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Não Basta ser Verde

interessante como, muitas vezes, as pessoas se referem ao desenvolvi-mento sustentável como tendo um triplo objetivo, o chamado triple bottom line, termo criado por John Elkington,1na década de 1990,que se refere à maneira pela qual as planilhas calculam e medem lucro ou desempenho como um resultado positivo ou negativo. Na verdade, muitas vezes, as empresas usam ferramentas contábeis para medir desempenho em forma de lucro, ou seja, fazem um balan-cete contábil. Antes de Elkington, Paul Hawken havia denunciado o custo do lucro em seu livro The Ecology of Commerce. Nessa obra, o autor destaca a falta de res-ponsabilidade e comprometimento dos negócios quando se leva em consideração o tempo de vida de seus produtos e o im-pacto ecológico desses mesmos produtos no meio ambiente.2 Em resumo, esse autor acredita que não é mais possível considerar o lucro sem levar em conta o impacto dos produtos no meio ambiente e na sociedade.Na verdade, o meio ambiente vem ocu-pando papel central nos últimos 30 anos, com a evidência irrefutável da ocorrência de mudanças climáticas e de seu impacto no planeta, associadas a reduções dos recursos naturais e à falta de sustentabili-dade. É impossível fazer de conta que não 

existe essa interdependência. Na verdade, o meio ambiente é um dos três componen-tes do triplo objetivo do desenvolvimento sustentável, que considera que o resultado de um negócio ou de um produto é a soma de: fatores econômicos (lucros), equidade social (pessoas) e práticas ambientais (planeta).1Enquanto o lucro é algo relativamente fácil de medir e é estritamente regulado pelo retorno dos serviços e por entidades de auditoria, o meio ambiente e a faceta social são mais difíceis de mensurar e, de modo geral, não são regulamentados nem auditados. Somente muito recentemente passaram a existir empresas de certi�  ca-ção, consultorias e auditorias dedicadas a esse tema. Destaque-se que os setores governamentais e privados continuam desdenhando o tema  e sem ceder às pres-sões da mídia, de blogueiros e de organi-zações de consumidores. Aparentemente, perceberam que agora é o momento certo para fornecer um serviço e ajudar a con-trolar e a validar práticas das empresas que desejam assumir um rumo mais assertivo em relação ao meio ambiente e, mais re-centemente, à sociedade. De acordo com esses modelos, os consumidores decidem, com base nos tipos de certi �  cado e de rotulagem, e co-municações sobre desenvolvimento sus-tentável, quais empresas estão fazendo a 

coisa certa em termos de meio ambiente e de sociedade. Além disso, e muito mais recentemente, relatórios de responsabi-lidade social corporativa (CSRs) estão acrescentando informações a rótulos de certi�  cação para que o consumidor tenha maior conhecimento do desempenho em desenvolvimento sustentável do setor privado. Mas será que essa informação é suficiente? Será que as empresas de cosméticos e seus departamentos de CSR dispõem dos recursos para dar conta dos três pilares do desenvolvimento susten-tável? Será que estão usando as “réguas” certas para medir seu desempenho em desenvolvimento sustentável? Fazer medições sobre o meio am-biente, por exemplo, medir reduções da emissão de carbono na atmosfera, por meio da pegada de carbono e sua relação com o uso de energia limpa e/ou de quí-mica verde, ter menor consumo de água e fazer reciclagem de subprodutos, só para mencionar algumas providências, são exemplos de como a indústria vem se posicionando para reduzir o uso não sustentável de recursos e para limitar a produção de dejetos e poluição, que têm impacto direto no meio ambiente. Mas medir o desempenho social das empresas e se dão bom tratamento aos funcionários é mais complicado. A Figura 1 ilustra vá-rios temas que surgem quando os lucros e a economia se cruzam com a sociedade. Cada um desses temas exigiria uma me-dição específica para que as empresas pudessem contabilizar seu impacto em seu progresso social.Embora a Organização das Nações Unidas tenha criado práticas a serem seguidas, em termos de governança, para a preservação do meio ambiente – especi �  camente para a proteção da biodiversidade –, por meio, por exem-plo, da Convenção sobre Diversidade Biológica e dos protocolos de Carta-gena e de Nagoya, essas práticas ainda 
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O próximo capítulo da história dos produtos naturais será um movimento em direção 
ao progresso social. Este artigo especula o que legado social e suas métricas implicam, 
e traz estudos de caso da indústria de cosméticos.

