSÃO DOS CONSUMIDORES

12%

1%
EDUCAÇÃO, EMPREGO
E RENDA
SOLUÇÕES LOGÍSTICAS

77%

32%

5%
1%

11%

Entre os 3 fatores mais importantes
O fator mais importante

9%

Figura 1: Como a sustentabilidade tem mudado o contexto de negócio? Quais os três fatores mais presentes na agenda de decisão executiva da organização (visão geral)? [Marque
apenas três respostas e enumere-as de 1 a 3, sendo “1” o fator mais relevante.]
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Nota-se que, para metade da amostra, os dois fatores que
mais demandam a agenda de sustentabilidade são a
pressão com compliance regulatório e gestão de risco
ambiental e a pressão de stakeholders por transparência
nos resultados. Essas exigências, que, segundo as
entrevistas realizadas com as lideranças, ocorrem
principalmente no que se refere a água, energia e
resíduos, somam-se à complexidade operacional das
atividades de gestão e relato ambiental, à diversidade de
temas e stakeholders presentes ao longo de todo o
processo e à falta de disciplina e ferramentas que apoiem
a condução das operações. Tal cenário sugere uma
agenda reativa e aquém das necessidades globais e das
oportunidades que as empresas líderes já evidenciam
como temas capazes de mudar o contexto dos negócios.
Obrigatoriedades decorrentes de novas legislações
ajudam a explicar as preocupações dos setores químico,
de bens de consumo, eletrônicos, automotivo e
telecomunicações, que apontam pressões crescentes pela
responsabilidade compartilhada no ciclo de vida dos
produtos. Com a aprovação da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, em 2010, as empresas passam a ter
compromisso legal com a destinação final de seus
produtos. Definir formas adequadas para redução,
reciclagem, recuperação e destinação final de pneus,
baterias de celulares e embalagens, por exemplo, é um
grande desafio, cuja solução economicamente viável
ainda se mostra distante. Muitas empresas já investiram
em estudos de cenários e algumas estabelecem parcerias
intersetoriais para uma resposta efetiva à nova legislação.
Christiane Lourenço, Coordenadora de Sustentabilidade
da Unilever, comenta: “Desde 2013, todas as nossas
fábricas no Brasil zeraram o envio de resíduos para
aterros, meta que foi cumprida dois anos antes do
planejado. Os resíduos tem destinação diferenciada
através da recuperação energética, processamento,
compostagem, entre outros.” Omar Duarte Rodrigues,
Coordenador da área de Sustentabilidade do Grupo
Boticário, afirma que “Para o Grupo Boticário, beleza é
construirmos hoje um futuro mais sustentável e um
mundo mais belo. Por isso, entendemos que é necessário
pensar no produto desde o design até o descarte,
buscando as melhores opções em matérias primas e
embalagens em todo o ciclo de vida dos produtos. Em
Logística Reversa, oferecer possibilidades de descarte
adequado, fomentar o desenvolvimento das cooperativas
e estimular novos mercados, que viabilizem atender à
Política Nacional de Resíduos Sólidos. Para tudo isso
acontecer, é fundamental a participação de todos os
públicos de relacionamento, dos fornecedores até os
consumidores". No entanto, há diversas dúvidas, como a
logística reversa, que persiste como uma boa ideia, mas
cuja conta ainda é difícil de fechar.

Um paralelo interessante com este tema é o desafio da
indústria extrativista de aprimorar continuamente sua
capacidade de planejamento para todo o ciclo de vida do
ativo fabril, da prospecção até a desmobilização, com a
exigência de decisões e ações que minimizem impactos
socioambientais mesmo depois do fechamento do site
produtivo.
Essas indústrias se somam a outras também intensivas
em projetos de capital, como siderurgia, energia e
infraestrutura, no enfrentamento de outras
obrigatoriedades que se apresentam de maneira
complementar ao processo tradicional de licenciamento.
Os resultados da pesquisa mostram que esses setores
identificam a obtenção e manutenção da licença social
para operar como um dos principais desafios de
sustentabilidade. As empresas precisam repensar a
maneira como estabelecem e gerenciam os
relacionamentos com órgãos governamentais,
regulatórios, comunidades, ONGs, colaboradores,
acionistas, fornecedores e clientes ao longo do ciclo de
vida de seus projetos e operações.
O tema “licença social para operar” extrapola os nichos
mencionados acima e começa a pautar a agenda de
empresas de outros setores, como a indústria de
alimentos e bebidas, preocupada com pressões sociais
relacionadas ao consumo responsável e saudável de seus
produtos. Apesar da pressão direta dos consumidores por
produtos sustentáveis ainda ser incipiente, isto é, a
questão econômica ainda ser preponderante no processo
de decisão de compra3, o estudo já aponta uma atitude
proativa por parte de organizações líderes no melhor
entendimento dessas demandas sociais e de testar
abordagens inovadoras de engajamento, conscientização
e consumo sustentável. No entanto, o grande desafio que
persiste para muitas empresas é como engajar os
consumidores para o debate e mobilizá-los para a
responsabilidade compartilhada. “Trabalhamos há mais de
dez anos com o consumo responsável de bebidas e, a
partir de 2010, intensificamos a atuação na causa.
Lançamos um programa com foco nos jovens, sobre
redução do consumo precoce, envolvendo mais de 100
mil pessoas de bares, supermercados e ambulantes e uma
iniciativa sobre segurança viária para apoiar o
cumprimento da legislação.”, afirma Ricardo Rolim
Fontes, Diretor de Relações Institucionais,
Sustentabilidade e Comunicação da Ambev.
As incertezas crescentes sobre a disponibilidade e custos
de recursos naturais também mereceram destaque,
principalmente para os setores de transporte, mineração,
siderurgia e químico. A alta participação dos gastos com
energia nos custos operacionais totais desse setor, que
podem chegar a 40% nos transportes4 e 16% na

mineração5, ajuda a explicar o quadro e a justificar os
investimentos recorrentes em eficiência energética. Os
gestores comentaram ter menos dificuldade na aprovação
de projetos de investimentos, embora ainda precisem
competir com um portfólio de investimentos tradicionais.
Ao abordar o assunto “água”, há um grande interesse de
diversos setores produtivos - extrativista, agrícola, de
transformação e bens de consumo, por exemplo – devido
à insegurança na oferta do recurso natural na qualidade

necessária. Apesar do nível e volatilidade de preços ainda
não refletirem o contexto, muitas empresas buscam
soluções inovadoras para reduzir consumo e ampliar o
reuso desse insumo fundamental. Segundo Otavio
Henrique Custodio Lopes, Engenheiro Ambiental da Anglo
American, a disponibilidade de água tem sido um gargalo
enorme para viabilizar um projeto e um fator limitante
para o quanto a empresa pode evoluir em termos de
produção.

MINERAÇÃO

ENERGIA

INFRA

TELECOM

AUTO

QUÍMICA

CONSUMO

FINANCEIRO

AGRO

ELETRO

TRANSPORTE

COMPLIANCE

77%

79%

88%

33%

100%

80%

64%

67%

100%

0%

0%

TRANSPARÊNCIA

38%

53%

100%

67%

40%

20%

27%

75%

14%

33%

0%

DISPONIBILIDADE E
CUSTOS DOS RECURSOS

69%

37%

13%

33%

20%

40%

36%

42%

14%

0%

100%

CICLO DE VIDA
DOS PRODUTOS

15%

11%

13%

100%

60%

80%

73%

8%

0%

67%

33%

INTEGRAÇÃO DA CADEIA

8%

26%

38%

33%

40%

40%

36%

17%

71%

33%

33%

LICENÇA SOCIAL

62%

42%

38%

33%

0%

0%

18%

17%

14%

33%

0%

PRESSÃO DOS
CONSUMIDORES

0%

21%

0%

0%

0%

20%

14%

25%

0%

0%

33%

EDUCAÇÃO, EMPREGO
E RENDA

8%

0%

13%

0%

20%

20%

9%

17%

29%

33%

0%

SOLUÇÕES LOGÍSTICAS

0%

11%

0%

0%

20%

0%

5%

0%

0%

67%

100%

Figura 2: Como a sustentabilidade tem mudado o contexto de negócio? Quais os três fatores mais presentes na agenda de decisão executiva da organização?
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Também vale destacar os desafios além dos muros das
empresas. É preciso buscar uma maior integração da
cadeia de suprimentos, percebida como o principal
obstáculo para o agronegócio e de grande importância
para os setores químico e automotivo. De um lado,
observamos segmentos com pressões de mercado para
garantia de origem e atendimento de padrões
trabalhistas, ambientais e sociais. De outro, a
complexidade de gestão de uma cadeia de fornecedores
fragmentada e dispersa traz oportunidades e riscos
operacionais significativos. Novas capacidades, como a
rastreabilidade de insumos, potencializam a agilidade das
empresas, diminuem a ocorrência de recalls e têm
ganhado espaço na agenda e no portfólio de
investimentos das companhias. Um caso notório recente,
ocorrido em maio de 2014, foi a suspensão de compra de
carne bovina brasileira para China, Egito e Peru, em

