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Mais do que moda ou tendência, a sustentabilidade é uma estratégia de negócio para as
empresas e, como tal, incontornável. Esta foi a principal mensagem transmitida pelas quatro
marcas que participaram no último Insight by Briefing: Tabaqueira, Coca-Cola, Sonae MC
e Grupo FCA.

Foi este, aliás, o pressuposto para o

pelos Objetivos de Desenvolvimento

métricas. A comunicação interna e

é tornar esta tecnologia acessível. O

debate, subordinado ao tema “Sus-

Sustentável das Nações Unidas.

externa é transversal.

que passa, por um lado, pela criação

tentabilidade. Sim, mas como?”. O

Nesse contexto, assenta em quatro

Por sua vez, o diretor de Marketing do

de uma rede de distribuição e abas-

diretor de External Affairs Taba-

pilares: inovar para obter produtos

Grupo FCA (Fiat Chrysler Automobi-

tecimento e, por outro, pela disponi-

queira Portugal, Rui Minhós, come-

melhores, isto é, alternativas me-

les), Luís Domingues, partilhou que a

bilização dessas soluções a um custo

çou por enquadrar que a empresa,

nos nocivas face ao consumo de

emergência ambiental “é algo urgen-

comportável, de modo a que o racio-

integrada no grupo PMI, iniciou há

nicotina; operar com excelência,

te em todo o mundo e obviamente que

nal económico permita que o con-

alguns anos um processo de trans-

desenvolvendo práticas comerciais

está a marcar fortemente a indústria

sumidor, progressivamente, adote

formação organizacional que tem

e de venda responsáveis e práticas

automóvel”, sendo a redução de CO2

estas soluções.

vindo a dar lugar a uma estratégia

de gestão mais sustentáveis; cuidar

o principal objetivo: “É um desafio

Também o diretor de Relações Ex-

de sustentabilidade: “Uma empresa

das pessoas, sendo uma empre-

que, do ponto de vista tecnológico,

ternas da The Coca-Cola Company

como a nossa, que comercializa um

sa mais diversa e mais inclusiva; e,

está a evoluir muito rapidamente com

para Portugal, Tiago Lima, entende

produto nocivo, a primeira coisa que

finalmente, a proteção ambiental,

soluções que designamos de eletri-

que a sustentabilidade faz parte do

tem de fazer para tornar o negócio

reduzindo a pegada, através de uma

ficadas. A maior parte das empresas

DNA das empresas: “Antes, olháva-

mais sustentável é resolver alguns

gestão mais verde dos recursos, da

está perfeitamente alinhada com este

mos para o departamento de sus-

dos problemas dos seus produtos”,

preservação da biodiversidade dos

objetivo, é uma autêntica corrida à

tentabilidade como algo acessório,

comentou, dando conta de que a es-

solos e das florestas, e da criação

diminuição de CO2”, afirmou, ressal-

que, se calhar, estava no fim da li-

tratégia da empresa tem sido guiada

de indicadores de desempenho e

vando, contudo, que o maior desafio

nha, das decisões que se tomavam.

10
DEZEMBRO 2020

www.briefing.pt

Rui Minhós referiu igualmente as
boas práticas a nível dos recursos
humanos, destacando o plano de
contingência aplicado na fábrica de
Albarraque, “um dos principais exportadores nacionais, que exporta
mais de 85% da sua produção para 25
países”. O resultado foi que, em cerca
de mil trabalhadores, se confirmaram
apenas 50 casos, todos eles contraídos no exterior e diagnosticados
à entrada da fábrica graças a essas
medidas. No momento do debate,
não havia casos ativos. Entre as boas
práticas, destacou também a certificação com o selo de igualdade salarial, atribuído desde 2019 pela Equal-Salary Foundation.
Centrando-se no quarto pilar, aquele
em que são mais visíveis as estratégias clássicas de sustentabilidade,
referiu as ações de sensibilização
Mas, hoje, está presente em todos os
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ANTES, OLHÁVAMOS
PARA O
DEPARTAMENTO DE
SUSTENTABILIDADE
COMO ALGO
ACESSÓRIO, QUE,
SE CALHAR, ESTAVA
NO FIM DA LINHA,
DAS DECISÕES QUE
SE TOMAVAM. MAS,
HOJE, ESTÁ PRESENTE
EM TODOS OS
MOMENTOS CHAVE
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dos oceanos com a disponibilização
de cinzeiros portáteis nas praias durante a época balnear. E levantou a
ponta do véu sobre um projeto piloto
a desenvolver em 2021 nos aeroportos e centros comerciais no âmbito do
programa global da PMI “O mundo
não é um cinzeiro”. Deu ainda como
exemplos o investimento em energia
renovável – desde 2015 que a energia
elétrica consumida tem esta origem
–, a reciclagem e valorização de cerca de 99% dos resíduos, o programa
de reciclagem para dispositivos eletrónicos de aquecimento de tabaco e,

INSIGHT BY BRIEFING
RUI MINHÓS, DIRETOR
DE EXTERNAL AFFAIRS
TABAQUEIRA PORTUGAL

DEPOIS DESTE
PERÍODO, O
CONSUMIDOR VAI
ESTAR MAIS ATENTO
ÀS QUESTÕES DA
SUSTENTABILIDADE

LUÍS DOMINGUES, DIRETOR DE
MARKETING DO GRUPO FCA (FIAT
CHRYSLER AUTOMOBILES)
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deia de valor e, nesse sentido, não
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foi também reforçado pelo diretor
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que possuam toda a informação que
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economia circular, mais voltada para
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os processos internos no sentido do
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ordem do dia, quando se olha para a

