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R e v i s t a

BENCHMARKING
Aprendendo com os detentores das melhores práticas

NESTA EDIÇÃO:

Veja como a ar te se tornou  aliada  das boas práticas socioambientais para difundir
valores e inter ferir  na reflexão coletiva.
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ARTE A SERVIÇO DA
SUSTENTABILIDADE

Trabalhos distintos, objetivo comum:
Um mundo melhor e mais sustentável
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A visão de personalidades e especialistas em 03 exclusivas entrevistas: Dr. André Medici, economista
senior do Banco Mundial,  há 13 anos nos Estados Unidos trabalhando com desenvolvimento
sustentável, Alcir Villela, Coordenador  da Área de Graduação do Meio Ambiente, Saúde e
Educação Senac/SP, e Juca de Oliveira, ator, escritor, ambientalista e um dos fundadores
do Projeto Amazônia para Sempre.

Galeria vozes da sustentabilidade com frases exclusivas

de lideranças e personalidades, Artigos Técnicos,

Depoimentos, Agenda GMGA e muito mais...

Programa Benchmarking 2009 abre inscrições e apresenta

sua comissão técnica



Realização:

Programa Benchmarking - Soluções inovadoras que melhoram o desempenho ambiental das atividades humanas

Programa Benchmarking
Atitude Responsável e Competitiva

55 11 3729-9005

www.benchmarkingbrasil.com.br
bench@maisprojetos.com.br

7º Benchmarking Ambiental Brasileiro
Os melhores cases da gestão socioambiental corporativa

O conhecimento socioambiental aplicado e compartilhado nas empresas e instituições
brasileiras contribuindo com a construção de sociedades sustentáveis

Inscrições online no site www.benchmarkingbrasil.com.br

2009

JUNTE-SE AOS MELHORES DA GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DO PAÍS

Gestores e Instituições que pela excelência de suas

práticas são referências e exemplos a seguir.

RANKING BENCHMARKING

Inscreva seu case no maior Banco de Boas Práticas Socioambientais do Brasil

Mais de 20 mil gestores e especialistas tiveram contato com as melhores praticas socioambientais selecionadas pelo Programa
Benchmarking através do Livro BenchMais, Banco de Boas Práticas, FIBoPS - Feira Internacional para o Intercâmbio das Boas
Práticas Socioambientais, GMGA– Grupo Multidisciplinar de GestãoAmbiental, entre outros. Mais de 100 empresas já participaram
e integram o maior Banco de Boas Práticas socioambientais do país. Faça parte. Inscreva seu case de excelência socioambiental
para concorrer ao Ranking 2009.

RANKING 2008 (ordem alfabética): AGCO, ALUMAR, AMBEV, Anglo American, ArcelorMittal Inox Brasil, ArcelorMittal Tubarão,
Avon Cosméticos, Banco Bradesco, Bandeirante Energia, Boticário, Braskem, Caixa Econômica Federal, Celulose Irani, DAEE,
Dana Indústrias, Duke Energy, Duratex, Fundação Espaço ECO, HEMORIO, INPEV, Itautec, Klabin, SABESP, Samarco Mineração,
Souza Cruz, Subprefeitura Itaim Paulista, Suzano Papel e Celulose, Volkswagen Caminhões & Ônibus, Wal-Mart Brasil, Yagasai
Industria de Fibras.
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A Sustentabilidade é um assunto novo para o campo do conhecimento cientifico e empresarial, mas com um volume considerado de informações
a ser compartilhado. Abordar as práticas de sustentabilidade que proporcionam melhorias e inovações socioambientais para empresa, país e
sociedade é o nosso objetivo.

A revista reúne a massa crítica da gestão socioambiental e coloca em pauta assuntos relevantes da sustentabilidade em matérias, entrevistas,
artigos e depoimentos, todos exclusivos. Com um conteúdo avançado, atingimos os mais experientes e atuantes profissionais da área.

Temos tido excelente receptividade nos contatos com os detentores do conhecimento socioambiental aplicado que são generosos em compartilhar
suas visões e experiências, o que é muito bom para nossos leitores. Passar a experiência de quem está de alguma forma atuando com práticas de
sustentabilidade nos últimos 20 ou 30 anos é seguramente a melhor forma de elevar o debate socioambiental em todos seus níveis.