função do caso atípico de “vaca louca”, registrado no
Mato Grosso. Em um momento em que muitas empresas
ainda buscam maior integração entre as diversas áreas
funcionais internas e maior eficiência na comunicação
com stakeholders, a busca por integração de toda a
cadeia de valor ainda representa uma barreira a ser
transposta pela maioria das organizações brasileiras.
Esse “olhar além dos muros” e a busca por opções de
parcerias intersetoriais apresentam-se como
oportunidades evidentes quando se nota que diferentes
setores industriais enfrentam desafios de sustentabilidade
similares. Diante disso, a inovação promovida por meio de
acordos entre setores pode ser uma plataforma para a
mudança, com escala e valor compartilhados. Em um
primeiro estágio, a maior visibilidade dos desafios e
práticas vigentes nas empresas líderes deve potencializar

o primeiro salto de maturidade e de valor gerado. Na fase
seguinte, a maior integração e colaboração entre cadeias
têm forças para ampliar escala e impacto das ações de
sustentabilidade. No terceiro momento, a inovação deve
permitir novos modelos de negócios, produtos e serviços e
explorar o que cada setor e empresa têm de melhor.
“Buscamos ampliar nossa rede de relacionamentos para
obtermos a escala de transformação que desejamos;
buscamos sistematicamente relacionamento com o
cliente para mobilizar toda a cade a, assim como,
procuramos dialogar com as múltiplas partes
interessadas, incluindo fornecedores, centros de pesquisa,
governos entre outros, para compartilhar os benefícios e
a gestão dos riscos das inovações sustentáveis.”, comenta
Jorge Soto, Diretor de Sustentabilidade da Braskem.

Muitas dessas oportunidades inovadoras fogem
radicalmente das opções óbvias. Poucos imaginariam que
a solução para a escassez de recursos de uma agência
espacial estaria em um fabricante de brinquedos. Qual
seria a relação entre a NASA, agência espacial norteamericana, e o grupo Lego, fabricante dinamarquês de
brinquedos? Com o objetivo de estimular crianças a
seguirem carreira em engenharia e ciências, as
organizações firmaram uma parceria inusitada para
desenvolver diversas iniciativas educacionais baseadas no
brinquedo Lego. Se a NASA garante sua próxima geração
de cientistas, engenheiros e astronautas, o grupo Lego
aumenta suas receitas com uma nova linha de produtos
inspirada na agência espacial. Da mesma forma, ao
pensarmos em sustentabilidade, as empresas devem olhar
além dos desafios individuais e de seus setores industriais,
para enxergar oportunidades de atuar em colaboração
“ganha-ganha”.
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As respostas

das empresas:
do discurso para a prática
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"Por três métodos, podemos aprender a sabedoria:
primeiro, por reflexão, que é mais nobre, segundo, por
imitação, que é mais fácil, e terceiro, por experiência,
que é o mais amargo." Confúcio
Diante dos grandes desafios de sustentabilidade, as
empresas brasileiras respondem com programas e
iniciativas abrangentes e buscam, fundamentalmente,
uma estratégia efetiva de fast follower, enquanto
alguns poucos pensam em inovação genuína, com um
direcionamento estratégico de first mover.
Os diversos setores apresentam práticas competitivas
nos 12 temas identificados, que são: Saúde e Segurança,
Mudança do Clima e Energia, Materiais e Resíduos,
Água, Biodiversidade, Capital Humano / Pessoas,
Relacionamento com stakeholders locais,
Desenvolvimento local, Compras sustentáveis,
Relacionamento com governo, Ética, Gestão e
Governança e Inovação. As práticas de Ética e
Governança, Saúde e Segurança e Capital Humano /
Pessoas, respectivamente, foram apontadas como as de
maior maturidade e mais próximas das práticas líderes
de mercado, conforme aponta o gráfico abaixo.
As práticas de Biodiversidade e Compras sustentáveis
são identificadas como mais recentes e de menor
maturidade. A percepção de distanciamento do tema
Biodiversidade em relação ao negócio de alguns setores
e a percepção de conflito de interesses entre objetivos
de curto e longo prazo podem ajudar a entender as
causas e a direcionar esforços.

A Natura apresenta abordagens inovadoras na gestão de
biodiversidade e integração efetiva à sua cadeia de valor,
enquanto grandes empresas extrativistas, como
Votorantim e Anglo American, entre outras, consideram
compras locais e sustentáveis como uma importante
alavanca de desenvolvimento, certificação e gestão de
conformidade de fornecedores e instrumento
fundamental para obtenção e manutenção de sua licença
para operar. “A participação comunitária é a razão do
sucesso do Catavento, pois os projetos partem dos
anseios e das vocações de cada comunidade”, afirma
Luciana Dias, Gerente de Sustentabilidade da Renova
Energia.
É interessante notar que não há grande discrepância no
grau de maturidade dos 12 temas investigados, com uma
diferença de pouco mais de 20% entre os assuntos mais e
menos maduros. Isso mostra um avanço uniforme das
práticas de sustentabilidade nas empresas participantes
da pesquisa.
Uma importante contribuição deste estudo ao setor
empresarial brasileiro reside na identificação de múltiplas
práticas que merecem destaque e reconhecimento.
Apesar de parecerem uma coletânea de ações muitas
vezes isoladas e com impacto em escala ainda inferior
ao seu potencial, essas iniciativas são de grande valia,
pois mostram um caminho que deu certo e pode ser
trilhado por muitas outras companhias, que
potencializarão ganhos de escala e escopo. Isso
beneficiará, inclusive, a sociedade como um todo.

Compras Sustentáveis
Biodiversidade
Desenvolvimento Local
Mudança Climática e Energia
Relacionamento com Governo
Relacionamento c/ Stakeholders
Materiais e Resíduos
Água
Inovação
Capital Humano
Saúde e Segurança
Ética e Governança
Maturidade 1

Maturidade 5

00

Figura 3: Quais são os programas e iniciativas realizados pela sua empresa e o nível de maturidade em que se encontram? [Assinale a opção,
na escala de 1 a 5, sendo 1 - Básico (prática/processo recente; cultura não disseminada; iniciativa isolada), 3 - Competitivo (prática/processo
maduro; iniciativa integrada em áreas da organização, gestão por indicadores) e 5 Líder (benchmark/referência do setor; cultura disseminada
por toda a cadeia de valor, agenda de inovação)]
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As práticas de Biodiversidade e Compras sustentáveis
são identificadas como mais recentes e de menor
maturidade. A percepção de distanciamento do tema
Biodiversidade em relação ao negócio de alguns setores
e a percepção de conflito de interesses entre objetivos
de curto e longo prazo podem ajudar a entender as
causas e a direcionar esforços.
A Natura apresenta abordagens inovadoras na gestão
de biodiversidade e integração efetiva à sua cadeia de
valor, enquanto grandes empresas extrativistas, como
Votorantim e Anglo American, entre outras, consideram
compras locais e sustentáveis como uma importante
alavanca de desenvolvimento, certificação e gestão de
conformidade de fornecedores e instrumento
fundamental para obtenção e manutenção de sua
licença para operar. “Com mais de 70% de compras
locais, fortalecemos nossa licença social para operar
com desenvolvimento de fornecedores locais e
mudanças contratuais”, afirma Luciana Dias, Gerente de
Sustentabilidade da Renova Energia.