El seguiente capítulo de la historia de los productos naturales es un movimiento 
hacia el progeso social. Este artículo considera lo que implica el progreso social y sus 
métricas, y proporciona estúdios de caso de la indústria cosmética.

The next chapter in the naturals story is a move toward social progress. This article 
considers what social progress and its metrics entail and provides case studies from the 
cosmetic industry.
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não são regras, nem são de implementação obrigatória pelos Estados-membros.Dessa forma, quem é que está decidindo quais devem ser o cronograma, as regras e as informações necessários para a prática da sustentabilidade? Quem está medindo os resultados? Se há alguém, por exemplo, ou alguma instituição que esteja fazendo isso, como está fazendo essa medição? Como vimos, os CSRs surgiram com uma série de objetivos em relação ao meio ambien-te e à sociedade. Mas o que aconteceu com o progresso social?
Medição dos Resultados do Progresso SocialCerti �  cadores particulares vêm usando protocolos para dar etiquetas de “impacto social” ou certi�  cados de “fornecimento ético” a empresas de cosméticos ou a seus fornecedores que exercem impacto positivo em comunidades. Contudo, essas indicações frequentemente são limitadas a uma situação de “comércio honesto” (fair trade); às vezes, elas não levam em consideração a exploração de trabalho infantil ou o respeito aos direitos humanos. O impacto social de uma empresa e seu con-sequente desempenho não podem se limitar ao comércio honesto ou direitos humanos. Esse impacto social deve ter maior ampli-tude, trazendo a melhoria da comunidade como um todo, além de qualidade de vida para as pessoas. Evidentemente, trata-se de algo difícil de medir, pois, nas empresas, as metas são múltiplas e complicadas e os resultados são muito menos previsíveis do que apenas um resultado ambiental. Se fosse realizada uma abordagem holística do impacto social, essa abordagem seria especí �  ca de determinada comu-nidade, pois cada uma tem diferentes necessidades e aspirações. Dessa forma, a medição do impacto social das empresas nas co-munidades deve ser personalizada. Embora a criação de empre-gos e o comércio honesto sejam importantes, não são su�  cientes, pois a infraestrutura (habitação, escolas, hospitais, bancos etc.) também é essencial para o bem-estar e o desenvolvimento da comunidade (Tabela 1).  
Como Medir Esforços no Sentido do Progresso SocialO desempenho de uma empresa em relação ao progresso social não deve ser baseado apenas na medição de resultados, mas também das ações e medidas corretivas que levaram a esses resultados. Portanto, na empresa, todo o processo que gerou seu impacto social deve ser considerado. Ao examinar as informa-ções, é fundamental veri�  car quais recursos, especi �  camente, a empresa aplicou para dar suporte à atividade da comunidade, por qual(is) motivo(s), ou seja, por caridade, investimento, ou iniciativa; de que forma(s), como doação, empréstimo ou tempo; e por qual motivo, por exemplo, educação ou saúde.Depois de obter essas informações, o resultado (o que aconte-ceu) e o impacto (o que mudou) podem ser medidos ao longo do tempo. Alguns resultados especí�  cos que podem ser medidos em uma comunidade podem ser: o número de atividades realizadas; quantas pessoas foram atingidas; os fundos que foram levanta-dos; ou os negócios, a infraestrutura ou os itens de segurança que foram criados. O impacto, ou seja, as alterações que ocorreram na comunidade, pode ser medido como resultado dessas atividades e devem-se separar os benefícios de curto prazo dos de longo prazos, de modo a criar uma comunidade autossustentável e com boa qualidade de vida.3