Estamos atingindo o nosso objetivo, pois recebemos inúmeras mensagens parabenizando a linha editorial adotada que segundo os leitores,
lideranças (governamentais, empresariais, artísticas e acadêmicas), especialistas e profissionais atuantes em sustentabilidade, os conteúdos são
qualificados, relevantes, atuais e com aplicabilidade em seus negócios e profissões.

Nesta edição trazemos entrevistas exclusivas com personalidades nacionais e internacionais. Entrevistamos Dr. André Medici, Consultor em
Desenvolvimento Sustentável do Banco Mundial. Alcir Vilela, Coordenador da Área de Graduação do Meio Ambiente, Saúde e Educação, SENAC-
SP e membro da equipe técnica do Índice de Sustentabilidade Empresarial da BOVESPA, e Juca de Oliveira, Ator, Autor e um dos idealizadores do
Projeto Amazônia para Sempre.

Lançamos nesta edição a Galeria Vozes da Sustentabilidade com frases e depoimentos exclusivos das lideranças governamentais, empresariais,
acadêmicas e artísticas. As mais representativas e atuantes personalidades do cenário nacional gravaram com exclusividade suas frases em nossa
galeria.

O desafio ambiental não tem fronteira, e a arte também não. Isto é o que retrata a matéria de capa Arte a serviço da Sustentabilidade
apresentando o trabalho de 04 artistas consagrados, cada um com sua linha de atuação, fazendo da arte uma grande aliada da sustentabilidade,
que com sua poderosa força de expressão atinge todos os níveis sociais e interfere positivamente na reflexão coletiva.

Leia a Revista Benchmarking e conheça em primeira mão as mais avançadas praticas de sustentabilidade. Porque falar com quem faz, faz toda a
diferença.

Boa leitura.

Marilena Lino de Almeida Lavorato
Coordenadora do Programa Benchmarking

Membro do Conselho Editorial
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DR. ANDRÉ MEDICI

André Medici é economista senior do Banco Mundial. Vive ha mais de 13 anos nos Estados Unidos trabalhando na área de

projetos de desenvolvimento social em temas como saúde, educação, proteção social e desenvolvimento sustentável.

Desenvolve atividades acadêmicas em instituições como a George Washington University e o Centro Latino Americano de

Economia Humana (no Uruguai). No Brasil ocupou várias posições públicas como Chefe da Divisão de Meio Ambiente do

IBGE, Diretor Adjunto da Área Social da mesma instituição, Chefe da Área Social do Instituto de Economia do Setor Público

(IESP) em São Paulo. Foi professor da ENSP-FIOCRUZ e da PUC-RJ. Participa de diversas comissões em organismos

internacionais das nações unidas e tem inúmeras publicações internacionais (livros, artigos em revistas, etc.)

Por Luciene Balbino

“Obama tem criticado a dependência norte-americana do petróleo e o uso inadequado das fontes de energia pelas
famílias e pela indústria norte-americana, apontando para a necessidade de investimentos em tecnologias

limpas e novas fontes de energia”

O economista em sua entrevista faz uma análise profunda e direta
da nossa realidade em relação ao Meio Ambiente. Para André a
crise da indústria automobilística causada pela recessão global é
uma grande oportunidade para reavaliar a produção no setor,
"apoiada por investimentos em novas fontes de energia de baixa
emissão de carbono. Algumas tecnologias já estão disponíveis.
Carros hibridos, carros flex, células de hidrogênio e energia solar
são somente alguns dos exemplos", explica.

Para ele, o mercado de créditos de carbono pode gerar mais
consciência e através dos mercados financeiros incentivar a
sustentabilidade ambiental.

Com a eleição do Presidente Obama nos Estados Unidos, André
acredita que haverá no cenário mundial um comprometimento
maior com práticas ambientais sustentáveis, "Obama tem
criticado a dependência norte-americana do petróleo e o uso

inadequado das fontes de energia pelas famílias e pela indústria
norte-americana, apontando para a necessidade de
investimentos em tecnologias limpas e novas fontes de energia",
coloca.

