
ESTUDO NEXT
Ferramentas de gestão 
para a sustentabilidade: 
cinco grandes desafios

Desafio Zero
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Entender primeiro, 
fazer depois
Na opi nião da maioria dos 

es pe cia lis tas ouvidos para 
este estudo NEXT, antes de 
escolher as ferramentas 

mais adequadas para a gestão de susten
tabilidade, o recomendável é estabelecer 
uma definição clara do conceito em rela
ção às especificidades do negócio. Uma 
empresa só consegue medir, monitorar 
e ge ren ciar se souber exatamente quais 
são os seus impactos socioambentais 

e o quanto eles estão ligados aos seus 
objetivos estratégicos. Embora algu
mas boas práticas possam ser replicá
veis, deve  se evitar, sobretudo, recorrer 
a receitas prontas, simplesmente porque, 
apesar de parecerem facilitar processos, 
elas costumam não caber na rea li da de de 
cada em preen di men to: o que vale para 
uma determinada companhia consagra
da em sustentabilidade do setor bancá
rio, por exemplo, não ne ces sa ria men te 

se aplica a uma mineradora, uma auto
mobilística ou um varejista, na medida 
em que a incorporação do conceito va
ria conforme as diferentes prio ri da des de 
negócio, os de sa fios, as externalidades, a 
cultura corporativa, os stakeholders e os 
sistemas de ge ren cia men to.

Estudo feito, em 2014, pela consul
toria McKinsey & Company, intitulado 
Sustainabilitty’s Strategic Worth (Valor Es
tratégico da Sustentabilidade) revela que 

Com base em entrevistas com 242 executivos
de 500 empresas brasileiras entre março e 

julho de 2013, a DOM Strategy Partners, con
sultoria focada em estratégia corporativa, iden
tificou os 10 erros mais representativos em sus
tentabilidade nas organizações. São eles:

1. Inconsistência de governança: apesar de
admitir sua importância, muitas empresas
ainda tratam a sustentabilidade como algo
“solto” em sua estrutura or ga ni za cio nal. Não 
existem sistemas de gestão bem planejados 
(orçamentos, metas, responsabilidades).
Falta também gestão de conhecimento.

2. Mensuração inexistente ou par cial: muitas 
empresas têm interesse em implementar es
tra té gias ou ini cia ti vas de sustentabilidade, 
mas não conseguem fazer de forma adequa
da, porque ignoram os aspectos tangíveis,
intangíveis e a melhor forma de mensurar re
sultados. A pesquisa aponta que isso decorre 
da baixa maturidade da governança do tema.

3. Mio pia em relação aos resultados poten‑
ciais: falta clareza quanto às oportunidades
de geração e proteção de valor resultantes
das ini cia ti vas de sustentabilidade. Mais do 
que obrigação por pressão so cial, o conceito 
precisa ser um facilitador de inovação, efi
ciên cia ope ra cio nal, di fe ren cial competitivo 

10 erros mais comuns  
em sustentabilidade empresarial

e fonte adi cio nal de receitas por novos pro
dutos, serviços ou canais.

4. Baixa percepção de impacto sistêmico no 
entorno: os impactos sistêmicos da empre
sa sobre os stakeholders ou vice  versa ain
da não são totalmente percebidos pelos exe
cutivos. Por isso, as com pa nhias deixam de 
aproveitar boas ideias vindas dos públicos
de interesse, perdendo oportunidades de
correntes dessa sinergia.

5. Dis so cia ção do core business: qualquer
que seja a estratégia de sustentabilida
de, convém estar alinhada com o negócio
principal da empresa. Desenvolver ações
alheias ao propósito minimiza o impacto
delas e prejudica as perspectivas.

6. O viés uni di men sio nal: o equilíbrio entre as 
dimensões am bien tal, so cial e econômica (e, 
em alguns casos, a cultural) deve nor tear
todo e qualquer esforço de sustentabilidade
corporativa. Evidentemente, o peso e o nível 
de importância de cada uma das dimensões 
vão va riar segundo as prio ri da des da compa
nhia. Deixar de abordar uma dimensão preju
dica o conjunto dos resultados — ainda que
no curto prazo pareça dar certo — na medi
da em que exclui, no planejamento e execu
ção, uma parte dos stakeholders.

7. Inconsistência na fixação de prio ri da des:
prio ri da des frágeis podem gerar frustração, 
resultados pouco tangíveis ou até mesmo
pre juí zos financeiros e de reputação.