É interessante notar que não há grande discrepância no
grau de maturidade dos 12 temas investigados, com uma
diferença de pouco mais de 20% entre os assuntos mais e
menos maduros. Isso mostra um avanço uniforme das
práticas de sustentabilidade nas empresas participantes
da pesquisa.
Uma importante contribuição deste estudo ao setor
empresarial brasileiro reside na identificação de múltiplas
práticas que merecem destaque e reconhecimento.
Apesar de parecerem uma coletânea de ações muitas
vezes isoladas e com impacto em escala ainda inferior ao
seu potencial, essas iniciativas são de grande valia, pois
mostram um caminho que deu certo e pode ser trilhado
por muitas outras companhias, que potencializarão
ganhos de escala e escopo. Isso beneficiará, inclusive, a
sociedade como um todo.
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No tema Ética, Gestão e Governança, a
Unilever explicitou sua visão e estratégia global
ambiciosa de dobrar o tamanho do negócio, enquanto
reduz a pegada ambiental e aumenta o impacto social
positivo até 2020. O plano de sustentabilidade está
ajudando a Unilever a promover crescimento lucrativo de
suas marcas, a reduzir custos e a estimular a inovação. O
plano estabelece nove compromissos que se baseiam em
metas para o desempenho social, ambiental e econômico.
Até 2013, a Unilever aponta que já ajudou 303 milhões
de pessoas a tomar providencias para melhorar a saúde e
bem-estar e deixa transparente que o desafio de reduzir o
impacto dos GEE e da água pelo uso do consumidor
continua, ao passo que o impacto de resíduos diminui
desde 2010.
No tema Mudança do Clima e Energia,
a Raízen, joint venture entre Shell e Cosan, defende a
diversificação da matriz energética e produz fontes
renováveis de energia, tais como o etanol e a própria
energia elétrica a partir do bagaço da cana-de-açúcar.
Em breve, colocará em operação uma planta de etanol
de segunda geração (ou etanol celulósico), que permite
produzir até 50% mais etanol com a mesma área
plantada, uma vez que usa o bagaço da cana como
matéria-prima. A nova planta está localizada na
unidade Costa Pinto, em Piracicaba, e recebeu
investimentos de cerca de R$ 230 milhões. Tem
capacidade para produzir 40 milhões de litros de
etanol por ano, inclusive no período da entressafra da
cana. A Schneider Electric reconhece o desafio global
de 1,3 bilhão de pessoas sem acesso à eletricidade e
posiciona-se com o Programa BipBop, sigla para
“Business, Innovation and People at the Base of
Pyramid”, estruturado em três pilares de atuação:
treinar pessoas carentes em profissões relacionadas à
eletricidade, apoiar o desenvolvimento de negócios
sociais e desenvolver ofertas inovadoras para acesso à
energia. A EDP recorre a um conjunto de inovações
tecnológicas no projeto InovCity, na cidade de
Aparecida, São Paulo, onde instalou uma rede
inteligente de energia elétrica (smartgrid), com mais
de 13 mil medidores eletrônicos inteligentes. O
município, que concentra aproximadamente 1% dos
clientes da EDP , também recebeu uma rede de
mobilidade elétrica, com doação de veículos elétricos e
instalação de pontos de recarga, além da implantação
de painéis solares térmicos. O projeto será ainda
expandido para dois municípios do Espírito Santo:
Marechal Floriano e Domingos Martins, para testar a
sua aplicabilidade em outro contexto geográfico.

No tema Água, a Ambev criou o movimento Cyan,
uma ação coletiva multi-stakeholder com o objetivo de
promover o uso consciente da água. Os esforços não se
restringem aos processos internos, que apontaram
redução de mais de 30% no consumo de água nos
últimos anos, mas abrangem o desenvolvimento de toda
a bacia hidrográfica, com envolvimento de toda a
sociedade. Ao atuar em conjunto com organizações não
governamentais, membros das comunidades da região
das bacias e outros stakeholders locais, a empresa
consegue garantir a capilaridade de suas iniciativas e a
construção de relacionamentos de qualidade e longo
prazo nas áreas em que atuam, com a redução dos riscos
de suas operações. A Alcoa tem a água como um insumochave no refino de alumina em sua unidade em São Luís
(MA) e apesar de utilizá-la em circuito fechado, evitando
desperdício ou descarte, há a necessidade de repor a
perda da evaporação. Uma parceria entre Alcoa e AmBev
para utilizar em seu processo a água resultante do
tratamento de efluentes da empresa de bebidas mostrouse interessante economicamente e ambientalmente
favorável, mantendo o leito hídrico livre de efluente
industrial.
No tema Relacionamento com stakeholders,
a Anglo American desenvolveu um programa completo e
inovador de engajamento de stakeholders locais,
incorporando conceitos comprovados de Customer
Relationship Management (CRM) e inteligência de
mercado, típicos da indústria de bens de consumo e
aplicando-os ao contexto complexo e multi-stakeholder
de seu maior projeto de capital no mundo, o Minas-Rio .
A abordagem permitiu identificar, entender, acompanhar
e dialogar com mais de 1.500 stakeholders, distribuídos
ao longo de 32 municípios e contribuiu para a recente
conquista a licença para operar e para um melhor
engajamento com as comunidades locais.
No tema Capital Humano / Pessoas,
a BBMapfre mostra-se atenta ao tema de educação,
criando a academia de Sustentabilidade BBMapfre para
disseminar conceitos de sustentabilidade para todos os
stakeholders ao longo de sua cadeia de valor, expandindo
o conhecimento sobre riscos e oportunidades, e
potencializando acesso universal ao seguro.
O Itaú Unibanco tem educação financeira como um de
seus focos estratégicos e um programa estruturado para
difundir os conceitos do uso consciente do dinheiro.
Interessante notar a rota, que se iniciou com seus
colaboradores e suas escolhas conscientes dos impactos
de curto e longo prazo e a aplicação desses
conhecimentos na sua vida pessoal, seguida no dia a dia
do relacionamento com o cliente, e atualmente sendo
reconhecida por parceiros e tornando-se um exemplo de
valor compartilhado e novo modelo de negocio.

Nos temas Desenvolvimento local e
Compras sustentáveis, a Renova Energia destacase por seu modelo de negócios, fundamentado desde sua
concepção, no desenvolvimento territorial do Alto Sertão
da Bahia. Com o arrendamento de terras, ao invés de
aquisição, propiciamos renda extra para mais de 300
famílias. Ademais, contratamos 70% de trabalhadores
locais e, com o Programa Catavento, mantemos projetos
concebidos por meio de um processo participativo que
alcança mais de 10 mil pessoas em ações socioambientais
focadas no desenvolvimento territorial sustentável. A
Votorantim estabeleceu como um de seus pilares
estratégicos o crescimento com responsabilidade que
estabelece diretrizes visando ao atendimento dos temas
de sustentabilidade em novas operações, fomento de
cadeias produtivas com uso de mão de obra local e um
programa de modernização da gestão pública, que apoia
a prefeitura na identificação e encaminhamento de
questões críticas nos campos tributário e administrativo e
em setores básicos, como saúde, educação e assistência
social.

No tema Inovação, a Braskem se destaca, figurando
entre as 50 empresas mais inovadoras do mundo de
2014, pelo desenvolvimento, produção e comercialização
do “plástico verde” obtido por um processo inovador de
conversão do etanol produzido a partir de cana-deaçúcar em eteno, matéria prima do polietileno de origem
renovável, capturando e fixando CO2 da atmosfera. A
BASF abre sua CasaE, uma verdadeira vitrine para o
conceito construtivo do futuro, incorporando diversas
soluções e inovações para redução do consumo de água,
energia e emissão de CO2, como painéis solares, blocos de
neopor, pigmentos frios e aditivos. A Dow inova com suas
soluções inteligentes e seu programa Pecuária
Sustentável, através de uma parceria ampla com o
Sindicato de Produtores Rurais de Paragominas, Fundo
Vale, ESALQ/USP, Unesp, Instituto do Homem e do Meio
Ambiente e The Nature Conservancy, que cria um novo
modelo de produção mais produtivo, permitindo alcançar
a média de 20 arrobas por hectare/ano, em comparação
com a média brasileira de 5 arrobas, reduzindo também a
pressão sobre áreas reservadas ou de florestas.