Nesta entrevista esclarecedora sobre a sustentabilidade no
mundo, André vai mais longe ainda em sua argumentação, "Não
é por outro motivo que Obama indicou o prêmio Nobel de física e
promotor de tecnologias verdes Steven Chu para o cargo de
secretário da Energia, o equivalente a ministro das Minas e
Energia no Brasil.

Acompanhe à seguir a entrevista do economista André Medici, um
profissional que nos dá uma panorâmica do que poderá acontecer
às futuras gerações se não mudarmos a nossa forma de lidar com
o mundo.

Entrevista com Dr. André Medici 3



4

Qual é sua visão sobre sustentabilidade ambiental no mundo pós-crise econômica mundial. O que podemos esperar das

lideranças políticas e empresariais nos próximos anos?

2009 será um ano decisivo para as praticas sustentáveis? Se achar que sim, poderia nos explicar o porquê? Se achar que

não, também.

Entrevista com Dr. André Medici

“

”.

Em que pesem os efeitos negativos
da crise financiera global sobre os
níveis de pobreza, desemprego e
instabilidade social, é sempre bom
lembrar que as crises são importantes
momentos de reorganização da
produção, onde se pode reinventar o
que não está funcionando e planejar
m e l h o r a s e s t r a t é g i a s d e
desenvolvimento sustentável

O aumento dos níveis de produção e
consumo trazidos pela globalização não é
sustentável ambientalmente. Ainda que o
dese jo de todos os pa íses em
desenvolvimento seja o aumento da
riqueza de suas populações, universalizar
os atuais níveis de consumo dos países
desenvolvidos com os padrões vigentes de
uso dos recursos naturais e deterioração
ambiental, inviabilizaria a vida no planeta.
A solução exige a adequação do consumo
dos países desenvolvidos a padrões de
sustentabilidade que possam ser também
aplicados aos países em desenvolvimento.

Em que pesem os efeitos negativos da crise
financiera global sobre os níveis de
pobreza, desemprego e instabilidade
social, é sempre bom lembrar que as crises
s ão impo r t an t e s momen to s de
reorganização da produção, onde se pode
reinventar o que não está funcionando e
planejar melhor as estratégias de
desenvolvimento sustentável. Nesse

O ano de 2009 poderia ser considerado
como um ponto de inflexão. A eleição do
Presidente Obama nos Estados Unidos gera
um cená r i o mund ia l de ma io r
comprome t imen to com prá t i ca s
ambientais sustentáveis. Desde a
campanha eleitoral até seu discurso da
posse, Obama tem criticado a dependência
norte-americana do petróleo e o uso

apoiada por investimentos em novas fontes
de energia de baixa emissão de carbono.
Algumas tecnologias já estão disponíveis.
Carros hibridos, carros flex, células de
hidrogênio e energia solar são somente
alguns exemplos. Parte da indústria química
(especialmente a farmacêutica) tem
potencialidade de ser substituida por
processos biotecnológicos que são mais
amigáveis ambientalmente. A substituição
do petróleo pelo gas natural nos processos
industriais, e das plantas a óleo, carvão e
hidroéletricas pelas nucleares, poderão
contribuir para criar perspectivas mais
sustentáveis e limpas na geração e uso de
energia. O governo e o setor financeiro
também podem fazer sua parte concedendo
subsídios e incentivos para processos
industriais mais eficiêntes no uso de energia
e menos poluentes para o ar, água e solo. O
mercado de créditos de carbono é um dos
mecanismos que poderá avançar para gerar
não somente maior consciência, mas
também estratégias financeiras que
incentivem a sustentabilidade ambiental.

sentido, os governos, os movimentos sociais e o setor
privado devem aproveitar a crise para desenvolver
parcerias associadas a novas estratégias de consumo,
organização da produção e uso de recursos naturais
que possam reverter o quadro de deterioração
ambiental nos países desenvolvidos e aumentar o
padrão de vida nos países em desenvolvimento de
forma ambientalmente sustentável.

Por exemplo, a crise da indústria automobilística
decorrente da recessão global é uma grande
oportunidade para repensar a produção no setor,

inadequado das fontes de energia pelas famílias e
pela indústria norte-americana, apontando para a
necessidade de investimentos em tecnologias limpas
e novas fontes de energia.

Não é por outro motivo que Obama indicou o prêmio
Nobel de física e promotor de tecnologias verdes
Steven Chu para o cargo de secretário da Energia, o
equivalente a ministro das Minas e Energia no Brasil.