8. Visão e valores dispersos e desalinhados:
quando restrita a um departamento ou à ini
cia ti va de um líder, a sustentabilidade en
frenta problemas de com preen são da par
te dos colaboradores, o que inibe a suges
tão de ideias e dispersa energia e esforços. 
É es sen cial o alinhamento em torno de uma 
visão, o qual deve vir de cima.

9. Falta de rea lis mo: toda ini cia ti va de sus
tentabilidade requer planejamento de acor
do com o setor e a estratégia de atua ção da 
empresa. De outra forma, corre  se o risco
de estabelecer metas distorcidas e os resul
tados tendem a ser subvalorizados.

10. Comunicação oportunista ou ine fi cien te:
como elemento fundamental da estratégia,
a comunicação precisa ser consistente —
para engajar o maior número possível de
stakeholders — e também responsável —
para assegurar a credibilidade das ini cia
ti vas da empresa. Cabe à companhia fazer
um ma pea men to dos públicos de interesse, 
adequando linguagem, canais e abordagem 
para cada segmento.
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o conceito da sustentabilidade vem cres
cendo em importância na gestão das em
presas. Segundo o documento, que se 
baseou em entrevistas com 3.344 repre
sentantes de empresas de todo o mundo, 
o principal motivo (43%) pelo qual os exe
cutivos estão adotando a sustentabilida
de é o alinhamento com visão, missão e 
metas dos ne gó cios. Na edição de 2012 
do mesmo estudo, o per cen tual era de 
30%. A gestão da reputação se manteve 
como a segunda razão mais importante 
(de 35% para 36%). E a redução de cus
tos, que havia sido o primeiro fator (36%) 
caiu para terceiro (26%) em 2014. O nú
mero de CEOs que acham sustentabilida
de um tema prio ri tá rio saltou de 5% para 
13%. E o de executivos, de 24% para 32%.

A conclusão dos pesquisadores é que 
o conceito ganhou contornos mais estra
tégicos. No entanto, confrontados com a 
ex pe riên cia de observação prática, nú
meros como esses parecem revelar mui
to mais a intenção do que ação efetiva. 
Alinhar sustentabilidade com visão, mis
são e metas, tornando  a uma prio ri da de 
real da agenda corporativa exige mudan
ças importantes em processos e es tra té
gias, e até mesmo nas regras do business 
as usual. Mais do que isso, requer trans
formações em modelos mentais. Cons ti
tuem ainda uma minoria as empresas que 
inseriram sustentabilidade em seu plane
jamento estratégico ou dispõem de po
líticas de sustentabilidade do conheci
mento de todos os seus colaboradores.

O aumento desse número passa por 
uma com preen são mais clara do conceito 
e de como ele pode ser utilizado para me
lhorar o desempenho do negócio. Em sín
tese: antes de definir os comos, é funda
mental saber o que é sustentabilidade e 
por que se quer ser mais sustentável.

“Se a empresa não entender o con
ceito, corre o risco de usar ferramentas 
sem conexão entre si”, afirma Eduar do 
Pedreira Rosa, professor de Gestão de 
Ne gó cios da Fundação Getúlio Vargas. 

“Tudo começa pelo debate, mas o diá lo
go pelo diá lo go, sem o uso de instrumen
tos adequados, não ajudará a construir a 
sustentabilidade. Recomenda  se que a 

discussão inicie pelo nível estratégico, se
guindo depois para o ge ren cial, o tático e 
o ope ra cio nal. Embora resulte em abor
dagens diversas, fun cio ná rios de todos os 
níveis precisam ser envolvidos para, en
tão, incorporar a visão dos stakeholders 
externos”, acrescenta.

Geor ges Blanc, professor na Univer-
sidade de Paris-  Sorbonne e consultor 
in ter na cio nal em estratégia corporativa, 
acredita que a definição do conceito e a 
escolha dos instrumentos de gestão mais 
adequados podem ocorrer ao mesmo 
tempo. “O ponto de partida consiste em 
elaborar uma lista de prio ri da des da com
panhia ba sea da nos riscos potenciais por 
tipo de stakeholder para, em seguida, de
finir a visão em sustentabilidade e quais 
as melhores ferramentas”, afirma.

A importância de com preen der o con
ceito de sustentabilidade impõe  se devi
do à va rie da de de definições presentes 
no mercado. Para alguns gestores, equi
vale à responsabilidade so cial corpora
tiva; para outros, cidadania corporativa. 
Muitos identificam com meio am bien te, 
saú de e segurança, porque suas empre
sas têm di re cio na do esforços nessas   áreas. 
Outros ainda acreditam que seja parte de 
um movimento de governança corporati
va e so cioam bien tal mais amplo.