No tema de Materiais e Resíduos,
a Coca-Cola estabeleceu o desafio de reciclar 100% das
embalagens utilizadas e mobilizou consumidores, clientes
e demais parceiros de negócios em um amplo programa,
que inclui fortalecimento das redes de mais de 230
cooperativas parceiras e redução significativa de matériaprima na produção das embalagens, como vidro, resina,
alumínio e aço, além de inovação com as embalagens de
PET reciclado, embalagens de matérias-primas renováveis
e embalagens que podem ser retorcidas, que ocupam
menos volume e potencializam a logística para
reciclagem. O Grupo Boticário compreende que uma das
etapas importantes para redução de seu impacto
ambiental é a destinação adequada de embalagens
pós-consumo. Por isso, a Logística Reversa é uma das
frentes prioritária para atuação em sua estratégia de
sustentabilidade, e possibilita que seus consumidores
devolvam as embalagens vazias dos produtos de beleza
de suas marcas nos mais de 3.800 pontos de vendas em
todo o país. Além disso, apoia iniciativas para o
desenvolvimento das cooperativas, por meio do Programa
Dê a Mão para o Futuro, e também foi pioneiro na
compra de créditos de logística reversa, conduzido pela
BVRio (Bolsa Verde do Rio), que contribui para alavancar
esse mercado de serviços ambientais prestados por mais
de 800 mil catadores que trabalham nas ruas.

No tema Biodiversidade, a Natura destaca-se
internacionalmente com sua plataforma de inovação que
incorpora ativos de biodiversidade da Amazônia, na
fabricação de seus produtos, unindo ciência e
conhecimento tradicional à geração de oportunidades de
trabalho e renda para centenas de famílias
agroextrativistas. Essa plataforma contempla a estrutura
industrial de operação compartilhada, o Ecoparque, o
desenvolvimento de cadeias produtivas sustentáveis, o
fomento à ciência e tecnologia em rede aberta de
parcerias, e o fortalecimento institucional com apoio à
educação e empreendedorismo. A operação da nova
unidade fabril da Natura na Amazônia, iniciou-se em
março de 2014, ocupando 10% da área total do
Ecoparque, fomentando a economia local com uma
operação de maior valor agregado e atraindo outras
empresas, como, por exemplo, a fabricante internacional
de fragrâncias e matérias primas Symrise, que confirmou
sua instalação no local.
No tema Saúde e Segurança, a TAM apresentou
novas tecnologias e processos inovadores para reduzir o
impacto acústico causado nas comunidades vizinhas aos
aeroportos urbanos, que permitiram ao mesmo tempo,
obter ganhos de eficiência energética e redução das
emissões de CO2. Garantindo os protocolos de segurança,
a empresa cumpre padrões elevados de controle de ruído
em diversas áreas, como por exemplo: circulação de
aeronaves no aeroporto com apenas um motor, uso de
veículos elétricos nas atividades de solo, instalações de
sharklets nos aviões, sistemas de voo otimizados, dentre
outros.
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A implantação efetiva desse extenso portfólio de ações
de sustentabilidade é amparada em práticas
estruturadas, recursos capacitados, ferramentas de
apoio e ampla rede de parcerias estratégicas e
operacionais. Inevitavelmente, não há uma estrutura ou
modelo operacional único para todos os contextos. Em
linha com as práticas globais identificadas em um
estudo recente da Accenture, “Organizing for Success in
Sustainability – How to build an operating model
combining strategy and structure”, observam-se três
modelos preponderantes: centralizado, distribuído e
integrado (“embedded”). No modelo centralizado, as
empresas contam com times reduzidos com reporte
direto ao CEO, que definem a estratégia, monitoram
progressos e gerenciam a implantação de programas de
transformação. No distribuído, a função de
sustentabilidade é encontrada nas diversas unidades de
negócios e se apresenta com autonomia e mais próxima
das necessidades específicas de cada área. No integrado,
a sustentabilidade faz parte da descrição de trabalho de
cada empregado e a coordenação é obtida por meio de
um claro sistema de metas e objetivos. É interessante
notar ainda como algumas organizações adotam
modelos híbridos, desenvolvem novos papéis e
responsabilidades, como inteligência de
sustentabilidade, e direcionam esforços para estruturas
mais focadas nos stakeholders. Segundo Marco Lage,
Diretor de Comunicação Corporativa da Fiat Chrysler, a
sustentabilidade não é responsabilidade de um
departamento, mas sim de toda a empresa. “As
iniciativas de sustentabilidade devem estar integradas
às necessidades da evolução dos negócios ". Cristine
Naum, Gerente de Sustentabilidade da TAM.
Vale destacar a fundamental importância da liderança e
cultura organizacional como fatores críticos de sucesso.
O patrocínio real da alta liderança é percebido como
fator imprescindível para que a organização incorpore
de fato as disciplinas de sustentabilidade, como explica
Christiane Canavero, Diretora de Sustentabilidade para
a América Latina da Dow: “Sustentabilidade deve ser
trabalhada dentro do core business da organização
impactando positivamente todos os elos da cadeia
produtiva. Isso pode ser alcançado por meio do
desenvolvimento de soluções ambientais e sociais
inovadoras que propiciem valor compartilhado para
toda a sociedade.” O alinhamento de métricas e
incentivos contribui para romper a inércia e auxilia na
mudança da cultura organizacional para disciplinar e
perenizar hábitos e comportamentos. “Há 2 anos
iniciamos um programa que visa promover a cultura de
inovabilidade na EDP, o Innovability Mentors, através do
qual criamos uma rede de mentores de inovação e
sustentabilidade, com o objetivo de multiplicar esses
conhecimentos e identificar oportunidades de melhoria
e valor em toda a organização”, afirma Sónia Cardoso,
Gerente de Sustentabilidade e Inovação da EDP.

A comparação de maturidade das práticas de
sustentabilidade entre as empresas reconhecidas pelo
mercado como líderes e as demais sugere que as
principais diferenças residem em quatro temas: gestão e
governança estruturadas e consolidadas, relacionamento
e diálogo consistentes com stakeholders, programas
maduros de eficiência energética e mudança do clima e
investimentos e processos para inovação.
O volume de recursos dedicados à sustentabilidade
aumentou nos últimos dois anos para metade das
empresas pesquisadas, com destaque para investimentos
em inovação, orçamento de rotina e equipes próprias
dedicadas. As organizações líderes deixam claro seu
posicionamento - 90% delas afirmam que aumentaram
os investimentos nos dois últimos anos e planejam
destinar mais verbas para inovação nos próximos 24
meses.
O quadro geral de volume de recursos dedicados à
sustentabilidade deve apresentar um leve acréscimo nos
próximos dois anos, quando comparado aos investimentos
registrados nos últimos dois anos, o que reflete um ligeiro
otimismo do empresariado brasileiro, apesar das
perspectivas macroeconômicas não tão favoráveis. Vale
destacar que os investimentos em inovação deverão
aumentar para 69% das empresas pesquisadas, enquanto
os orçamentos de rotina crescerão para 57% delas. Os
recursos próprios, de terceiros e parceiros também
tendem a subir, para acompanhar a demanda de execução
dos projetos de sustentabilidade.
Outra importante lição aprendida pelas empresas líderes
é a possibilidade de expansão dos programas de
sustentabilidade por meio do uso efetivo de colaboração
com uma rede aberta de parceiros. Diante da alta
complexidade dos desafios, novas soluções e abordagens
se fazem necessárias. "Envolva mais pessoas. Traga
governos, traga academia, traga outras empresas, traga
ONGs. Você tem uma geração de valor maior do que se
fizer sozinho", diz Ricardo Rolim Fontes, Diretor de
Relações Institucionais e Comunicação da Ambev.

