
primeira palestra do dia foi do professor de eco-
nomia da graduação e mestrado do IBMEC-SP
(Instituto Brasileiro do Mercado de Capitais),
José Luiz Rossi Jr. No início da apresentação,
Rossi Jr. começou definindo que sustentabili-

dade pode ser vista como uma tentativa das empresas em
mover na direção de uma maximização de valor no longo
prazo, "colocando mais peso nos resultados em um período
mais longo de tempo."

O palestrante explicou que as empresas praticam ações
sustentáveis no curto prazo para obterem resultados no
longo prazo. Isso exige uma mudança no paradigma, prin-
cipalmente dos economistas, que afirmam que o objetivo
de uma companhia é a maximização do lucro corrente. A
sustentabilidade muda isso, visto que os objetivos passam a
ser de longo prazo.

Esse novo cenário traz a seguinte questão: ser sustentável
envolve custos em curto prazo, porque toda mudança implica
em despesa, mas os resultados não serão imediatos. Por isso,
é preciso calcular bem os benefícios dessa mudança. Segun-
do Rossi Jr., há dois lados: o que escolhe a sustentabilidade
("it pays to be green") e outro que diz "não" ("it does not").
O palestrante apresentou os argumentos utilizados pelos dois

O professor do IBMEC deu o exemplo da emissão de
poluentes por uma indústria. Na visão dos "contrários",
a empresa não deve se preocupar com essa externalidade

(poluição), pois regular isso é obrigação
do governo. Outro argumento é que, ao
investir em sustentabilidade, a empresa está
deixando de destinar recursos a atividades
mais lucrativas.

Após expor as idéias contrárias às práti-
cas de sustentabilidade, o palestrante falou
sobre os argumentos dos que são favoráveis
aos investimentos, como "externalidade",
ou seja, o comportamento de um agente
social afeta os que estão próximos a ele.
Outro argumento é que a regulamentação
governamental é inadequada, insuficiente
ou inexistente, de modo que não é possível
depender somente dela para solucionar as
questões; uma vez que o governo não dá
conta de regulamentar esses assuntos, as
empresas devem internalizá-lo, e uma das

formas é a adoção de políticas sustentáveis.
O economista mostrou que é melhor "internalizar" isso,

lados que o dia-a-dia das empresas tem
revelado.

Entre os argumentos dos que refutam
investimentos em sustentabilidade, ele
citou o "teorema do bem-estar". Esse teo-
rema afirma que, uma vez que a empresa
faça algo para o seu próprio bem, o resulta-
do final para a sociedade vai ser o melhor
também. Partindo do pressuposto de que
isso é verdade, as empresas tentam maxi-
mizar o lucro. A "ausência de externalida-
de" também é um dos argumentos daqueles
que são contrários a investimentos em
sustentabilidade: ao maximizar o lucro, a
empresa não prejudica nem atrapalha nin-
guém, ou seja, pensa apenas nela. Assim,
não há problemas em maximizar o lucro
corrente. "Entretanto, ao fazer isso a com-
panhia acaba trazendo prejuízo ou ganho a terceiros. Aí esse
resultado não é válido", afirmou.



porque há pressão dos investidores e consumidores para
que as empresas adotem ações sustentáveis. "Certamente
haverá custos na implementação dessas políticas", ponderou
Rossi Jr., "mas também benefícios, como a diferenciação do
produto, que passa a ser visto como 'sustentável'; a criação
de confiança e cooperação, acarretando retornos maiores e
duradouros; a geração de vantagens competitivas, na medi-

75% dos trabalhos indicam um efeito positivo. No aspecto
financeiro, o professor apontou para os seguintes efeitos:
o valor de uma empresa que está incluída em um índice de
responsabilidade social é maior, ao passo que, se ela for
excluída desses índices, o impacto é negativo. O professor
mostrou dados comparativos entre o índice Dow Jones com o
índice Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World),

da em que os consumidores passariam a composto por ações de empresas de reco-
reconhecer a empresa como sustentável e
valorizá-la mais por isso."

O tema tem ligação também com o
gerenciamento de riscos, segundo Rossi
Jr. Com políticas sustentáveis, as empresas
podem reduzir as possibilidades de eventos
prejudiciais e, caso eles ocorram, terão
custos menores. Além disso, há estudos que
indicam que empresas sustentáveis têm um
fluxo de caixa menos volátil, o que as ajuda
no mercado financeiro. Outro tópico que
estimula a adoção de medidas sustentáveis
pelas empresas é a redução do custo do
capital, visto que o aumento da demanda
pelos seus ativos resulta na ampliação do
preço de mercado.

Para ilustrar os benefícios que a adoção
dessas práticas trazem às empresas, o professor expôs alguns
fatos: segundo o Social Investment Foram, o Social Res-
ponsible Investments - SRI (fundos de investimentos que
favorecem empresas preocupadas em reduzir seus impactos
socioambientais negativos) está crescendo nos EUA a taxas
animadoras; 11% dos ativos sob gerenciamento profissional
(fundos de pensão, fundo mútuos) naquele país estão rela-
cionados a SRIs; e entre os anos de 2005 e 2007 os investi-
mentos em responsabilidade social cresceram a uma taxa de
18% ao ano.

Após discorrer sobre esses tópicos, o palestrante falou
sobre os resultados práticos obtidos pelas companhias que
optaram por adotar práticas sustentáveis. Ele afirmou que

nhecida sustentabilidade corporativa. O
gráfico dos últimos anos mostram que as
empresas que compõem o DJSI World têm
conseguido resultados melhores em termos
de valor de mercado na comparação com o
índice Dow Jones.

José Luiz Rossi Jr. levou aos congres-
sistas um estudo recente (2008) que aponta
que indústrias de produtos considerados
prejudiciais, como fumo e bebidas alcoó-
licas, têm suas ações menos demandadas
por investidores.

Assim, nota-se que a não adoção de
políticas de sustentabilidade redunda em
custo - em se tratando de valor da empre-
sa - para as companhias. O professor
do IBMEC-SP também expôs um gráfico

compostos pelo ISE (índice de Sustentabilidade Empresarial
da BOVESPA) e pelo índice BOVESPA. O gráfico mos-
trava que o valor de mercado das empresas consideradas
sustentáveis (participantes do índice ISE) têm maior valor
de mercado.

O palestrante finalizou a apresentação ressaltando que
a sustentabilidade influi de maneira positiva no valor das
empresas e que a relação custo/benefício é boa para as
companhias que adotam práticas sustentáveis. Ele destacou
ainda que os resultados dependem das percepções que con-
sumidores e investidores têm da política de sustentabilidade
da empresa. "É importante que ela seja um programa real da
empresa e não apenas uma ação de marketing".
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