O Fator FinanceiroCom frequência, nas sociedades modernas, o �  nancia-mento formal substitui o �  nanciamento informal e, muitas vezes, o impacto social depende – pelo menos em parte - de investimento monetário. Assim, tradicionalmente, os indica-dores de desempenho social são desenvolvidos por agências que interagem e colaboram com bancos que dão suporte de micro �  nanciamentos, ou com o governo local, ou com orga-nizações sem �  ns lucrativos. Todos esses setores agem em conjunto para agregar recursos que alavanquem um impacto social positivo. Sobre esse tema, uma instituição de micro �  nanciamento (IMF) pode implantar um sistema local para suprir, da melhor forma possível, a necessidade �  nanceira de uma comunidade e não apenas de seu próprio negócio. Para contratar esse tipo de serviço, o processo deveria começar pelo exame da intenção e do projeto da IMF, além de suas visão e missão, inclusive seus objetivos sociais. Depois de sua contratação, os sistemas de IMFs devem ser analisados, para avaliar se estão sendo reali-zados procedimentos que possam atingir os objetivos sociais e se estão sendo feitas as atividades necessárias para atingir essas metas. Além disso, devem-se examinar os resultados da IMF e veri�  car se essa instituição está envolvida com as comunidades que tem em vista – geralmente, donas de casa de baixa renda, grupos excluídos, etc. Em caso positivo, a dimensão de cada uma dessas comunidades. Além disso, é preciso considerar a faixa de produtos �  nanceiros da instituição, como seguro, empréstimo a pequenos negócios e �  nanciamentos à educação, 
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e sua adequação para atender às necessidades da comunidade de interesse. Finalmente, é necessário avaliar os estudos casos para saber se os clientes estão trabalhando para a melhoria de suas condições econômicas e sociais. Com base nesses componentes, a avaliação de impacto deve de �  nir em qual extensão essas melhorias podem ser atribuídas às atividades da IMF. A Figura 2 dá um resumo desse processo. 
Múltiplos RecursosONGs e analistas que trabalham com IMFs rapidamente percebem que, para medir adequadamente o impacto social e o progresso de ajuda oferecida, há necessidade de usar uma série de ferramentas. Muitas delas já foram desenvolvidas por diferentes organizações que dão suporte às IMFs.

Recursos de ampla visãoA Action, instituição sem fins lucrativos, e a United States Agency for International Development (USAID)4,5 desenvol-veram ferramentas para examinar um quadro mais amplo do que os indicadores �  nanceiros usados corriqueiramente pelos bancos. Na realidade, concentrar-se apenas em indicadores de desempenho �  nanceiro seria ter um quadro incompleto do(s) interesse(s) da IMF, pois seus impactos sociais e os processos que levam a esses impactos não seriam levados em considera-ção por esses indicadores. Por exemplo, mesmo um profundo programa �  nanceiro poderia prejudicar uma comunidade se, por exemplo, excluísse alguns grupos e assim criasse con �  itos dentro das populações. Na verdade, caso se baseasse exclusi-vamente nos indicadores �  nanceiros, uma IMF teria um desvio 

Tabela 1. Indicadores para medir o impacto social 
Áreas de ação (saídas) Resultados1. Criação de empregos para os excluídos Aumento de vagas de trabalho remunerado, em tempo integral ou parcial para pessoas socialmente excluídas2. Empoderamento, isto é, posição de cada indivíduo em sua família e nas comunidades; formação de capital social

Maior capacidade de participar de reuniões e expor sua opiniãoMaior cooperação entre amigos e membros do grupoMaior cooperação entre maridos e esposasMaior conhecimento de assuntos legaisMelhor acesso às redes sociaisRedução da migraçãoMaior participação e lideranças das milheres3. Temas relacionados com a saúde Melhora das instalações sanitáriasRedução de doençasMais planos de saúdeMelhor qualidade da água e dos alimentos4. Educação infantil e outros temas relacionados com a infância Maior reconhecimento da importância do tratamento igualitário de mulheres e crianças Maior acesso das crianças à educaçãoMenor prevalência de casamentos de pessoas muito jovensAdaptado da Referência 11