POR ONDE COMEÇAR?
Uma questão recorrente nas empresas 
que se pretendem sustentáveis é: por 
onde começar? Ricardo Voltolini, diretor 
 presidente da consultoria Ideia Susten-
tável: Estratégia e Inteligência em Sus-
tentabilidade, acredita que a definição 
e com preen são do significado de sus
tentabilidade antecede até mesmo o ma
pea men to de impactos e externalidades.

Segundo o consultor, esse entendi
mento permite refletir sobre as possibi
lidades de mudança, isto é, ava liar quais 
os melhores procedimentos, desenvolver 
sistemas para reduzir impactos socioam
bientais e utilizar os recursos naturais de 
maneira adequada. A empresa deverá 
olhar para a própria rea li da de; afinal, o ta
manho de sua responsabilidade é exata
mente pro por cio nal ao de seus impactos.

Voltolini sugere o seguinte roteiro 
para os gestores: (1) Identificar um a um 
os impactos socioambientais (os chama
dos “grandes temas”) em toda a cadeia 
de valor do negócio sob a perspectiva 
dos stakeholders; (2) Estabelecer medi
das (es tra té gias) para eliminação, minimi
zação e/ou compensação dos impactos; 
(3) Inserir no planejamento estratégi
co, isto é, alterar a Missão, a Visão e os 
Objetivos Estratégicos; (4) Definir indi
cadores/métricas para as metas; (5) De
finir planos de ação e responsáveis; e  
(6) Educar e envolver colaboradores.

DEFINIÇÃO DAS FERRAMENTAS
Uma vez definido o conceito para a em
presa, o processo de escolha das ferra
mentas passa por uma reflexão sobre 
questões básicas: quais oportunidades e/
ou amea ças a sustentabilidade gera para 
a organização? Como a companhia se po
si cio na estrategicamente dian te dos de
sa fios apresentados? Como transformar 
desafio em oportunidade, integrando  a 
à estratégia central?

Embora o crescente número de ferra
mentas disponíveis dificulte a escolha e 
o uso pelos gestores, questionamentos 
bem conduzidos levam a uma seleção 
eficaz daquelas que permitem estruturar 
e integrar a sustentabilidade ao negócio 
segundo os diferentes es tá gios de desen
volvimento de cada empresa. Se adequa
dos, esses instrumentos atendem às ne
cessidades das organizações em diversas 
etapas, con tri buem para processos de 
aprendizagem, autoavaliação, prestação 
de contas, incorporação de prin cí pios de 
responsabilidade so cioam bien tal e ain
da auxiliam no cumprimento das metas.

Ao se le cio nar uma ferramenta, o ges
tor precisa ponderar entre as limitações 
e os be ne fí cios de sua escolha. Consi
derará, assim, aquela que in fluen ciar no 
comportamento da organização de ma
neira desejável e previsível, para promo
ver uma mudança significativa, di re cio
na da e monitorada, que impacte seus 
processos organizacionais com vistas 
tanto na sustentabilidade da empresa  
quanto do planeta. ❧
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Em 2011, Pamela Laughland e Tima Bansal,
respectivamente coor de na do ra de Conhe

cimento e diretora da Network for Business 
Sustainability, do Canadá, rea li za ram uma 
mesa  redonda com 15 representantes das prin
cipais organizações de diferentes setores do 
país: BC Hydro, Canadian Pacific, Environment 
Canada, Holcim Canada, Instituto In ter na cio nal 
para o Desenvolvimento Sustentável, Industry 
Canada, Instituto Pembina, Research In Motion 
Limited, SAP Canada, Suncor Energy, Grupo 
Banco TD, Teck, Telus, Tembec e Unilever Ca-
nadá. A ini cia ti va visou identificar os 10 de sa fios 
da inserção da sustentabilidade nos ne gó cios  
para as empresas. A seguir, a lista:

1. Existem muitas métricas para medir a sus‑
tentabilidade. Ini cia ti vas de sustentabilidade
afetam o meio am bien te e as pes soas; suas 
implicações organizacionais não são claras, 
nem seus impactos, ime dia ta men te ób vios. 
Medi  las, portanto, impõe  se como desafio. 
O que faz uma métrica melhor do que ou
tra? Como as empresas podem se le cio nar
as mais adequadas para suas necessida
des? Mesmo as empresas líderes precisam 
de orien ta ção para uma escolha correta.

2. As políticas governamentais de ve riam in‑
centivar resultados ligados à sustentabili‑
dade. Governos têm à sua disposição vá rios 
instrumentos — impostos e regulações, por 
exemplo — para estimular empresas a redu
zir seus impactos sociais e ambientais. Re
gra geral, elas não querem ser coad ju van
tes. Desejam trabalhar de forma colabora
tiva com a esfera pública, envolvendo  se na 
elaboração de políticas mais eficazes para
todas as partes interessadas.

