
Campinas, 30 de julho de 2015.

Comitês Estratégicos 
de Sustentabilidade



Temas a serem abordados

por quê ser sustentável? conveniência

convicção comitê de 
sustentabilidade debates

implantação resultados
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Por que uma empresa deve ser sustentável?

a) por convicção;
b) por conveniência; seguir tendências de mercado

pressão legal
pressão de mercados

É preciso ser verdadeiro com a sustentabilidade…

…o mercado pune com mais severidade do que premia.



Greenwashing
O que é: 

Prática de usar a publicidade para dar aparência de sustentável 
a produtos/serviços que não o são, de fato.

Porque: 

Empresas não querem mudar sua forma de fazer negócios e 
aproveitam-se da boa fé do consumidor que prefere produtos e 
serviços sustentáveis.
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Perda: mercado e reputação.
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Greenwashing
Não atingem os resultados esperados.

Perda: mercado e reputação.

Como fazer a coisa certa?



Posicionamento atual no mercado

empresas

BAUsustentabilidade
requisitos
Deixar tudo 
como está.

vantagens
Baixo custo de 
manutenção do 

investimento.
Gestão, 

processos e 
mercado já 
conhecidos.

business as usual

requisitos
Romper BAU; 

inovação.

vantagens
"Blue Ocean"; 
preferência.

Custo menor.
Adequado às 
exigências do 

novo consumidor.
Perpetuidade.

Mercado
Tem para todos.  
Por enquanto…



Onde a sustentabilidade começa?

Estocolmo 1972

Comissão 
Brundtland 

1983 ~ 1987

Rio'92

Rio + 20

Convenção 
do Clima

Protocolo 
de Quioto

driver de 
sustentabilidade

Produção baseada em energéticos fósseis 
(energia, derivados de petróleo).



Impacto da sustentabilidade na  
performance empresarial

Joseph Stiglitz, economista: 

“As mudanças climáticas são a principal ameaça à economia 
dos Estados Unidos atualmente."

Só dos Estados Unidos?



In God we trust,  
everyone else bring data

O aquecimento global deverá custar, por ano, aos EUA:

US$ 3.8 bilhões até 2020

US$ 6.5 bilhões até 2040

US$ 12.9 bilhões até 2060

Custo da inércia: US$ 1.2 trilhões/ano - perda de prosperidade
3.2% do PIB mundial/ano

Relatório SwissRe: impossível segurar a maior parte da indústria.



Porque ser sustentável?
Porque é onde a performance das empresas aumenta do ponto 
de vista do ROE, meio ambiente e da sociedade.

Porque os investidores querem ter certeza de que haverá duas 
coisas:

- o planeta; 
- as empresas investidas.



As corporações
Cultura Corporativa 
Conjunto específico de valores e normas compartilhados por pessoas e 
grupos numa determinada organização e que controlam a forma como 
interagem entre si e com stakeholders fora da empresa.

Papel Social das Empresas
Conceito neoclássico, ainda vigente: maximizar resultados.

Divergências sobre como maximizar resultados: 
- stakeholders vs. acionistas 
- "trade-off" de longo prazo 
- externalidades 
- ética



Os profissionais
O sucesso de uma empresa está diretamente relacionado a sua 
performance social e ambiental.

Accenture - pesquisa 2010 com 766 CEOs (mundo) 

93% » sustentabilidade é um tema importante ou muito 
importante para suas organizações

Reino Unido - pesquisa com jovens profissionais 

44% » descartam propostas de empresas com má reputação no mercado 

80% » preferem salários um pouco abaixo do mercado a vincular suas 
carreiras à má reputação de empresas que pagam bons salários



O mercado
Esclarecimento: internacionalmente CSR = sustentabilidade; no Brasil, não. ESG 
(environmental and social governance) é o modelo de gestão focado em sustentabilidade.

SRI - Socially Responsible Investment   

» desde 2003 - crescimento de 22%/ano 

» 2015 - já soma US$ 25 trilhões em todo o mundo

Melhores recomendações de investimento para empresas que tenham claro: 

CSR + ESG



CSR + ESG
Relatórios integrados - métricas para informações não financeiras
As melhores recomendações de investimentos levam em conta 
informações não financeiras. Idem à concessão de créditos pelos bancos.

Gestão de risco: empresas com boa performance ambiental e 
social invariavelmente têm ótima gestão financeira.

Empresas sustentáveis têm melhor performance porquê: 
- atraem melhores talentos 

- estabelecem cadeias de fornecimento estáveis e confiáveis 

- relação com stakeholders evita disputas com alto custo financeiro 

- investem mais e melhor na inovação de produtos e processos



Interesse do mercado cresce

fonte: London Business School



Palavras chave
INOVAÇÃO

TRANSPARÊNCIA

RESPONSABILIDADE

RESPEITO

PROPÓSITO



Comitê Estratégico de Sustentabilidade

Ser sustentável é perenizar-se no tempo.

Nosso Futuro Comum 
Capítulo 2 

Desenvolvimento Sustentável é aquele que satisfaz as necessidades 
presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir 
suas próprias necessidades.

colaboração inovação mudança de paradigmas



Introdução da sustentabilidade no ambiente corporativo

Comitê Estratégico de Sustentabilidade

Em geral, ambiente hostil a mudanças…



5 passos para introduzir a sustentabilidade no negócio e atingir 
níveis de excelência:

Comitê Estratégico de Sustentabilidade

1) comitê ou conselho de sustentabilidade;
Quem participa? 

- presidente, vice presidentes 
- diretores 
- stakeholders 
- funcionários 
- consultores externos
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5 passos para introduzir a sustentabilidade no negócio e atingir 
níveis de excelência:

Comitê Estratégico de Sustentabilidade

1) comitê ou conselho de sustentabilidade;

2) redefinição estratégica;

3) produtos/serviços sustentáveis;

4) gestão;

5) cadeia de valor, acima e abaixo.



O que a empresa ganha?

fonte: London Business School
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Resumindo:
Sustentabilidade não é um destino, mas um caminho permanente.

O mercado, no mundo todo, muda nessa direção.

Cedo ou tarde todo o mercado será sustentável, por convicção, 
por determinação legal ou pressão dos consumidores.

Sair na frente assegura mais tempo para adaptação e ganhos.

Comitês de sustentabilidade são a forma mais indicada para introdução 
e gestão do tema nas empresas.

Já há suficientes dados demonstrando a efetividade da 
sustentabilidade como estratégia vencedora.

SUSTENTABILIDADE É O NOVO NORMAL



Obrigado!

Antonio Lombardi

antonio@lombardiandcompany.com
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