
ladimir Putín, primeiro-mi-
nistro da Rússia, e Wen Jiabao,

primeiro-ministro da China, diverti-
ram-se muito no Fórum Econômico
Mundial de Davos, neste ano. O chinês
alfinetou os delegados americanos di-
zendo coisas como: a crise no país de-
veu-se à "busca cega pelo lucro", agra-
vada por um "modelo insustentável
de desenvolvimento, caracterizado
por uma baixa prolongada dos níveis
de poupança e por consumo eleva-
do". Ele defendeu "uma nova ordem
econômica, justa, imparcial, sadia e
estável" - em meio a tantos atributos,
só faltou acrescentar "sustentável".

A última edição de Riscos Globais,
relatório publicado pelo fórum, dá
destaque à questão da sustentabili-
dade de forma mais direta. Adverte
para o risco de se limitar exagerada-
mente o foco nos desafios econômi-
cos de curto prazo, sem olhar para
as causas subjacentes à crise atual
ou mesmo para o perigo de semear
novas crises. A estrutura de risco
apresentada no relatório enumera
diversos fatores de sustentabilidade
associados à condição da economia
mundial: mudança climática, saúde
e escassez de recursos aliados a uma
nova visão das lacunas na gover-
nança global. O relatório faz alusão
à necessidade de uma nova lideran-

ça para as questões globais, uma
liderança que combine autoridade
e capacidade regulatória com incen-
tivos para inovação no setor privado.
Como ficou demonstrado pela crise
do crédito, o mundo hoje está interli-
gado demais para que alguém possa
lidar sozinho com seus problemas.

O que significa tudo isso para as
empresas? Em tempos de recessão,
assim como nos de prosperidade,
sempre há ganhadores e perdedores.
Em primeiro lugar, há empresas que
estão bem posicionadas.Uma grande
companhia farmacêutica acaba de
reorganizar sua estrutura de P&D,
que funcionará agora nos moldes de
uma empresa de capital de risco, em

que cientistas disputam verbas com
base no mérito de suas idéias. E para
garantir que as idéias em processo es-
tejam de acordo com as necessidades
da sociedade, contribuintes e serviços
públicos de saúde farão parte do co-
mitê de seleção de projetos. Mas será
que essa perspectiva mais arejada
de inovação corporativa será capaz
de ajudar as empresas a se mante-
rem em posição de destaque, tanto
nos bons quanto nos maus tempos?

A resposta é sim, segundo um
relatório publicado pela Sustainable
Asset Management (SAM). A SAM
prevê que, no decorrer da próxima
década, de 15% a 20% (ou mais de
US$ 26 trilhões) dos ativos sob ges-
tão serão avaliados com base em
critérios de sustentabilidade. O que
deixa a instituição entusiasmada,
porém, é a evidência de que as líde-
res em sustentabilidade superaram
em desempenho as retardatárias no
período de sete anos pesquisado. É
interessante também que esse me-
lhor desempenho tenha persistido
tanto nos momentos de alta quanto
nos de baixa do mercado. Observam-
se por toda parte os sinais de um
embate que resultará no nascimento
de um novo modelo econômico.
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