3. Os consumidores ainda não consideram
tanto o fator de sustentabilidade nas de‑
cisões de compra. As empresas podem
 atuar de duas formas: primeiro, desenvol
vendo produtos mais sustentáveis a partir
de um estudo dos atributos valorizados pelo 
consumidor; depois, educando  os sobre os 
diferenciais de sustentabilidade para que to
mem decisões de compra mais cons cien
tes (isso vale também para os investidores).

10 desafios para a inserção da sustentabilidade 
nos negócios

4. As empresas não sabem a melhor for‑
ma de motivar seus colaboradores para
ini cia ti vas de sustentabilidade. Diferentes
pesquisas indicam que as pes soas prefe
rem trabalhar em empresas mais susten
táveis, alinhadas com seus valores, ainda
que tenham de re nun ciar a sa lá rios mais
elevados. Com isso, as com pa nhias podem 
atrair e reter os melhores talentos e incor
porar incentivos às metas de desempenho
em sustentabilidade.

5. Sustentabilidade ainda “não se encai‑
xa” perfeitamente no case de negócio.
Os executivos de sustentabilidade têm,
muitas vezes, dificuldade de explicar as
atividades de sua área. E, por consequên
cia, de defender investimentos nas tomadas
de decisão financeira, já que se baseiam
em resultados de longo prazo e em recom
pensas intangíveis. Como comprovar retor
nos de investimento so cial e am bien tal para 
o negócio? Como argumentar o valor da
sustentabilidade segundo a lógica adotada 
pela área financeira?

6. As empresas têm dificuldade em identifi‑
car oportunidades e amea ças. É difícil jul
gar o que merece maior atenção quando se 
está dian te de riscos que vão de crises fi
nanceiras a mudanças climáticas. As em
presas precisam, portanto, de orien ta
ção. Sabendo ava liar os de sa fios e opor
tunidades mais importantes para a orga
nização, os gestores estarão mais aptos
a prio ri zar questões materiais, traduzi  las
em es tra té gias internas e comunicá  las às 
partes interessadas.

7. As com pa nhias têm dificuldades para co‑
municar suas boas ações de forma credí‑
vel (e evitar que sejam percebidas como
green washing). Em relação à sustentabi
lidade, algumas empresas são recebidas
com certo ceticismo, e outras, com con
fian ça. As diferentes rea ções estão re la
cio na das a atributos da organização: tama
nho, estrutura, ações ou motivações. Mes
mo as corporações líderes divulgam seus
sucessos com cautela para evitar críticas.

É extremamente importante comunicar as 
mensagens de forma legítima; os pró prios 
be ne fí cios das atividades de responsabili
dade so cial podem depender de as par
tes interessadas acreditarem ou não na  
veracidade das informações.

8. Melhores diretrizes são ne ces sá rias para 
envolver as principais partes interessa‑
das. Muitas empresas têm experimentado
interações muito positivas com certos gru
pos, enquanto outras, às vezes, operando
nas mesmas re giões, viveram ex pe riên cias 
negativas. A relação entre uma organiza
ção e a comunidade precisa ba sear  se no
respeito mútuo e na con fian ça, por meio
de uma melhor com preen são de como as
pes soas do entorno das operações enten
dem a sustentabilidade.

9. Não há um conjunto comum de regras
para a terceirização de forma sustentá‑
vel. As empresas querem comprar produtos 
e serviços so cioam bien tal men te responsá
veis, mas o processo de identificação de
fornecedores sustentáveis nem sempre é
simples, e os meios para a comparação de 
produtos, nem sempre eficazes. Decisões
de fornecimento também podem exigir prá
ticas e informações específicas do setor.
A identificação de um conjunto de melho
res ini cia ti vas em sustentabilidade ofere
ce orien ta ções sobre a gestão de cadeias
de suprimentos e rende uma oportunidade
para as empresas mostrarem suas ações.

10. As empresas que tentam liderar em sus‑
tentabilidade acabam, muitas vezes, per‑
dendo. Em qualquer campo de atua ção,
estar na vanguarda carrega consigo algu
mas recompensas claras. Por exemplo,
as principais organizações  atraem novos
clien tes e fidelizam fun cio ná rios e demais
partes interessadas. Mas há também ris
cos para os que lideram em sustentabili
dade, como o de investir de forma exage
rada em tec no lo gias sem conseguir os re
sultados esperados ou de perder o apoio
de   áreas internas com mudanças nas
prio ri da des corporativas.
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