"É preciso pensar nas oportunidades de negócios"
Peter Lacy
Para executivo, novo mercado ecologicamente correto surge em todos os setores
O segredo de se adaptar às novas cobranças por sustentabilidade está em criar novos
produtos que facilitem cumpri-las, repete insistentemente Peter Lacy, líder de sustentabilidade
da Accenture na América Latina, na Europa, na África e no Oriente Médio.
O que empresas precisam enfrentar para serem sustentáveis?
O ponto crítico é: como gerenciar a sustentabilidade de um modo que fique integrado na
estratégia e execução do negócio? A sustentabilidade tem sido gerenciada como algo paralelo,
em vez de ser uma parte essencial na forma como a organização toca seu negócio. Quando
você pensa como empresas podem fazer progresso, trata-se de pensar nas oportunidades de
negócios. Por exemplo, no momento, como parte dos pacotes econômico de estímulos em todo
o mundo, cerca de US$ l trilhão vai ser investido em infraestrutura. Cerca de metade vai ser
gasto em infraestrutura sustentável, em redução de uso de energia, poluição e emissões. É um
novo mercado surgindo.
Como governos podem participar?
Há três formas dos governos ajudarem. Uma é na criação de políticas públicas e regulação. A
segunda é na sua própria operação como organização, e a terceira, no tipo de gastos e
contratos que fazem. Um dos aspectos mais interessantes da sustentabilidade é que 70% da
emissão de carbono vêm de áreas urbanas. Todos os problemas e soluções estão nas cidades.
Toda cidade tem sistemas para cuidar da água, da eletricidade, e estamos ajudando-as a usar
uma abordagem mais integrada nessas áreas e a aplicar novas tecnologias. Em energia,
aplicar tecnologias como smart grids (rede de distribuição inteligente) que se abastecem de
energias renováveis e smart meter (monitoramento do uso de energia) que permite às
pessoas monitorar o uso de energia nas suas casas. Isso é o que chamamos de cidade
inteligente e um bom exemplo disso é Amsterdã. Tudo se resume a ter informação de melhor
qualidade, analisá-la, tomar decisões melhores e medir o resultado delas. Embora não possa
falar sobre nenhuma cidade; estamos tendo uma série de conversas no Brasil sobre como
trazer parte dessa gestão integrada para o país.
O sucesso depende de tecnologia e informática?
Depende de duas coisas: tecnologia e mudança de comportamento. Tecnologia só é útil, se
mudarmos a forma como nos comportamos, como consumimos, como comemos e como
vivemos. Mudança de comportamento também se trata de repensarmos a maneira como
trabalhamos e também se trata de uma mudança de comportamento na hora de criar leis e
políticas. Precisa-se de um tipo de mentalidade bem diferente, pensando em uma abordagem
integrada para sustentabilidade, ao invés de achar que por ser um ministro dos transportes, só
se deve focar em transportes. Essa ainda é a forma como tocamos nossa política.
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 39.