Volume de recursos dedicados à sustentabilidade nos últimos dois anos:
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Líderes
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Figura 4: O volume de recursos dedicados à sustentabilidade cresceu, estabilizou ou reduziu nos últimos dois anos? [Assinale a opção de 1 a 5, sendo 1 - Diminui significativamente
(reduziu pela metade ou mais), 2- Diminui modestamente, 3 - Permaneceu estável, 4 - Aumentou modestamente e 5 - Aumentou significativamente (dobrou ou mais)]

Volume de recursos dedicados à sustentabilidade nos próximos dois anos:
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Figura 5: O volume de recursos das empresas dedicados à sustentabilidade deve crescer, estabilizar ou reduzir nos próximos dois anos? [Assinale a opção de 1 a 5, sendo 1 - Diminui
significativamente (reduziu pela metade ou mais), 2- Diminui modestamente, 3 - Permaneceu estável, 4 - Aumentou modestamente e 5 - Aumentou significativamente (dobrou ou
mais)] Neste estudo foram consideradas empresas líderes aquelas que, ao mesmo tempo, despontam em rankings nacionais e internacionais de sustentabilidade e apresentam boas
práticas notórias de sustentabilidade integradas às suas operações.
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Muito se falou sobre os desafios que hoje enfrentamos.
Com quase 95% de certeza, pode-se afirmar que o
homem é o principal indutor da mudança do clima,
conforme indica o Painel Intergovernamental sobre
Mudança do Clima (da sigla IPCC, em inglês). Às
vésperas de publicar a Terceira Comunicação Nacional,
o País exibe novamente um aumento do desmatamento,
além de ver as emissões de gases de efeito estufa de
todos os outros setores crescerem nos últimos anos. Em
2012, o acesso permanente e sustentável à água potável
alcançava apenas 35,1% do meio rural, enquanto
36,6% da população urbana vivia em condições
inadequadas de moradia (ODM, 2013). Em 2006, a
estimativa era de que o desperdício diário de alimentos
alcançava 39 mil toneladas (Embrapa) e, apesar de
termos quase 100% das crianças de 6 a 14 anos de
idade matriculados, o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) indica que a baixa qualidade do
ensino se reflete na pouca aprendizagem dos alunos
(ODM, 2013). Em 2015, o prazo estipulado para os

Objetivos do Milênio (ODM) se encerrará e a comunidade
internacional já se organiza para estabelecer os Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Fica clara a
necessidade de envolvimento de todos para que possamos
progredir ainda mais, diante do cenário que hoje
observamos não só no Brasil, mas em todo o mundo.
Cerca de 100 empresas foram perguntadas sobre questões
que envolvem os desafios da sustentabilidade e de que
forma isso altera o modelo usual de fazer negócios. É
inegável que temas como mudança do clima,
biodiversidade, água e uso da terra, além de questões
sociais passem a fazer cada vez mais parte da agenda de
trabalho das empresas. A preocupação com essas
questões não pode mais ficar em segundo plano, mas é
preciso que a incorporação do que antes era tratado
apenas como externalidade faça sentido para os negócios.
Não é a toa que as sete áreas prioritárias do Ação 2020
passam justamente por esses temas e outros mais, como
Emprego e Capacitação, Direitos e Necessidades básicas e

Produção e Consumo sustentável. Muito mais do que um
projeto, o Ação se concretiza em uma plataforma que
busca integrar empresas, os governos e a sociedade civil.
Conectado à rede internacional do World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD), o Ação
permitirá, ainda, uma rica troca de experiências com
outros países e regiões do mundo que também
desenvolvem essa iniciativa e as adaptam às
características locais.
Nessa construção, foram definidos objetivos da sociedade
a serem alcançados até 2020, para cada área prioritária.
Essas metas devem ser inspiradoras, baseadas na ciência
e orientadas para a ação, além de mensuráveis e factíveis
de serem atingidas até 2020. Os desafios são muitos e é
preciso que a sociedade como um todo faça parte desse
esforço.
Por parte das empresas, soluções de negócios que sejam
impactantes, escaláveis, mensuráveis e replicáveis
deverão ser implementadas. É preciso fazer mais do que

tem sido feito. As ações implementadas por meio do Ação
deverão ser além do “business as usual” e lideradas pelas
empresas para responder aos objetivos da sociedade em
2020. Porém, alguns obstáculos existem e precisarão ser
trabalhados. Em alguns casos, deve-se buscar fontes
adicionais ou específicas de financiamento. Em outros, a
necessidade de parcerias entre empresas e outras
instituições é evidenciada pela preocupação com custos e
riscos que podem ser minimizados. Se a ação for feita em
conjunto, o estabelecimento de políticas públicas mais
claras e específicas pode ser necessário. Esses são alguns
dos chamados fatores viabilizadores que serão tratados
no Ação como questões que podem potencializar ou
viabilizar a implementação das soluções de negócio.
O Ação 2020 tem o mérito de conseguir conectar as três
esferas: desafios, soluções e obstáculos. Para cada área
prioritária, um objetivo da sociedade foi traçado e, para
atingi-lo, soluções de negócio serão desenvolvidas e
implementadas. Todos serão envolvidos, com foco em
2020 e rumo a 2050.
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Os resultados atingidos:
escala e valor compartilhado ainda distantes
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“Passo com alivio do mar revolto da causa e da teoria ao
chão firme do resultado e do fato.” Winston Churchill The Story of the Malakand Field Force.
O estudo verificou que 66% das empresas pesquisadas
mostram-se satisfeitas com o retorno dos seus gastos e
investimentos em sustentabilidade. Parte dessa
satisfação deve-se a uma avaliação positiva dos
impactos e resultados atingidos nos últimos dois anos
com as iniciativas e programas desenvolvidas,
notadamente em áreas cuja percepção de valor é mais
intangível ou de longo prazo, como valorização da
marca e reputação, relacionamento com stakeholders e
mitigação de riscos e compliance, nessa ordem.
Também observamos as áreas cuja percepção de valor é
mais tangível e de curto prazo, como criação de
receitas, velocidade no processo de licenciamento e
redução de custos operacionais. Há uma clara diferença
de percepção de valor gerado entre as empresas líderes
e todas as demais. Enquanto 67% dos líderes já
apontam resultados de impacto significativo na criação
de receitas e 69% na redução de custos, apenas 33%

das demais empresas observaram resultados em receitas
e 42% nos custos. “Nossas embalagens, hoje, gastam
em média 20% menos material do que elas tinham ao
final da década de 90 e, em alguns casos, chegamos a
um patamar de mais de 60%. Isso é resultado de
importantes investimentos de P&D na busca do formato
ideal da nossa garrafa de vidro, que passou, inclusive,
por testes em túnel de vento. O resultado é direto no
bottom line”, afirma Marco Simões Coelho, Vicepresidente em Comunicação e Sustentabilidade da
Coca-Cola Brasil.
Ao analisarmos a geração de novas receitas por meio de
novos produtos, serviços e mercados, destacam-se os
resultados já alcançados pela indústria química. Esse
setor foi capaz de incorporar as principais pressões
socioambientais sobre diferentes cadeias de valor e
traduzi-las em novas soluções baseadas fortemente em
inovação e ancoradas em pesquisa e desenvolvimento.
“Nunca falamos de sustentabilidade desassociada de
inovação e da transformação da química para um
futuro sustentável”, comenta Renata Alves,
Coordenadora de Sustentabilidade da BASF.