“O ano de 2009 poderia ser
considerado como um ponto

de inflexão. A eleição do
Presidente Obama nos

Estados Unidos gera um
cenário mundial de maior

comprometimento com
práticas ambientais

sustentáveis”.
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Obama coloca nas tecnologias limpas sua
principal aposta para gerar empregos e
renda para a economia americana, e tem
anunciado a abertura de créditos para
projetos de energia solar, eólica,
bicombustíveis e outras formas renováveis
de gerar eletricidade. O plano energético
de Obama promete criar entre 3 e 5
milhões de empregos nos próximos anos
através do pacote verde. Entre outras
medidas já anunciadas pelo novo
presidente norte-americano, está a
redução das emissões de carbono, em pelo
menos 30%, nos novos veículos
automotores adquiridos a partir de 2011.

Mas em que pese o discurso do Presidente
Obama, parte da sociedade global,
e s p e c i a l m e n t e n o s p a í s e s e m
desenvolvimento, vai estar mais

Do meu ponto de vista, será muito difícil
aos países em desenvolvimento enfrentar
os desafios que já se observam com as
mudanças climáticas, especialmente no
contexto de uma recessão prolongada, caso
esta venha a acontecer. Por esse motivo, as
instituições financeiras globais terão um
papel chave na assistência técnica e
financeira aos países em desenvolvimento,
para mitigar os efeitos das mudanças
climáticas e promover um desenvolvimento
sustentável.

O Banco Mundial, onde trabalho, é uma
instituição líder na busca de soluções de

que podem representar maiores custos
ambientais no futuro.
Com otimismo, poderiamos dizer que, ainda
que a crise econômica se aprofunde em
2009, poderá se reverter progressivamente
nos anos subsequentes. Assim, a sociedade
civil organizada deve estar sintonizada com o
monitoramento dos programas públicos de
recuperação econômica para que eles
possam dar uma contribuição mais efetiva à
sustentabilidade ambiental. Caberia aos
governos apoiar as empresas que
desenvolvem programas ambientais dentro
de suas estratégias de responsabilidade
social corporativa estimulando-as, com
regulação adequada e incentivos, a
promover processos de geração de emprego
e r e n d a c o m p r o m e t i d o s c o m a
sustentabilidade ambiental.

desenvolvimento socio-ambiental, gerando
oportunidades para a melhoria da qualidade
de vida e o desenvolvimento sustentável.

Entre os programas apoiados por este fundo,
no Brasil, estão diversas iniciativas como o
Projeto de Conservação e Restauração da
Biodiversidade e das Bacias Hidrográficas no
Estado do Espirito Santo (aprovado em
2008). O Banco prepara um estudo com
previsões sobre as emissões brasileiras de
gases de efeito estufa para 2030. Para tal, a
Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb),
foi contratada pelo Banco para elaborar o

sintonizada, no curto prazo, com soluções e
investimentos que aumentem o nivel de emprego e
recuperem a economia. Assim, neste contexto de
crise, os governos devem estar alertas e preparados
para não ceder ao imediatismo das soluções fáceis

desenvo lv imento compromet idas com a
sustentabilidade ambiental, oferecendo uma série de
produtos financeiros destinados à projetos
ambientalmente sustentáveis e à mitigação dos
efeitos das mudanças climáticas. Como exemplo, o
Banco criou o Fundo Global para o Meio Ambiente
(Global Environment Facility) para apoiar iniciativas
governamentais que demandam projetos de

“Não é por outro motivo que Obama
indicou o prêmio Nobel de física e
promotor de tecnologias verdes Steven
Chu para o cargo de secretário da
Energia, o equivalente a ministro das
Minas e Energia no Brasil”.

“Caberia aos governos apoiar as
empresas que desenvolvem programas
ambientais dentro de suas estratégias
de responsabilidade social corporativa
estimulando-as, com regulação
adequada e incentivos, a promover
processos de geração de emprego e
r e n d a c o m p r o m e t i d o s c o m a
sustentabilidade ambiental”.

Como especialista internacional de uma importante instituição financeira como vê os desafios e oportunidades da

demanda socioambiental que vivemos em relação à escassez dos recursos e os riscos das mudanças climáticas?

