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A mudança do paradigma e o efeito na estratégia das empresas

O ser humano é movido por suas crenças e valores. São eles que estão por trás dos paradigmas, que por sua vez determinam as teorias e os Sistemas Econômicos decorrentes.
 Os objetivos estratégicos das empresas são moldados aos sistemas dominantes e contém implícitos crenças e valores. O sistema econômico capitalista tradicional é eminentemente positivista, pragmático, quantitativo, com objetivo de gerar valor (lucro) aos acionistas e não leva em conta crenças e valores sociais e ambientais, senão em nível mínimo, compulsório, legal. Os administradores são imediatistas e movidos pela recompensa de atendimento aos objetivos dos acionistas. Tendem a seguir as regras, que são válidas para o curto prazo, imediatas.
Estamos em momento de mudança de crenças e valores, tendendo para valorização dos aspectos sociais e ambientais e para a qualidade de vida no planeta, uma visão de longo prazo. Esta mudança gera um novo paradigma, com novas teorias, e um novo sistema econômico emerge, com valorização do social e ambiental. Estamos mudando do sistema econômico capitalista para um sistema mais holístico “econômico sócio-ambiental” integrado, sistêmico. Os stakeholders (interessados) sócio-ambientais estão chegando, e com peso. Agora, o econômico, o social e o ambiental têm lugar comum.
O contexto (externo) é fator importante para estratégia das empresas. Empresas que não se adaptam ao contexto perdem sinergia e tendem a ficar excluídas, perdendo competitividade. Na cadeia de valor agora surge mais um forte componente, com reflexos no ciclo de vida dos produtos. Assim, considerações aos aspectos sociais e ambientais passam a ser tema estratégico, gerando uma nova estratégia. Boa parte do valor da empresa é intangível e afetado pela imagem e potencial de geração de valor. Cuidar do meio-ambiente é, atualmente, uma atividade com grande apelo.
Do confronto de uma estratégia atual com uma emergente, surge uma nova estratégia e necessidade de um novo alinhamento de toda organização, pela inclusão de mais um fator de sucesso, além de acionistas, clientes, processo, aprendizagem e crescimento: o sócio-ambiental. 

A gestão ambiental estratégica

A gestão ambiental passa a ser estratégica. A empresa que atender aos requisitos de atuação social e ambiental justa está gerando valor para os acionistas e sociedade e ao mesmo tempo evitando custos e perdas contingenciais e intangíveis, que podem comprometer a sua sustentabilidade.
. Os gestores da área terão de se adaptar aos novos conceitos, reciclar teorias, pensar no longo prazo, pensar na sustentabilidade da empresa, que implica em gerar valor num contexto sustentável de longo prazo. O sistema de recompensas deverá ser alterado para incentivar este alinhamento e não comprometer o empreendimento.
Novos conceitos e ferramentas deverão ser agregados na gestão, para incorporar conceitos de gestão estratégica de custos e benefícios ambientais.  Os custos deixam de ser calculados em função de documentos formais de transações, quantitativamente exatos, para considerar custos que são e não são, incertos, qualitativos, subjetivos, com escala de probabilidade (contingenciais) e custos intangíveis, imateriais, que afetam a imagem e relacionamento da empresa junto aos stakeholders. Há propensão para a ocorrência de custos em escala temporal contínua, às vezes não visíveis claramente no processo produtivo. Calculados e estimados por engenheiros ambientais, estatísticos, sociólogos, etc. e não pelos contadores e administradores tradicionais.
A empresa que não atender aos requisitos de atuação social e ambiental justa está incorrendo em custos contingenciais e intangíveis, que podem comprometer a sua sustentabilidade.  Os custos ambientais decorrem das atividades e, portanto, deverão ser alocados aos produtos a elas relacionados, demandando alteração nos sistemas de cálculo de custos tradicionais. Uma alternativa é a adoção do custeio ABC (custeio baseados na atividade), que conceitualmente leva em conta os determinantes estruturais (ambientais), como os recursos tecnológicos, por exemplo, que se traduzem na prática em direcionadores de custos (para decisão de mensuração e alocação).
Empresas que não são “jogadoras” (são avessas a risco) evitam formar contingências ao adotar práticas sustentáveis. Não são alguns gastos ambientais um investimento para a sustentabilidade futura? Uma espécie de gastos que evitam perdas maiores? Ou investimento no valor da imagem e relacionamento?  Neste caso, serão ativados, gerando ainda receitas intangíveis de valor (goodwill). 

Análise custo-benefício está presente no dia-a-dia dos gestores. Sem estratégia definida não há resposta e nem tratamento com ela alinhado. Muitas questões deverão ser repensadas de forma estratégica, pois quando existem mudanças, contingências, decisões em condição de incerteza, um erro na decisão pode ser fatal.


Vantagens de adesão ao novo modelo
Estamos entrando num período em que as empresas com atuação sócio-ambiental responsável passam a ser identificadas pelos stakeholders, constituindo-se uma vantagem competitiva e determinante de sucesso. 
No Brasil, a BOVESPA criou recentemente o Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE, para identificar aquelas com boas práticas sociais e ambientais, seguindo o exemplo da bolsa de Nova York (DJSI) e de muitos outros importantes organismos nacionais e internacionais. 
O BNDEs dá tratamento especial às empresas com boas políticas ambientais.
Empresas de grande porte como a Eletrobrás, Petrobrás, BNDES, Klabin, Aracruz, Gerdau, Volkswagen, BASF, etc....estão incorporando políticas ambientais e divulgando amplamente. Esta identificação tende ser ampliada e cada vez mais diferenciadora, um reconhecimento da sociedade àqueles que atuam com visão social e ambiental e que entram para o grupo das sustentáveis a Longo Prazo.
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