A velocidade no processo de licenciamento surge como
grande desafio para os setores de capital intensivo, tais
como mineração, agronegócios, energia e infraestrutura.
As causas são múltiplas e mostram a alta complexidade
do tema, assim como o impacto sobre a competitividade
nacional - o Brasil figura em penúltimo lugar no quesito
regulamentação governamental, em um ranking com 144
países7, segundo um estudo de competitividade das
nações, realizado pelo World Economic Forum.
As companhias têm apresentado evolução nas suas
práticas de gestão de desempenho de sustentabilidade
- 74% possuem práticas estruturadas e sistematizadas.
No entanto, observamos uma diferença significativa de
maturidade da prática na comparação com as
organizações líderes. Enquanto 46% das empresas líderes
quantificam a geração de valor compartilhado e 31%
integram essa valoração ao processo de decisão de
investimento, esse número não chega a 7% no restante
da amostra pesquisada. O resultado acompanha as
observações apontadas pela pesquisa The UN Global
Compact - Accenture CEO Study on Sustainability 2013,

Figura 7: Quão satisfeito você está com seus gastos e investimentos em
sustentabilidade, comparados à obtenção dos resultados de negócios desejados?
[Assinale na escala entre 1 e 5, sendo 1 - Muito insatisfeito e 5 - Muito satisfeito]
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que identificou que 38% das organizações globais
acreditam que podem quantificar de forma precisa o
valor gerado pelas iniciativas de sustentabilidade.
Outro destaque desta pesquisa é a correlação entre
resultados e investimentos. Observamos o efeito de um
ciclo virtuoso de sustentabilidade, quando bons
investimentos trazem resultados positivos e produzem
nova rodada de bons investimentos. Setenta e sete por
cento das empresas que dizem estar satisfeitas ou muito
satisfeitas com os resultados de sustentabilidade
alcançados aumentaram os investimentos nos últimos
dois anos e 82% delas declararam que os investimentos
crescerão nos próximos 24 meses.
Ainda há uma tímida atenção à retenção de talentos.
Nota-se claramente o potencial ainda pouco explorado
de uso do posicionamento e das iniciativas de
sustentabilidade para potencializar o engajamento da
força de trabalho e, consequentemente, aumentar o nível
de satisfação e produtividade dos colaboradores.

Figura 8: Avalie os impactos e resultados de negócios atingidos nos últimos dois
anos com iniciativas e programas de sustentabilidade. [Assinale a opção na
escala de 1 a 5, sendo 1 - Pouco significativo e 5 - Muito significativo]
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A pesquisa mostra que mais de 70% das empresas
consideram pouco significativos ou neutros os impactos
de suas ações de sustentabilidade nesse sentido.
Começa na área acadêmica e segue para orientação
políticas de governo para educação em sustentabilidade.
"Esta estratégia de educação financeira, um dos pilares
de sustentabilidade no Itau, tem no programa de
educação financeira um exemplo que começou com os
colaboradores, com resultados expressivos em apenas 2
anos: mais de 80.000 mil colaboradores participaram do
programa, e os resultados dos que completaram todos
os cursos mostram que eles se tornaram melhores
usuários de crédito, reduzindo seus custos com juros e
multas, e também melhoraram seus investimentos.”,
Denise T. Hills, Superintendente de Sustentabilidade do
Ítaú. Fabio Caldas, Diretor de Assuntos Externos para a
América Latina da Shell diz que “um dos grandes gaps
que existe se encontra na educação para a
sustentabilidade (...), começando pela área acadêmica e
partindo para orientar políticas de governo para
educação em sustentabilidade”.

Quanto ao impacto dos programas e iniciativas de
sustentabilidade sobre os diferentes stakeholders,
observa-se que as empresas têm conseguido atender e
até mesmo superar as expectativas, principalmente de
acionistas, reguladores, fornecedores, governo e órgãos
públicos. Capturar as reais necessidades dos clientes e
consumidores, entregar uma proposta de valor adequada
e comunicar de forma eficiente ainda são os principais
desafios para a maioria das empresas. A dicotomia entre
a percepção de valor da sustentabilidade e sua real
priorização no processo de compra, quando comparada
com critérios tradicionais, tais como preço, qualidade e
disponibilidade, define o dilema e a distância para uma
proposição de valor para sustentabilidade.
A complexidade na gestão de stakeholders cresceu
exponencialmente por causa da maior participação de
diferentes públicos, como comunidades locais e ONGs, na
atuação das empresas. O elevado volume e a dispersão de
stakeholders multiplicados pela diversidade de demandas
e temas socioambientais ajudam a dimensionar o desafio
das empresas. Esses públicos estão cada vez mais
informados, exigentes e influentes na concessão da

licença social para operar e, portanto, na definição das
regras do jogo. Novas tecnologias e mídias sociais
transformaram as relações entre esses públicos e as
empresas, uma vez que potencializam o acesso às
informações e a capacidade de mobilização dos
stakeholders e contribuem para que as companhias
também estabeleçam canais mais efetivos de
engajamento e comunicação. “O programa de
engajamento com stakeholders, patrocinado pela
liderança e defendido pelos funcionários, permite um
salto de qualidade nas nossas relações com as diferentes
partes interessadas, uma redução significativa de crises
sociais além de um melhor controle dos resultados de
investimentos institucionais, como: doações,
investimentos sociais, contrapartidas e patrocínios”,
comenta Aldo Souza, Gerente Geral de Sustentabilidade
da Anglo American.
Parte da resposta sobre como aprimorar o impacto sobre
diferentes stakeholders reside em reconhecer que dois
fatores precisam ser trabalhados simultaneamente: a
execução e a percepção. Avanços nessas frentes são
fundamentais para a conquista de confiança entre
empresas e seus públicos estratégicos. A efetividade do

Figura 9: Quão efetivas são a mensuração e a valoração dos impactos e resultados?
[Selecionar a opção que melhor reflete a prática e desafio atual na sua empresa]
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Figura 10: Quão efetivo é o reporte e comunicação dos impactos e resultados?
[Selecionar a opção que melhor reflete a prática e desafio atual na sua empresa]
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relato e comunicação dos impactos e resultados
alcançados consiste em um elemento importante. Maior
transparência e melhores práticas de governança são
demandas constantes na agenda das maiores
organizações brasileiras, que têm promovido avanços
significativos na qualidade dos relatórios de
sustentabilidade. “Temos uma meta de crescer 20% nos
indicadores Ethos na dimensão de valor, transparência e
governança”, afirma Denise Lana Molina, Gerente de
Sustentabilidade para a América do Sul da Schneider
Electric. Atualmente, mais de 230 companhias brasileiras
já adotaram práticas de relato conforme diretrizes do
Global Reporting Initiative (GRI)8, sendo que 78% das
empresas participantes da pesquisa utilizam o GRI.
Sistematizar a mensuração de indicadores de
desempenho traz benefícios qualitativos na gestão
interna e na comunicação para os envolvidos. Consiste
também em um passo importante para uma efetiva
integração dos temas de sustentabilidade com as demais
práticas da organização, que envolvem, em ultima
instância, toda a cadeia de valor e seus stakeholders.
Trinta e oito por cento das organizações líderes adotam
práticas diferenciadas de relato integrado e/ou multistakeholder, contra 18% nas demais companhias.
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A agenda sustentável:

R$ 150 bilhões em oportunidades
de negócios sustentáveis
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O artigo “A new green wave”, publicado em agosto de
2014 pela revista britânica The Economist9, destaca a
superficialidade da “primeira onda de sustentabilidade”.
O texto aponta que a maioria dos planos de
sustentabilidade corporativa raramente vai além de
medidas de redução de custos, conformidade com as
regulamentações governamentais e alguns projetos de
relações públicas. Esses planos estão muito aquém de
colocar a sustentabilidade no centro do que as empresas
fazem. A nova onda de sustentabilidade deverá se
concentrar nos problemas sociais de forma mais
abrangente, olhar para fora das organizações e colocar a
sustentabilidade como parte fundamental das estratégias
corporativas para endereçar os desafios dos stakeholders
externos. Não se trata apenas de uma maneira “verde” de
cortar custos.
Aparentemente, a grande maioria das empresas
brasileiras ainda surfa a primeira onda de
sustentabilidade e aposta suas fichas fundamentalmente
no aprimoramento das práticas de gestão de
sustentabilidade. O setor empresarial brasileiro,
representado neste estudo, identifica a evolução da
gestão, a integração da cadeia de valor e a eficiência no
uso de recursos naturais como as principais
oportunidades de negócios. De fato, a pesquisa indica que
a adoção de práticas sustentáveis ao longo de toda a
cadeia de valor, para minimizar riscos socioambientais e
custos operacionais, possibilita resultados significativos a
empresas e à sociedade.