“Olhando mais para a frente”, Luís Do-

gócios, geradora de reputação e/ou
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teração entre as viaturas e o ambiente,
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TIAGO LIMA, DIRETOR DE RELAÇÕES
EXTERNAS DA THE COCA-COLA
COMPANY PARA PORTUGAL

sa reputação, tanto ao nível dos stakeholders, como dos consumidores.
Não podemos esquecer que estão no
centro das nossas atenções, porque
são eles que escolhem a marca e o
produto que querem”, sustentou.
Ainda a propósito de reputação, considerou que é uma métrica que começa a ser “bastante relevante”. A Coca-Cola possui um sistema próprio:
“Vamos acompanhando um debate
que existe que é se a melhoria da reputação implica melhoria das vendas,
mas ainda não conseguimos fazer

PEDRO LAGO, DIRETOR DE PROJETOS
DE SUSTENTABILIDADE E ECONOMIA
CIRCULAR DA SONAE MC

essa ligação. Isso não acontece ainda,
mas vamos caminhar para lá”.
Se no setor alimentar o açúcar é uma
preocupação, no retalho o que está
na ordem do dia é o plástico. E Pedro
Lago entende que o problema não é
o plástico, pois, como subproduto da
indústria petrolífera, não consome
muitos recursos; o problema é a forem que a sustentabilidade é uma es-

ma como o plástico termina a sua vida.

tratégia de negócio: “Deixámos de ser

“E aí, sim, temos um grave problema

avaliados pelos nossos acionistas não

ambiental porque, infelizmente, os

só pelos resultados financeiros, mas

sistemas de triagem e de reciclagem

também pelo progresso nos indica-

são muto pouco eficientes”, eviden-

dores de performance de sustentabi-

ciou. “Enquanto retalhistas, coloca-

lidade”, justificou. Quanto à reputação,

mos muito plástico no mercado. Já al-

admitiu que, fruto das externalidades

gum tempo que temos uma estratégia

negativas dos produtos que comer-

muito clara, assumimos um compro-

cializa, a empresa tem “um problema

misso público de, até 2025, 100% das

de credibilidade”. Mas deixou uma nota

embalagens das marcas próprias do

positiva: “Não podemos mudar o pas-

Continente serem recicláveis ou reuti-

sado, mas o que fazemos no presente

lizáveis ou até compostáveis. Estamos

pode mudar o futuro. É essa a visão de

a fazer um trabalho absolutamente

transformação da PMI e da Tabaquei-

estrutural de revisão de todas as em-

ou melhor, da redução das emissões, é

formance, pelas funcionalidades. Mas

ra, que é tentar trabalhar para obter

balagens, no sentido de garantirmos

aquele sobre o qual existe maior pres-

temos a convicção e informação nesse

um futuro melhor, um futuro sem fumo,

que isto acontece. Temos objetivos

são. Apesar de externa, esta dinâmica é

sentido de que, do ponto de vista repu-

onde todos os fumadores de produtos

ambiciosos, mais ambiciosos do que

“inalterável”. Mas terá impacto na per-

tacional, é um tema que vai influenciar

de combustão possam mudar para al-

os da União Europeia. É preciso criar

ceção do consumidor? “Acredito que

muito e, progressivamente, entrar na

ternativas menos nocivas de consumo

um ecossistema em que todos os

seja mais uma questão reputacional. Na

tomada de decisão do consumidor”.

de nicotina substanciadas em evidên-

elos da cadeia contribuam para que

FCA, não temos indicações claras de

A Tabaqueira partilha este peso da re-

cia científica, colocadas sob escrutínio

o plástico não seja o problema que é

que a escolha esteja a ser influenciada

gulação, com Rui Minhós a entender

dos reguladores.”

hoje. O consumidor tem um papel fun-

pelo tema da sustentabilidade, como é

que o que está em causa é o posicio-

A regulação estende-se ao setor de

damental”, elaborou, para chegar a

pelo design, pela economia, pela per-

namento das empresas, na medida

atividade em que opera a Coca-Co-

uma conclusão, partilhada pelos de-

la, visível no debate recente sobre os

mais intervenientes: “Ainda há muito

níveis de açúcar nos produtos ali-

que fazer” na resposta à pergunta que

mentares. Nos últimos 19 anos, e de

deu o mote a este Insight by Briefing –

acordo com Tiago Lima, a empresa

“Sustentabilidade. Sim, mas como?”.

reduziu em 39% o açúcar nas be-

DEIXÁMOS DE SER AVALIADOS PELOS NOSSOS
ACIONISTAS NÃO SÓ PELOS RESULTADOS FINANCEIROS,
MAS TAMBÉM PELO PROGRESSO NOS INDICADORES
DE PERFORMANCE DE SUSTENTABILIDADE

bidas que comercializa, sendo que,
atualmente, 35% do portefólio inclui
produtos de baixas calorias ou zero
calorias. “Este trabalho que fazemos
obviamente que tem impacto na nos13
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