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Nunca a filosofia que sustenta um modelo econômico sustentável teve tanta chance de mostrar 
que não está falando de duendes e fadas num mundo de fantasia A crise financeira mundial 
destruiu o mercado financeiro e mostrou que, sem regulação do Estado, a economia torna-se 
refém da ganância dos especuladores. Trilhões de dólares que nunca haviam saído do bolso 
dos governantes para resolver problemas socioambientais apareceram para salvar bancos. 
Assim, esta na hora de as empresas que seguem uma gestão sustentável mostrarem que são 
mais imunes à falência do que as outras. O problema, lembra o analista e consultor Aron 
Belinky, é que o mercado está longe de ser sustentável, e como o mundo todo está interligado, 
ainda é precoce dizer que as empresas sustentáveis estão imunes: 
 
O que a gente pode imaginar é que as empresas sustentáveis vão sofrer menos e se recuperar 
mais rápido porque elas têm estrutura de governança, de exposição a riscos, são mais 
estruturadas do que as outras. Afinal, tudo isso faz parte das práticas sustentáveis — disse 
ele. 
 
Para o presidente do Instituto Ethos, Ricardo Young, isso é fato: perdas acontecerão realmente 
porque a crise é sistêmica. Mas as empresas que levam à frente, de maneira séria e honesta, 
um estilo de gestão sustentável têm um controle maior sobre os riscos do seu patrimônio. Até 
o fato de ter que fazer um relatório de sustentabilidade anual facilita isso. Portanto, é hora de 
refletir seriamente sobre o que ocorreu. E de tentar mudar:  
 
Vendeu-se uma ilusão durante muito tempo. A liberalidade do capital financeiro acabou criando 
um descolamento — potencializado pela dimensão virtual — entre a economia financeira e a 
economia real. Ninguém tinha a idéia de que algo tão grave poderia ocorrer — disse ele. 
 
Em outras palavras, este descolamento quer dizer o seguinte: nas bolsas de valores havia 
muito mais dinheiro do que na realidade. Dentro de uma economia sustentável, baseada em 
produção, isso não poderia ocorrer. O indiano Muhamad Yunus, Nobel da Paz 2006 e fundador 
do Grameen Bank, que concede pequenos empréstimos a pobres, deu uma entrevista ao Globo 
no dia 12 de outubro, em que afirma que em seu banco há um índice baixíssimo de 
inadimplência, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos. 
 
Os americanos não conseguiram pagar seus compromissos porque os créditos que tomaram 
estavam acima das suas possibilidades. No nosso casou concedemos pequenos créditos a 
pessoas que são pobres, mas usam o dinheiro que recebem produtivamente. Para comprar 
animais e material para a agricultura, ganham dinheiro com isso e pagam o que tomaram 
emprestado de volta - disse ele à repórter Graça Magalhães-Ruether, que o entrevistou em 
Berlim. 
 
É simples assim. O que mostra, para Aron Belinky, que hão é só com a regulação do mercado 
que se ficaria livre de uma nova crise. 
 
A falta de regulação explica o problema de algumas empresas estarem quebrando, mas não 
explica o fato de que a gente vinha acreditando que as coisas se multiplicam de forma quase 
perene. A regulação, portanto, não impede que ela venha a acontecer novamente daqui a uns 
anos — disse ele. 
 
No confortável lugar de uma empresa que está entre as que menos perdeu na crise, a Natura, 
que tem uma gestão sustentável emblemática, dá a lição: 
 
São mais sujeitas a problemas de sustentabilidade as empresas que trabalham visando a um 
curto prazo. Se a gente não acreditar nessa inter-relação não estaremos acreditando na 
sustentabilidade. Preocupar-se com a gestão econômica é intrínseco à empresa. Preocupar-se 
com o ambiental e o social é que é sustentável — disse Rodolfo Gutilla, diretor de assuntos 
corporativos da Natura. 



A empresa anunciou seus resultados do terceiro trimestre, onde apresentou o crescimento em 
sua receita líquida de 21,4% sobre o mesmo período do ano anterior. 
 
José Tadeu, presidente da mineradora Samarco, empresa que o IFC (braço do Banco Mundial 
que dá empréstimos a projetos sócio-ambientais em países emergentes) não quer deixar de 
ter na carteira porque lhe confere mais credibilidade, afirma que as empresas que  trabalham 
neste tipo de sair da crise, até mesmo quebre porque vai faltar bons empregos, vai faltar 
respeito aos fornecedores, aos consumidores. Numa crise dessas, quando o dinheiro está alto, 
para as empresas que agem assim o custo fica mais baixo. É que o custo fica alto por falta de 
confiança. E as empresas sustentáveis têm a confiança de todos — disse ele, garantindo que 
até agora sua empresa, que só tem como acionistas a Vale e a BHP Billington, não sofreu 
nada. 
 
Os fundos que têm na carteira empresas sustentáveis tiveram uma queda no retorno, como 
todos os outros. Mas, para o superintendente da gestão de fundos do asset management 
Banco Real, Pedro Villani, isso não deve ser motivo para se tirar o valor da atitude correta de 
escolher fundos com empresas sustentáveis. 
 
É uma questão de atitude. Quando faço opção por uma empresa que respeita mais o meio 
ambiente eu estou também evitando o risco de que essa empresa vá fechar suas portas no 
futuro - disse ele. 
 
Esta lógica seduziu Sérgio Mauro Santos Filho, secretário científico do Instituto Socio-
Ambiental (ISA). Investidor de um fundo ético, ele não sabe quanto perdeu, mas sabe que 
também sofreu com a crise. Só que ele não se decepcionou, já que o máximo que esperava 
era justamente o que aconteceu: uma queda, sim, até um pouco menor do que as empresas 
listadas no Ibovespa. Mas, ele afirma, isso não é o mais importante: 
 
O que me mobilizou nunca foi a possibilidade de ter um rendimento superior ao dos outros 
fundos. O que me mobiliza é estar contribuindo com as empresas que têm responsabilidade 
sócio-ambiental. Se elas não estão lucrando mais do que as outras, ok. Eu abriria mão de uma 
parte do meu lucro em nome da sustentabilidade do planeta, e é isso também que deve ser o 
mote delas — disse. 
 
Por estas e outras atitudes é que os analistas apostam: a crise financeira há de criar um novo 
modelo econômico. E este modelo será melhor. Assim seja. 
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