O estudo CDP Supply Chain Report 2012-13, elaborado
em parceria com a Accenture e que analisou a cadeia de
suprimentos de 52 grandes empresas e abrangeu um total
de 2.415 organizações com um orçamento de
aproximadamente US$ 1 trilhão, apontou avanço
considerável, de 39% para 73% das cadeias de valor, com
resultados significativos de diminuição de emissões de
gases de efeito estufa (GEE) e redução de custos. Outro
dado interessante surge dos 54% dos fornecedores que
fazem parte da cadeia de mais de três empresas
participantes do programa CDP Supply Chain, que
registraram economias de custo com iniciativas de
redução das emissões, contra apenas 25% dos
fornecedores que fazem parte da cadeia de apenas uma
companhia participante. Tais iniciativas têm contribuição
direta para redução das emissões de GEE, o que minimiza
riscos ambientais e mudança do clima e,
simultaneamente, impacta positivamente os negócios,
com redução de custos de energia e da exposição à
volatilidade de preços, além da minimização da
insegurança de oferta de energia.
O estudo UN Global Compact-Accenture Sustainable
Energy for All: The Business Opportunity, apresentado em
2012 na Rio+20, apontou como 19 setores industriais
poderiam contribuir globalmente com objetivos de
assegurar acesso universal à energia e dobrar a taxa de
aumento da eficiência energética e da participação de
energia renovável na matriz mundial. Sobre a redução de
custos, foi identificado um potencial de redução de 10%

a 35% no uso de energia. Apesar dos resultados variarem
por setor industrial, uma melhor gestão de energia deve
viabilizar reduções de 10% a 15% no orçamento de
energia na mineração, de 10% a 15% na indústria
química, de 15% a 20% no setor de varejo, de 20% a
25% no setor de utilidades e de 25% a 35% nas
edificações comerciais e públicas.
O Estudo CEBDS & Accenture sobre Sustentabilidade nas
Empresas Brasileiras 2014 identificou que os diversos
setores empresariais brasileiros também podem se
beneficiar com práticas inovadoras de gestão de
utilidades, que abrangem principalmente o consumo de
energia elétrica, água e gás natural. Tais resultados
positivos são viabilizados pela adoção de novas
tecnologias para monitoramento e análise contínua do
uso dos recursos naturais. Sensores, dispositivos móveis,
comunicação machine-to-machine e analytics são alguns
exemplos dessas tecnologias. Se considerarmos apenas as
potenciais economias do uso de energia elétrica e
combustíveis nos setores de manufatura, transportes e
edificações comerciais e públicas, a oportunidade de
redução de custos anual é estimada em mais de R$ 20
bilhões10.

As empresas brasileiras líderes já remam para surfar a
segunda onda, pois identificam crescimento e inovação
como as principais oportunidades de negócios e
conquistaram avanços significativos na sua pratica de
gestão de desempenho de sustentabilidade. Essas
organizações observam a sustentabilidade sob uma nova
perspectiva, que abre oportunidades para crescimento,
diferenciação e inovação. Elas observam os resíduos
sólidos não como lixo, mas como oportunidade de
geração de valor compartilhado por meio de novos
modelos de negócios e transformam cadeias de valor
lineares em modelos circulares, que permitem reduzir a
pegada ambiental de seus produtos, promover modelos
econômicos socialmente inclusivos e, ainda, gerar receitas
aos negócios. “Entendemos que buscar impacto neutro,
por meio de ações de redução e mitigação de impactos
socioambientais não são suficientes. Os protagonistas em
sustentabilidade devem buscar o impacto positivo”,
comenta Denise Alves, Diretora de Sustentabilidade da
Natura.
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Figura 11: Quais as novas oportunidades e riscos emergentes para sua empresa? [Marque apenas três
respostas e enumere-as de 1 a 3, sendo 1 o fator mais relevante. Caso marque "Outros", use o campo
aberto para detalhar]
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Além da busca incessante na redução de perdas e
desperdícios na cadeia de transformação, cuja meta é
zerar desperdícios de materiais, observam-se três outras
formas de potencializar os benefícios das cadeias
circulares. Primeiro, entende-se que uma cadeia circular
pode se conectar a outra, formando uma corrente, onde
resíduos de uma cadeia são insumos da seguinte, que,
por sua vez, buscará potencializar fontes recicláveis,
renováveis ou recuperáveis. Segundo, busca-se
maximizar o ciclo de vida dos produtos por meio de
reparo, atualização, revenda e remanufatura, para
manter os produtos com utilidade econômica por mais
tempo, sem a necessidade do consumo de recursos
naturais adicionais. Terceiro, aumenta-se a utilização
dos produtos pelos consumidores, o que minimiza a
ociosidade do produto ou equipamento, graças às
plataformas de compartilhamento de uso-acesso-posse.
Finalmente, o modelo de negócios product as a service
se posiciona como uma alternativa ao modelo
tradicional de compra e posse de produtos, cria
incentivos adequados para buscar maior durabilidade,
reuso e compartilhamento e, finalmente, muda o foco
da abordagem, de volume para desempenho.
As novas tecnologias têm um papel importante em
viabilizar e tornar as cadeias circulares “mais
inteligentes”. Tecnologias digitais e soluções de
engenharia inéditas têm transformado todo o ciclo, que
abrange desde o design modular, a manufatura local e
sob demanda via impressoras 3D – que elimina custos
de transporte e armazenagem –, os sistemas de
rastreamento e retorno dos produtos até as mídias
sociais.
Este estudo avalia que diversas empresas brasileiras
podem se beneficiar da economia circular e de modelos
de negócios inovadores como product as a service, ao
gerenciar a manutenção dos produtos e recapturar o
valor residual do final do ciclo de vida dos mesmos. Se
considerarmos somente a indústria de bens de consumo,
temos um potencial de ganho de aproximadamente R$
55 bilhões11 com a redução de custos de matéria-prima
e materiais, com o advento das práticas de economia
circular. A Votorantim Cimentos informa que investiu
mais de R$ 25 milhões12 em pesquisas e
desenvolvimento de novas tecnologias para reuso de
resíduos complexos. “Desde 2011, a Votorantim Metais
produz com as sobras da exploração da jazida de zinco
de sua unidade de Paracatu, em Minas Gerais, o pó
calcário agrícola usado para corrigir a acidez do solo, o
que gera receitas adicionais de R$ 70 milhões ao ano”,
afirma David Canassa, Gerente Geral de
Sustentabilidade da Votorantim Industrial.

Uma última oportunidade identificada pelas empresas
que merece destaque são o engajamento e o diálogo, que
possibilitam maior colaboração e melhor comunicação
com stakeholders. Diversos setores empresariais, como de
agronegócios, mineração, energia, bens de consumo e
serviços financeiros, já perceberam a importância de
engajar seus múltiplos públicos estratégicos, de ouvir e
entender suas necessidades e de estabelecer diálogos
para colaboração. Essa interação deve ocorrer de várias
formas: com clientes, para desenvolvimento de novos
produtos e serviços, com comunidades e ONGs, para
maximizar o impacto nos territórios, com governos, para
influenciar novas políticas e incentivos, e com
investidores, para quantificar e comunicar o valor de
sustentabilidade.
De fato, essa colaboração com multi-stakeholders,
baseada na confiança, promove legitimidade, inclusão e
consenso. Esse salto de qualidade no relacionamento com
os públicos é fundamental para a obtenção e manutenção
da licença social para operar das empresas. Tecnologias
associadas às mídias sociais intensificaram a influência e
o impacto dos stakehoders, assim como a relação de
setores empresariais atentos ao tema. Isso não restringe
as tradicionais companhias extrativistas de recursos
naturais, mas inclui setores de bens de consumo,
alimentos, bebidas e vestuário, entre outros. Grande parte
do desafio do processo da licença para operar é o fato de
envolver demandas informais e conceitos subjetivos que
não são governados por um órgão ou agência reguladora,
cujos termos variam de uma indústria para outra e até
mesmo dentro de um segmento. A capacidade de
valoração dos impactos socioambientais e da geração de
valor compartilhado, mencionada anteriormente, ganha
materialidade quando é integrada ao processo de diálogo
e fornece parâmetros técnicos para acordos “ganhaganha”. Vale mencionar que, em grandes projetos de
capital, os custos de licenciamento chegam a representar
aproximadamente 5% do investimento total13, e as
dificuldades em gerir esse processo de licenciamento e as
múltiplas expectativas dos stakeholders podem significar
acréscimos relevantes nesse montante.
Há também uma oportunidade interessante de avanços
nas práticas de engajamento e diálogo para múltiplos
setores empresariais. Ao considerarmos apenas a base de
investimentos de capital previstos para o País nos
próximos quatro anos14, estima-se um potencial de
ganhos de até R$ 18 bilhões para o setor privado15, com a
eliminação desses custos adicionais nos projetos de
capital decorrentes da má gestão de stakeholders ao
longo do processo de licenciamento ambiental e social. A
oportunidade de geração de valor compartilhado é

evidente. Se, de um lado, as empresas aceleram o timeto-market de seus projetos de capital, do outro, a
sociedade pode usufruir de maneira mais efetiva dos
investimentos socioambientais em contrapartidas, além
de se beneficiar da criação de emprego e renda
decorrentes desses mesmos projetos de capital.

de 30% da nossa produção certificada em padrão
internacional”, afirma Davi Alencar de Araújo, Gerente de
Desenvolvimento Sustentável da Raízen.

