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R ecentemente, uma onda de
estudos ligando Sustentabilidade
e bons negócios tem ganhado as
páginas dos jornais, revistas e

publicações especializadas. Essa é uma boa
notícia. E vale destacar aí a pesquisa "Green
Winner", da A.T. Kearney, que procurou
saber se as empresas com práticas
sustentáveis de negócios estavam protegidas
da erosão de valor de mercado durante a
crise financeira. Isso foi feito por meio da
comparação de companhias "sustentáveis"
com a média de mercado de 18 setores. A
análise foi feita em dois períodos: entre os
meses de maio e novembro de 2008, e entre
setembro e novembro de 2008. Descobriu-se
que nas 18 indústrias pesquisadas as empresas
reconhecidas pelo foco em Sustentabilidade
foram melhores que a média dos seus pares e
ainda estiveram protegidas da desvalorização
no mercado. Em três meses, o diferencial
de performance entre as 99 empresas
pesquisadas foi de 10% em favor das
"sustentáveis". Em seis meses, a diferença
de performance foi de 15%, o que
representou uma média de US$ 650 milhões
de capitalização por empresa.

O estudo ainda diz que os investidores
valorizam as empresas que têm um histórico
de investimento em inovações chamadas
verdes. Essa pesquisa é fundamental porque
comprova que o mercado financeiro valoriza,
sim, empresas que estão preocupadas
com resultados de longo prazo
e não apenas com os de curto prazo.

Sustentabilidade é um novo jeito
de. fazer negócios. Ao colocá-lo em prática,

naturalmente a empresa vai ser obrigada
a ver a maneira como desenvolve e oferece
seus produtos e serviços. E, ao fazer isso,
está abrindo as portas para a inovação.
Por isso, costumamos dizer que a
Sustentabilidade é um vetor de inovação.
Temos acompanhado as ações de nossos
clientes nessa área e os resultados são
inspiradores. Como o caso de uma empresa
de alimentos que ao fazer reúso
de água, diminuiu em 90% o desperdício,
enquanto seu faturamento aumentou
na faixa de 17% ao ano desde 2002.

A General Electric é um exemplo de uma
grande empresa com bons resultados nessa
área. A empresa desenvolveu um sistema de
gestão de US$ 10 milhões que disponibiliza
métricas na performance ambiental, uso de
recursos, segurança e compliance. Com isso, a
GE diminuiu em 80% o desperdício de água e
economizou dezenas de milhões de dólares.

A inovação relacionada à Sustentabilidade
está diretamente ligada a melhorias na gestão.
Não se trata apenas de criar um novo produto
verde, mas, sim, de rever o que está sendo
feito. No final do ano passado, em sua
tradicional edição que aponta tendências para
o ano, "The Economist" chamou a atenção
para um dado muito relevante: a emissão de
gás carbônico do setor de TI é equivalente
ao da aviação. Só não tem o mesmo destaque
ainda. Esse é um bom exemplo do que é
possível para começar, ainda mais agora,
quando as empresas precisam cortar custos
para se adaptar a um momento de incerteza
no mercado financeiro internacional.
Bom para quem sair na frente.
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