Figura 1. Diagrama de Venn para o desenvolvimento sustentável; o contracenar entre economia e sociedade precisa ser equitativo para poder ser sustentável 
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de missão, pois os objetivos sociais seriam substituídos por objetivos exclusivamente �  nanceiros, especialmente se os sistemas de incentivo contemplassem resultados �  nanceiros e não os sociais.
Esforços iniciaisO Comité d’Échange, de Ré�  exion et d’Information sur les Sys-tèmes d’Epargne-Crédit (Cerise)6 é uma organização francesa que visa os primeiros aspectos do �  uxo operacional esboçado na Figura 2. Em particular, o Cerise desenvolveu ferramentas que incluem um questionário e um guia para analisar e medir a intenção e o projeto, os sistemas internos e os resultados do esforço da IMF. Essas ferramentas examinam:- Abrangência de populações pobres e excluídas;- Adaptação de produtos e serviços a uma comunidade-alvo;- Aperfeiçoamentos no capital político-social;- CSR.
Resultados e impactoPara medir os resultados e o impacto do desempenho social das empresas, algumas organizações desenvolveram sistemas de notas e classi�  cação que são usadas no começo e no �  nal desse processo. Esse é o caso do progress out of poverty index (índice de progresso para sair da pobreza, em tradução livre, com sigla PPI) criado por meio de uma parceria entre o Consultative Group to Assist the Poor (Grupo de Consultoria para Ajuda a Pobres, em tradução livre, com a sigla CGAP), o Banco Grameen e a Fun-dação Ford. Esse índice pode ser usado ao longo do tempo para determinar se estão ocorrendo melhorias nos níveis econômicos da comunidade em sua caminhada para sair da pobreza. A ideia em que o PPI se baseia é ter indicadores globalmente comparáveis, em nível de comunidade, para indicar os níveis econômicos das comunidades e demonstrar alterações em suas condições. Essa ferramenta usa um “cartão de classi�  cação de pobreza” especí�  co de cada país, que se baseia em uma análise estatística de despesas domésticas do país. Cada cartão apresenta um pequeno conjunto de indicadores simples e de fácil obser-vação, para estimar a proporção de clientes que estão abaixo de uma linha de pobreza estabelecida. A IMF visita os lares para a obtenção de notas para cada questão. Os escores são então comparados com uma tabela de “probabilidade de pobreza”, previamente construída para determinar a porcentagem de lares que permanecem abaixo da linha de pobreza.7,8Outra forma de medir os resultados e o impacto do desem-penho social de uma empresa foi desenvolvido pelo Nirdhan Utthan Bank Ltd. (NUBL), em Katmandu, no Nepal.9 O sistema do NUBL é um indicador de pobreza do lar e dá uma nota e a consequente classi�  cação nas seguintes categorias:

- Educação;- Posse de terra;- Habitação;- Padrões de vida;- Su�  ciência alimentar.
Bem-estarA IMF sem �  ns lucrativos conhecida como FINCA representa um consórcio de instituições de micro�  nanciamento que desen-volveu sua própria ferramenta de avaliação, a FINCA ferramen-ta de avaliação de clientes (FCAT). Essa ferramenta consiste em uma pesquisa de domicílios que mede os indicadores básicos do bem-estar de uma família, como situação educacional, consumo diário, qualidade da saúde e condições da habitação, além de avaliar os serviços básicos como água, eletricidade e internet. Para criar a FCAT, a FINCA tomou como modelo o Living Standards Measurement Study (Pesquisa para Medição dos Padrões de Vida, em tradução livre, com sigla LSMS), amplamente utilizada pelo Banco Mundial e por agências de estatísticas nacionais. A LSMS é considerada a ferramenta mais abrangente para avaliar as condições socioeconômicas de uma população. Da mesma forma que o LSMS, a FCAT é adaptada aos hábitos de consumo e às condições gerais de vida características de cada comunidade. No entanto, a FCAT é adaptada especi�  camente à medição do bem-estar das pessoas pobres. A FINCA cruza referências dos dados do LSMS em relação às linhas de pobreza nacionais, possibilitando a identi�  cação dos atributos com maior relacionamento estatístico com a pobreza, especialmente em termos de alimentação.10Embora possam existir outros recursos para medir o desem-penho e o progresso social, os exemplos citados neste trabalho sugerem que a indústria de cosméticos pode precisar estudar e adaptar algumas ferramentas, medições e métodos utilizados pelas IMFs ou, pelo menos, trabalhar com IMFs para conseguir avaliar o que deve ser feito para cada comunidade.

