
uando Barak Obama precisou

de um especialista em energia

e ambiente para sua equipe

de transição presidencial, em

2008, ele ligou para Daniel C.

Esty, um renomado professor da

Universidade Yale, autor de nove

livros com experiência na Agência

de Proteção Ambiental que negociou a posição dos

Estados Unidos na ocasião da conferência Rio 92, o

primeiro evento internacional dedicado à questão

ecológica a alcançar visibilidade global expressiva

Esty fez parte da equipe de transição até Obama

nomear Lisa Jackson para o cargo.
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meio ambiente

Daniel C. Esty, da
Universidade Vale:
investir em eficiência
gera economias que se
refletem nos resultados e
são especialmente valiosas
em tempos de dificuldade
econômica

No ano passado, na versão revisada do livro "Green to
Gold" ("Do Verde ao Ouro", John Wiley & Sons, Inc.),
originalmente publicado em 2006, Esty mostrou como
as empresas podem usar estratégias ambientais para
inovar, criar valor e obter vantagem competitiva. Ac
lado do especialista Andrew Winston, Esty entrevistou
centenas de executivos ao redor do mundo para

descobrir como empresas geram valor duradouro
cortando gastos, reduzindo riscos, aumentando
rendimentos e fortalecendo marcas a partir de táticas
ambientais. Segundo o jornal inglês Financiai Times,
''Green to Gold" é um "manual de como tornar a sua
empresa urn ecossucesso, pegando a atual onda de
interesse do governo e dos consumidores em salvar o
mundo de uma catástrofe ambiental".

Esty atualmente dirige o Centro para Leis e Políticas
Ambientais e o Centro para Administração e Ecologia
de Vale, que, por sua vez, oferece bolsas para
estudantes interessados em estudos e pesquisas
relacionados à Amazónia. O programa é patrocinado
pela Fundação Gordon e Betty Moore e, logicamente,
também aceita estudantes brasileiros.

De malas prontas para a reunião anual do Fórum
Económico Mundial em Davos-Klosters, na Suíça,
que ocorreu entre 27 e 31 de janeiro, Esty falou com
Mundo Corporativo a respeito do progresso da
conferência sobre mudança climática de Copenhague,
das vantagens da chamada "ecoinovação" e de
como o Brasil, "mais do que qualquer outro país
do mundo, está posicionado para prosperar no
modelo green to gold".

MC: Em que medida a falta de um acordo
em Copenhague afeta as empresas, uma vez que
os países não acordaram limites obrigatórios
para as emissões de carbono?
A não-assinatura de um novo tratado sobre mudanças
climáticas em Copenhague não foi uma surpresa.
No entanto, o que mais impressiona são os avanços
alcançados em vários pontos críticos. A questão das
florestas voltou à agenda das discussões sobre as
mudanças climáticas, o que garante que a comunidade
mundial irá tratar da necessidade de proteger os
sequestradores de carbono e reduzir a emissão de
gases de efeito estufa. Além disso, tanto a China
como a índia demonstraram saber que precisam fazer
parte da solução e tomar medidas concretas para
controlarem as suas emissões. E, claro, o presidente
Obama recolocou os Estados Unidos em um caminho
construtivo de engajamento com as demais nações.
Portanto, empresas inteligentes reconhecem que
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haverá expectativas cada vez maiores sobre a questão
da mudança climática, mesmo que ainda faltem alguns
anos para se estabelecerem limites obrigatórios.

MC: Em épocas de redução da atividade
económica, os orçamentos para projetos de
responsabilidade ambiental costumam ser
reduzidos ou eliminados por serem considerados
centros de custo. Como as empresas podem
continuar a abraçar a causa verde em tempos
mais difíceis, como o que ainda se verifica em
muitos países?
Alguns investimentos ambientais - em especial,
aqueles que resultam em economia de custos - fazem
sentido, mesmo em tempos de recessão. Com efeito,
investir em eficiência gera economias que se refletem
nos resultados e são especialmente valiosas em tempos
de dificuldades económicas.

"Em um inundo que está tratando de
responder a mudanças climáticas e
outros problemas, como poluição das
águas e do ar, exposições químicas,
segurança alimentar e gestão de detritos,
as empresas capazes de criar soluções
terão oportunidades de mercado
significativas."