Entrevista com Dr. André Medici
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cenário das emissões causadas pelo
tratamento dos resíduos urbanos e
industriais no País.

O Banco Mundial acredita que as
mudanças climáticas trazidas pelos
desequilíbrios ambientais poderão
provocar impactos negativos na saúde, no
crescimento econômico e nos níveis de
pobreza dos países em desenvolvimento de
forma mais drástica que nos países
desenvolvidos, por serem os primeiros
dotados de menos recursos e conhecimento
para se adaptarem a tais mudanças. Para
mitigar os efeitos das mudanças climáticas
nos níveis de desenvolvimento, o Banco
criou no ano passado o Fundo de
Investimento para o Clima, que tem o
ob j e t i v o de a j uda r pa í s e s em

André Medici - Esses espaços já existem.
Nos últimos anos a competitividade global
cresceu a taxas nunca vistas, mas ao
mesmo tempo aumentaram os esforços dos
governos, da sociedade civil organizada e
das empresas na mobilização de recursos,
corações e mentes para a conscientização e
geração de soluções para os problemas
s o c i o - a m b i e n t a i s . E d u c a ç ã o e
comunicação social são parte substantiva
desses esforços e a melhoria da qualidade
de vida é o resultado esperado.

No entanto, o crescimento dos problemas
gerados pela degradação ambiental tem
sido maior que o crescimento dos espaços
para a solução destas questões. Nesse

cumprir, não só para atender, mas também
para gerar demanda sócio-ambiental nos
países em desenvolvimento, através de
instrumentos de crédito e assistência técnica
especializada.carbono. Todos os projetos do
Banco são obrigados a desenvolver
salvaguardas ambientais e sociais com o
objetivo de prevenir e mitigar seus efeitos
negativos aos cidadãos e ao meio ambiente,
contr ibuindo desta forma para o
desenvolvimento sustentável. Nesse sentido,
instituições financeiras multilaterais como o
Banco Mundial e o Fundo Monetário tem um
grande papel a cumprir, não só para atender,
mas também para gerar demanda sócio-
ambiental nos países em desenvolvimento,
através de instrumentos de crédito e
assistência técnica especializada.

ambiental. Incentivos internos e externos
deverão beneficiar as iniciativas que
permitam melhores resultados neste campo,
penalizando as nações que não contribuem
para o desenvolvimento ambientamente
sustentável.

desenvolvimento a combater as mudanças
climáticas, com investimentos em tecnologias que
reduzam a emissão de CO2 e estratégias inovadoras
para minimizar os efeitos negativos das mudanças
climáticas no desenvolvimento econômico.

O Banco também faz parte do Grupo Global para a
Redução da Queima de Petróleo, que ajuda os países
produtores de petróleo e as empresas a aumentarem
a utilização do gás natural, e desenvolve um
programa que estimula os países a otimizar os
investimentos obtidos com créditos de carbono. Todos
os projetos do Banco são obrigados a desenvolver
salvaguardas ambientais e sociais com o objetivo de
prevenir e mitigar seus efeitos negativos aos cidadãos
e ao meio ambiente, contribuindo desta forma para o
desenvolvimento sustentável. Nesse sentido,
instituições financeiras multilaterais como o Banco
Mundial e o Fundo Monetário tem um grande papel a

sentido, o esforço tem que ser maior. Não vejo o
cenário competitivo global como uma ameaça per se
aos temas ambientais, dado que, com a crise

financeira, haverá uma reorganização destes espaços
onde os temas ambientais passarão a ser parte das
estratégias competitivas das empresas e dos países.
Para isso, os governos deverão continuar a
aperfeiçoar o marco-regulatório para a defesa

Diante deste novo cenário competitivo e volátil haverá espaços para as questões socioambientais, educação e qualidade

de vida?

“O Programa Benchmarking
Ambiental Brasileiro foi uma

grande oportunidade, creio que
não só para mim, mas para

todos da Comissão Técnica, em
tomar contato com uma

estratégia consistente de
comunicação social e incentivo

para a melhoria da
responsabilidade social
corporativa com o meio-

ambiente no Brasil”.