Tabela 2. Indicadores para medir o impacto econômico
Resultados1. Maior renda2. Mais economia3. Melhor acesso a alimentos4. Acesso mais fácil ao crédito5. Maior autocon�  ança em termos de transações �  nanceiras6. Maior participação feminina em atividades que geram renda

Figura 2. Fluxograma da IMF desde a sua intenção de causar impacto até a realização desse propósito; MFIs e ONGs diferentes podem visar e medir partes diferentes do processo, com suas próprias medidas e ferramentas
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Figura 3. Empresas podem trabalhar com IFMs para investir em comunidades com duplo objetivo (comercial e social); depois, pode medir os resultados usando ferramentas da IFM
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Os parâmetros mais frequentemente utilizados para medir o impacto socioeconômico e aqueles que se relacionam com o progresso social encontram-se resumidos nas Tabelas 1 e 2. 
Estudos de Caso da Indústria de CosméticosHistoricamente, a cadeia de suprimento de ingredientes na-turais exóticos tem sido desenvolvida na África e na América do Sul. Nesses dois continentes, muitos fabricantes de cosméticos e fabricantes e fornecedores de ingredientes têm trabalhado em conjunto com organizações não governamentais (ONGs), sub-sidiadas pelos governos locais e por agências estrangeiras, para ajudar as comunidades de pequenos agricultores a implementar práticas de desenvolvimento sustentável visando criar uma es-cala de produção de ingredientes para o mercado de cosméticos.Um exemplo recente dessa parceria está ocorrendo em rela-ção a práticas sustentáveis de produção de quinoa na Bolívia. No país, uma grande empresa de cosméticos trabalhou juntamente com ONGs para assegurar a realização de práticas sustentáveis no fornecimento de ingredientes. Nesse caso, as ONGs trabalharam com as comunidades para ajudar a dar sustentação à produção local e, ao mesmo tempo, ministravam educação e treinamento aos seus habitantes.12Outro exemplo é a coleta do óleo de marula selvagem, na Na-míbia, onde instituições de micro�  nanciamento e fornecedores de ingredientes deram suporte aos pequenos agricultores para que estes passassem a operar, por meio de métodos sustentáveis, no fornecimento desse ingrediente para a indústria de cosméticos. Nesse caso, a organização de comércio Phytotrade Africa, banco que liberou microempréstimos às comunidades, o FIDES Bank Namibia e ONGs com o suporte da Cooperação Alemã para o Desenvolvimento (GTZ), juntamente com a empresa The Body Shop, criaram uma infraestrutura para desenvolver, em múltiplas etapas, um negócio que é sustentável e, mesmo tempo, empodera as mulheres da comunidade.13,14Esse último exemplo ilustra especialmente como, para exer-cer organicamente impacto social com obtenção de resultado concreto para uma comunidade, a indústria de cosméticos pode participar de uma rede mais complexa de apoiadores e adotar as ferramentas utilizadas por essa rede. A boa notícia é que a indústria já está se movimentando nessa direção, pois já vem abordando as necessidades sociais das comunidades, visando o crescimento sustentável (Figura 3). 

Destaques FinaisNão existirá amplo desenvolvimento sustentável enquanto seus três pilares, ou seja, fatores econômicos (lucros), equidade social (pessoas) e boas práticas ambientais (planeta) não forem levados em consideração pela indústria. O pilar social tem sido o grande desa �  o a ser vencido e para causar impacto, uma vez que a indústria de cosméticos não está equipada com as devidas ferramentas de medição. Contudo, é possível que, por meio da colaboração de institui-ções �  nanceiras, como as IMFs - que já estão operando há algum tempo com pequenos agricultores (basta olhar para a indústria alimentícia), além de colaborar pequenos empresários e ONGs locais –, a indústria de cosméticos pode tornar-se um dos apoia-dores e, no longo prazo, vir a comandar mudanças e progressos na área social. Nós só precisamos pensar “fora da caixa”. 
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