
Os líderes chineses queixam-se 
de que todos esperam muito 

deles sempre que o tema em debate 
é a mudança climática. Ao discur-
sar no quarto encontro de verão do 
Fórum Econômico Mundial, em 
Davos, o primeiro-ministro Wen 
Jiabao disse que, embora a China 
mantenha sua rápida expansão 
econômica, não deixará de buscar o 
equilíbrio entre crescimento e sus-
tentabilidade. Ótimo. Mas o que to-
dos se perguntam é se o país terá a 
estabilidade necessária para levar 
adiante tal promessa. As dúvidas 
são pertinentes. O gigante oriental 
adotou alguns dos piores processos 
industriais já criados pelo Ociden-
te para o uso intensivo do carbono. 

Sim, é sem dúvida uma excelen-
te notícia o fato de a China estar lan-
çando um índice ambiental, social 
e de governança (ESG) composto 
por ações de 40 empresas locais. A 
iniciativa é resultado de uma joint 
venture formada entre a companhia 
chinesa de índices de valores mobi-
liários, patrocinada pelas bolsas de 
Xangai e Shenzhen, e a ECPI, empre-
sa europeia de pesquisas em ESG. 

Mas é preocupante saber que 
altos executivos de grandes empre-
sas globais reclamam da falta de 
interesse dos investidores tradicio-
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nais pelo tema sustentabilidade. 
Gavin Neath, vice-presidente sênior 
da Unilever, diz que esses agentes 
econômicos "não dão valor ao que 
as companhias fazem nesse campo 
e nada indica que essa atitude mu-
dará rapidamente". Tom Albanese, 
CEO da Rio Tinto, salienta que a 
mineradora promove regularmen-
te reuniões sobre responsabilidade 
social corporativa com os acionistas, 
mas eles "não estão interessados nos 
projetos de ESG, pois não creem que 
sejam essenciais para o negócio". 

Ambos os executivos acreditam 
que os analistas estão enganados. O 
enorme passivo financeiro em que 
a BP incorreu depois do derrama-

mento de petróleo no Golfo do Méxi-
co pode aumentar o interesse pelos 
fatores de ESG, embora os índices de 
Sustentabilidade da Dow Jones, líde-
res de mercado, só tenham excluído 
a BP de sua lista depois do acidente. 
O último ranking de empresas da 
mesma Dow Jones chama a atenção 
pelo fato de a Toyota, durante muito 
tempo a favorita das comunidades de 
ESG, ter sido excluída da relação. Os 
controles de qualidade da montadora 
não acompanharam seu crescimento. 

Se essas empresas só foram elimi-
nadas depois que algo errado aconte-
ceu, os críticos se perguntam se os 
fundos de SRI (investimentos social-
mente responsáveis) realmente criam 
valor agregado aos investidores. Tal-
vez, mas não creio que os níveis atu-
ais de atividade de SRI possam confe-
rir alavancagem suficiente para que 
o sistema capitalista global chegue, 
no mínimo, próximo dos índices de 
sustentabilidade desejados (ou que 
deveriam ser desejados) pelo primei-
ro-ministro Jiabao. O novo indicador 
chinês é bem-vindo, mas eu gostaria 
de saber se alguma pessoa pode tra-
duzir para o mandarim ou para o 
cantones o antigo provérbio inglês: 
uma andorinha só não faz verão. 
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