A conclusão é de que o setor empresarial brasileiro tem
uma oportunidade de geração de valor relevante, assim
como uma oportunidade de destravar importantes
gargalos para seu pleno desenvolvimento. Ao mesmo
Essa colaboração e engajamento podem ser
potencializados com oportunidades reais de geração extra tempo em que sobram queixas a respeito da baixa
competitividade brasileira no cenário global devido ao
de valor compartilhado. Um bom exemplo é a
estruturação efetiva de programas de desenvolvimento de “Custo Brasil”, que inclui uma extensa composição de
causas, como gargalos de infraestrutura, burocracia
fornecedores locais, que pode provocar uma
excessiva, estrutura tributária complexa e baixa qualidade
transformação em múltiplas cadeias de pequenas e
da educação, existem diversas oportunidades para as
médias empresas, ao promover um aumento de
organizações líderes criarem modelos de negócios,
produtividade e redução de custos para toda a cadeia de
16
viabilizados por novas tecnologias e baseados na
suprimentos de aproximadamente R$ 52 bilhões .
Programas estruturados de certificação e
colaboração com diversos stakeholders. É possível
desenvolvimento de fornecedores locais promovem
amenizar consideravelmente as pressões socioambientais
acesso ao mercado, ao financiamento e à capacitação
por meio de cadeias de valor reconfiguradas e da
profissional. Buscamos certificação e, hoje, já temos mais transformação da “segunda onda de sustentabilidade”.
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Em

números
99%

100%

71%

Dos executivos entrevistados
consideram sustentabilidade
importante ou muito importante
para o seu negócio.

Nossa pesquisa Sustentabilidade nas Empresas
Brasileiras 2014 - Oportunidades de Negócios
Sustentáveis, com 100 executivos seniores das principais
empresas do País, de mais de 15 setores industriais,
propicia uma visão única da perspectiva executiva da
jornada do desenvolvimento sustentável no Brasil.

66%

Dos executivos entrevistados estão
satisfeitos com seus gastos e
investimentos em sustentabilidade
face aos resultados de negócios
obtidos, preponderantemente
relacionados a valorização da
marca e reputação, qualidade do
relacionamento com stakeholders
e mitigação de riscos e
compliance.

82%

Das empresas líderes continuarão
a aumentar os investimentos em
inovação nos próximos dois anos,
em virtude dos resultados tangíveis
de novas receitas e redução de
custos operacionais já percebidos e
da perspectiva de novas
oportunidades de inovação e
crescimento via novos produtos,
mercados e modelos de negócios.

Das empresas possuem práticas
estruturadas e recursos dedicados
ao tema de sustentabilidade.

Consideram a pressão crescente
de compliance regulatório e gestão
de risco ambiental como um dos
fatores mais influentes na
mudança de contexto de negócios
e, consequentemente, mais
presentes na agenda executiva
da organização.

R$ 150 bilhões
As boas práticas e as oportunidades de negócios
sustentáveis identificadas neste estudo fazem parte
de uma primeira contribuição para a agenda de
sustentabilidade do setor empresarial.

De oportunidades de negócios sustentáveis avaliados
para o setor empresarial brasileiro.

Novos modelos de negócios e novas formas de
colaboração multi-stakeholder serão cada vez mais
usuais e fundamentais para o ganho de escala
e velocidade necessárias para vencer os diversos
desafios de sustentabilidade.
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Foco Especial:

Economia Circular
As empresas enfrentam um desafio crescente para
expandir e criar valor em meio a um cenário de
volatilidade e escassez no fornecimento de recursos
naturais e grandes preocupações ambientais, com
elevação de custos e incertezas nos negócios.
A Economia Circular, um modelo alternativo que dissocia
crescimento de utilização de recursos escassos, é a chave
para gerir este desafio, tanto no nível macro quanto no
micro, pois viabiliza o desenvolvimento econômico
dentro dos limites dos recursos naturais e promove a
oportunidade às empresas de inovar nos negócios. Isso
capacita clientes e usuários a fazerem "mais com
menos".
As experiências com clientes e as pesquisas da Accenture
mostram que empresas líderes globais têm seguido a
liderança inovadora de empresas de menor dimensão ao
aplicar a Economia Circular como um framework para

Other loop
C. Returning
byproducts

crescimento e inovação, no sentido da “Vantagem
Circular”, que, segundo a pesquisa, já gira em torno de
US$ 1 trilhão.
Identificamos cinco modelos de negócios circulares e dez
tecnologias que tornam possível uma abordagem prática
para alcançar a Vantagem Circular, fundamentalmente
centrados no cliente e que vão além do simples ganho de
eficiência nos negócios, pois exigem uma nova
mentalidade entre os executivos e um novo conjunto de
capacidades na interseção entre estratégia, tecnologia e
operações.

2. Inovação e desenvolvimento de
produtos: do design para único uso ao design
para vários ciclos de vida e usuários.

Manufacturing

Circular
supplies

Logistics

Product
Design

Procurement

3. Fornecimento e manufatura: de cadeias
homogêneas para a inovação e cascateamento
de fluxos heterogêneos de recursos.
4. Vendas e uso dos produtos: do “nunca ver
seu produto novamente” para a gestão do cliente e do
ciclo de vida do ativo.
5. Cadeias de retorno: do compliance ao retorno
com oportunidades.

Sales and
martketing

A. Resell

C.
Remanufacture

A.
re-/upcycle

B. Repair/
Upgrade

Product
Use
Share

Para entender e captar todas as oportunidades de negócio
da Economia Circular, os executivos devem considerar
perguntas desafiadoras sobre a oportunidade, o valor a
ser criado, as novas capacidades, tecnologias e tempo de
seus investimentos na jornada em busca da Vantagem
Circular.

Mudanças nas capacidades de negócio
1. Estratégia: atenção ao core business para
a gestão complexa e colaborativa de redes.

B. Waste as
a resource

Reverse
logistics

End of life
disposal

Waste
leakage

Modelos de negócio da economia circular
Insumos circulares: energia renovável, matériasprimas biológicas ou totalmente recicláveis para
substituir entradas de ciclos de vida únicos.
Recuperação de recursos: recuperar recursos
utilizáveis e energia a partir de produtos descartados
ou subprodutos.
Extensão do ciclo de vida de produtos:
estender o ciclo de vida útil de produtos e
componentes por meio de reparo, upgrade e revenda.

Plataformas de compartilhamento:
permitem o aumento da taxa de utilização de
produtos e possibilitam o uso, acesso e propriedade
compartilhados.
Product as a service: oferecer acesso a
produtos com a manutenção da propriedade, para
internalizar os benefícios de produtividade dos
recursos circulares.

Tecnologias
Digitais: permitem novas maneiras
de acessar e entender produtos em
sua fase de utilização e apoiar
clientes para maior eficiência de uso.

Híbrida: permitem mover objetos
físicos para dentro e para fora das
cadeias de valor com serviços digitais,
para reduzir custos.

Engenharia: permitem a
produção e fornecimento de novos
tipos de recursos, assim como novos
designs de produtos para usá-los.
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