Entrevista com Dr. André Medici
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O Programa Benchmarking Ambiental
Brasileiro foi uma grande oportunidade,
creio que não só para mim, mas para todos
da Comissão Técnica, em tomar contato
com uma estratégia consistente de
comunicação social e incentivo para a
melhoria da responsabilidade social
corporativa com o meio-ambiente no
Brasil. A grande surpresa que tive com a
excelência dos casos apresentados mostra
que o Brasil se encontra muito a frente de
outros países latino-americanos nesse
processo.

Os resultados da Edição 2006 do
Benchmarking me surpreenderam,
sobretudo pela divers idade das
experiências. Muitos dos casos envolveram
fortes parcerias com empresas estatais,
governos estaduais e locais, demonstrando
uma grande flexibilidade e abertura para a
geração de soluções socioambientais
sustentáveis no plano das empresas,
comunidades, educação ambiental e
conservação de recursos naturais.

Creio que o Brasil, por seu tamanho e
diversidade, detém um excelente banco de
expe r iênc ias bem suced idas de

Vejo que o Programa vem ocupando mais e
mais espaço como um pilar das estratégias
d e f o m e n t o e i n c e n t i v o d a
responsabilidade social corporativa na
área ambiental no Brasil. O esforço da
equipe do Programa, particularmente de

temas: os de comunicação, conscientização e
educação ambiental, desenvolvidos por
empresas como BAYER, VIVO, EUROFARMA,
SIEMENS, CORN PRODUCTS, BASF, KLABIN,
PETROBRAS, RIO PARACATU e SOUZA CRUZ.
As atividades empreendidas por estas
empresas são pequenas pérolas que poderão
mudar para sempre os valores da cultura
ambiental entre jóvens e comunidades. A
experiência mostra que estes processos de
mudança de valores são irreversívies e seu
retorno a longo prazo nas práticas das futuras
gerações é muito maior do que geralmente se
espera.

O segundo tema que gostaria de destacar,
muito presente nas soluções apresentadas
por Al Gore em seu filme A Verdade
Inconveniente (The Inconvenient Truth), é o
de reuso e reciclagem de produtos
industriais, com efeitos enormes na redução
de custos e na preservação ambiental. Casos
encontrados na Edição de 2006 associados a
esses temas foram os da ALCOA, DORI
A L I M E N T O S , F I R M E N I C H , V O M M
EQUIPAMENTOS, BELGO-SIDERÚRGICA e
DAIMLER-CHRYSLER. Esses casos mostram
que sustentabilidade ambiental e redução de
custos podem estar combinadas.

motivadas em apresentar casos e o registro e
difusão das experiências bem sucedidas
constitui um bem público de qualidade
inigualável para sua replicabilidade em
outros contextos nacionais, com grande
potencial externo também.

responsabilidade social corporativa na área sócio-
ambiental e o Programa Benchmarking, como
depositário destas experiências, poderia ajudar a
disseminá-las no contexto de outros países latino-
americanos, e até mesmo em outros continentes. A
atual estratégia de política externa brasileira de
aproximação Sul-Sul, beneficiando países africanos,

asiáticos e latino-americanos, deveria valer-se do
Banco de Experiências do Benchmarking Ambiental
Brasileiro para avançar em suas relações comerciais e
diplomáticas com estas regiões que, passada a crise
internacional, deverão ingressar em um processo de
acelerado crescimento econômico com riscos e
ameças na sustentabilidade ambiental.

Das experiências que tive contacto na Edição 2006 do
Programa Benchmarking, gostaria de destacar dois

sua coordenadora Marilena Lavorato, será
reconhecido no futuro como um dos grandes esforços
privados numa área onde o setor público ainda tem
muito que contribuir.

Cada vez mais empresas se encontram sendo

Relate sua experiência como integrante da comissão técnica do Programa Benchmarking em 2006. No contato que teve

com os cases inscritos, houve surpresas em relação ao nível de qualidade das praticas adotadas pelas empresas Brasileiras

em relação à de outros países? Como estamos em relação a isto?

Você acompanha o Programa Benchmarking desde 2006 participando como jurado, escrevendo artigos em publicações e

indicando nomes para a comissão técnica. Como vê a trajetória do Programa e a participação das empresas e instituições?

