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sustentabilidade deve trazer inovação. "Se
uma empresa economiza água ou energia,
até melhora um pouco sua margem, mas
não garante que seu produto vá ser mais
vendido", diz Assumpção. A visão moderna de sustentabilidade é incluí-la na
essência do negócio.
Não é exatamente uma ideia nova
para Torres, Assumpção e Lombardi. Os
três trabalharam num dos casos mais bemsucedidos de sustentabilidade do mercado
brasileiro: as políticas do Banco Real, de
meados da década passada. Eles ajudaram o
então presidente do banco, Fabio Barbosa, a
tornar o Real uma referência internacional
em sustentabilidade. Um dos primeiros
produtos do banco (então controlado pelo
grupo holandês ABN-Amro) nessa linha
foi o microcrédito para empreendedores
do Nordeste, destinado a reformas que
diminuíssem os gastos de água e energia e
aumentassem a eficiência das empresas.
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"Nós perguntamos outras coisas", disse Torres. "Como o seu produto chega ao
mercado? Onde você quer posicioná-lo nos
próximos anos? Que tipo de problema você
está enfrentando? Distribuição, posicionamento da marca?" Os três sócios, que estavam
na cidade a convite do Santa Catarina Moda
Contemporânea (SCMC), um grupo de 13
empresas do setor têxtil, ouviram então um
rosário de queixumes. Contêineres de roupas
chinesas não paravam de chegar aos portos
do país, as vendas online haviam se tornado
um concorrente incômodo e as empresas
não sabiam como lidar com a cobrança dos
consumidores finais nas redes sociais.
"Reduzir as emissões de carbono não
ajudaria a empresa a resolver nenhum daqueles problemas", diz Torres. Mais eficiente
seria mostrar aos empresários "flashes do
estado da arte" do setor. Como a empresa
americana Patagônia, que optou por aplicar
uma etiqueta em suas roupas com a frase
"você precisa mesmo comprar esta peça?"
e angariou novos clientes. Nem todas as sugestões têm relação direta com sustentabilidade ambiental. "É preciso dar resposta
para os problemas reais. Ajudar as empresas
a gerar resultados no contexto atual, que
inclui outras variáveis além da ambiental",
diz Torres.
Trata-se de um jeito diferente de encarar a sustentabilidade. A ideia básica é que
uma empresa, para ser sustentável, precisa ser economicamente saudável. Mais: a

A

O SANTANDER FICOU PEQUENO

té abril de 2011, Torres era o superintendente de desenvolvimento
sustentável do Santander - o banco que
adquiriu o ABN-Amro. Assumpção era diretor de negócios para empresas de médio
porte e Lombardi, gerente de negócios
sustentáveis. Dizem que resolveram sair
para ampliar sua atuação. "No Real e no
Santander, nós fazíamos a ponte entre uma
empresa com determinada tecnologia e
outra que pudesse se interessar por ela por
conta própria. Mas não tínhamos tempo
de garimpar novas tecnologias. Não conseguíamos 'voar'", diz Lombardi.
Já como sócios da Sustainable Hub,
fizeram "viagens de caráter exploratório" à
Suíça, ao Reino Unido e à Itália. Começaram
a estabelecer uma rede de contatos com empresas, organizações e consultorias que são
referência em inovação e sustentabilidade.
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Essa rede é a base de sua proposta - conectar empresas com interesses mútuos, que
estejam na ponta dos processos sustentáveis. Na lista de contatos estão aproximadamente 500 empresas do mundo todo
que têm tecnologias limpas, prontas para
ser aplicadas ou tropicalizadas. A rede traz
outra vantagem à consultoria: permite que
ela opere com estrutura pequena, baseada
em parcerias.
Uma das empresas a que eles tiveram
acesso foi a americana Lucid Energy, de
Portland, nos Estados Unidos. Os fundadores da Lucid desenvolveram um sistema em que pequenas turbinas instaladas
em tubulações de água ou esgoto geram
energia graças ao fluxo nos canos. Outra é a
construtora brasileira Tecverde, fundada há
dois anos por jovens de Curitiba (PR). Eles
trouxeram para o Brasil uma tecnologia de
construção americana com madeira que
gera 80% menos resíduos na construção.
"Não conheço, no Brasil, nenhuma consultoria que alcance tantas tecnologias limpas
fora do país", diz Helio Mattar, diretorpresidente do Instituto Akatu, que promove
o consumo com preocupação ambiental.
PORTLAND NO BRASIL
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chamou a atenção de Sam Adams, prefeito de Portland. Depois de uma visita ao
Brasil, em junho passado, Adams trocou centenas de e-mails com os três sócios da Hub,

por sete meses, para debater possibilidades de
parceria. Adams é um pioneiro em sustentabilidade: desde 2004, vem transformando sua cidade
em referência de urbanismo nos Estados Unidos.
Agora, ele quer elevar as exportações da região
de US$ 22 bilhões para US$ 40 bilhões no médio
prazo. Nesse espírito, assinou um protocolo de
intenções com a Sustainable Hub para o intercâmbio de negócios entre Portland e o Brasil.
A consultoria ainda é pequena. Seu faturamento não deve passar de R$ 1 milhão este ano,
contando os 15 clientes dos setores de tecnologia, construção, finanças e vestuário. Mas já
há negociação de grandes contratos - com um
grande banco, inclusive. O que exatamente eles
vendem? Não dá para saber de antemão (por
isso, eles não cobram por horas trabalhadas,
como a maioria das consultorias). "O novo
jeito de fazer negócios com sustentabilidade
não funciona se você souber exatamente o
que vai fazer. Nós só sabemos que queremos
nos conectar com quem está na fronteira do
conhecimento. E, quando você busca as coisas,
elas vêm até você", diz Torres.

Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 6, n. 63, p. 84-87, maio 2012.