MC: No caso do Brasil, há estratégias
nacionais a serem seguidas para incentivar
o modelo "do verde ao ouro"? Que tipo de
incentivos o governo pode dar para promover
a responsabilidade ambiental (e as empresas
a procurarem formas de rentabilidade sendo
ambientalmente responsáveis)?
O Brasil, mais do que praticamente qualquer outro
país no mundo, está posicionado para tirar proveito
do modelo "do verde ao ouro". O País tem uma
vasta capacidade de produção de recursos naturais
de forma sustentável e de estar na vanguarda de
produção das novas tecnologias que serão essenciais
para um futuro de baixa emissão de carbono, como
os biocombustíveis. Também dispõe de mão-de-
obra jovem, cada vez mais qualificada tecnicamente,
que pode desempenhar um papel de liderança na
revolução da "tecnologia limpa".

MC: Sua posição, em algumas palestras,
é a de que a redução das emissões de carbono
é apenas metade da equação e que os países
também devem priorizar práticas como o
reflorestamento e outras formas de absorver
carbono. As medidas nessa frente devem ser
sobretudo governamentais ou também há
espaço para empresas e empreendedores?
As florestas são uma parte crucial de qualquer
solução para as mudanças climáticas e tanto o setor
público como o privado precisam otimizar os recursos
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florestais. Não há dúvida de que o caminho rumo aos

negócios de serviços relacionados à ecologia abre

novas oportunidades para as empresas privadas no

setor florestal.

MC: Um de seus ensinamentos é o de que

questões ambientais podem gerar prejuízos

para as empresas e que empresas inteligentes
alcançam vantagens competitivas por

meio de estratégias verdes. Existem muitos

líderes empresariais que resistem à ideia da

responsabilidade ambiental?
Líderes inteligentes do mundo todo - tanto nos países

em desenvolvimento como nos desenvolvidos-já

entenderam que a sustentabilidade é um elemento

essencial na estratégia dos negócios. Eles sabem que

o ambiente não é apenas um fardo, que implica uma

regulamentação a cumprir, custos a suportar e riscos

para gerenciar, mas representa uma oportunidade.

Em um mundo que está tratando de responder

a mudanças climáticas e outros problemas como

l poluição das éguas e do ar, exposições químicas,

, segurança alimentar e gestão de detritos, as empresas

capazes de criar soluções terão oportunidades de

mercado significativas.

MC: Qual a principal preocupação dos líderes

empresariais quando se fala na necessidade

de aplicação de políticas sustentáveis? O que

mudou atualmente?

Os presidentes de organizações estão mais interessados

em entender as oportunidades relacionadas à

l sustentabilidade para inserir o pensamento ambiental

I na estratégia do negócio. Eles querem ter uma ideia

l clara das medidas práticas que poderão tomar para

l reduzir custos e riscos, impulsionar a inovação e o

crescimento, além de construir ou melhorar a imagem

l de suas próprias marcas.

MC: São conhecidos os casos de grandes

empresas, tais como Toyota, Sony, Walmart e

BR Estratégias ambientais são financeiramente
viáveis também no caso de pequenas e médias

empresas?

As pequenas empresas têm as mesmas oportunidades

de economia de custo das grandes, estando, muitas

vezes, em posição de contribuir para o processo de

inovação que será crítico para as novas tecnologias,

a fim de promover a eficiência energética e energias

alternativas.

MC: Ainda existe hostilidade em relação à

responsabilidade ambiental concentrada em

certos setores, como o extrativista?

Sim. Existem alguns setores que ainda pensam que

o aumento de práticas sustentáveis irá prejudicar suas

perspectivas de longo prazo. Os setores mais hostis

são os que não estão pagando pelos danos ambientais

que eles têm causado à sociedade. A indústria do

carvão tem sido a mais evidente nesse aspecto, mas o

setor de mineração e algumas empresas petrolíferas

também têm sido hostis.

MC: E quanto ao setor financeiro? Além
das práticas sustentáveis para compensar o

próprio consumo de energia ou o lixo gerado,
as instituições financeiras devem buscar

oportunidades por meio dos investimentos

que fazem ou das empresas que financiam?

Vários bancos já entenderam que o seu verdadeiro

impacto no ambiente não está em seu próprio

consumo de energia ou no lixo gerado, mas naquilo

que seus financiamentos estão proporcionando.

Para diminuir esses impactos, um grupo de

instituições financeiras desenvolveu diretrizes para

seus financiamentos de projetos por meio dos

chamados "Princípios do Equador" (exigências

socioambientais adotadas voluntariamente por

bancos internacionais e brasileiros em operações

de financiamento de projeto). No entanto, será

preciso fazer mais nos próximos anos, não apenas

para estabelecer diretrizes de financiamento, mas

também para aumentar a transparência dos impactos

ambientais gerados pelo setor financeiro. -

Camila Viegas-Lee é
correspondente do jornal
O Estado de S. Paulo, com
passagens por veículos
como Wall Street Journal,
Valor Económico, Folha
de S.Paulo e telejornais
das TVs Globo e Cultura
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