Entrevista com Dr. André Medici

“Creio que o Brasil, por seu tamanho
e diversidade, detém um excelente

banco de experiências bem
sucedidas de responsabilidade

social corporativa na área sócio-
ambiental e o Programa

Benchmarking, como depositário
destas experiências, poderia ajudar

a disseminá-las no contexto de
outros países latino-americanos, e

até mesmo em outros continentes”.
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Vejo a Revista Benchmarking como mais um espaço para a difusão destas experiências
entre empresas, universidades, governos locais e profissionais das áreas ambientais e
de responsabilidade social corporativa, que são os potenciais usuários da informação
valiosa que estará disponível na revista.

Certamente a revista ocupará um espaço ímpar dado que poucas publicações na área
ambiental estão comprometidas com a difusão de resultados práticos e com a abertura
deste enorme Banco de Dados para seu uso público.

André Medici - Embora não tenha tido
condições de participar da FIBoPS, recebi
muitos comentarios sobre a excelência e
sobre as potencialidades futuras do evento.
Foi a primeira feira brasileira neste formato
que apresentou técnicas de gestão e
modelos gerenciais aplicáveis ao campo da
sustentabilidade ambiental. Soube que
países como Itália, Estados Unidos e

desenvolvam nas relações Sul-Sul, com
outros países latino-americanos, mas
também entre países africanos e asiáticos.
Uma das sugestões neste campo, seria a
tentativa de padronizar e custear soluções
para que empresas, governos locais e
comunidades possam ter uma clara noção
dos custos e dos benefícios das boas práticas
aplicáveis a cada caso a ser desenvolvido.

Canadá estiveram presentes à feira. Neste processo o
Programa Benchmarking teve a possibilidade de
compartilhar o conhecimento socioambiental
acumulado nestes 6 anos de experiência e difundir
seu BBPG - Banco de Boas Praticas Gerenciais de livre
acesso na internet, o Livro BenchMais, com 5 mil
exemplares distribuídos gratuitamente nas
universidades, e outras iniciativas.
Vejo muito potencial de que iniciativas como essa se

Em seu artigo “Responsabilidade Social e Meio Ambiente” publicado no Livro BenchMais, as 85 melhores práticas em

gestão socioambiental do país, você afirma que uma das tarefas que caberia ao governo brasileiro seria auxiliar na

difusão deste notável banco de experiências, criando incentivos para que soluções testadas e aprovadas pudessem ser

aplicadas em outras empresas e entidades públicas do país. Dentro deste contexto de difusão, além do Livro, lançamos

também a Revista Benchmarking.com livre acesso. Como vê este esforço e pratica vindo de uma iniciativa independente?

O programa Benchmarking já reuniu 141 cases de excelência socioambiental em seu banco de boas práticas, e em 2008

extrapolou fronteiras com a FIBoPS – Feira Internacional para o intercâmbio das Boas Práticas Socioambientais. Você vê

espaço para crescimento deste tipo de intercâmbio entre países?

Qual a mensagem que deixa aos profissionais que batalham para melhorar as condições ambientais e sociais da empresa,

comunidade e planeta? Principalmente aos gestores e instituições que alimentam o Banco de Boas Práticas do Programa

Benchmarking?

Entrevista com Dr. André Medici

“Vejo a Revista Benchmarking como
mais um espaço para a difusão

destas experiências entre empresas,
universidades, governos locais e

profissionais das áreas ambientais e
de responsabilidade social

corporativa, que são os potenciais
usuários da informação valiosa que

estará disponível na revista”.

“Embora não tenha tido condições de participar da FIBoPS, recebi muitos comentarios sobre a excelência
e sobre as potencialidades futuras do evento. Foi a primeira feira brasileira neste formato que apresentou

técnicas de gestão e modelos gerenciais aplicáveis ao campo da sustentabilidade ambiental”.

Ao invés de deixar uma mensagem, gostaria de deixar meu reconhecimento e admiração. Este será, certamente, um dos trabalhos que renderá mais
benefícios para a sociedade mundial a médio e longo prazo e o Programa Benchmarking, como pioneiro neste esforço, merece ainda muito mais.
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André Medici - A educação ambiental é
uma necessidade impostergável por
necessidade de sobrevivência da
humanidade. Ela não depende somente de
teoria, mas fundamentalmente de boas
experiências práticas e comunicação social
eficiente. Depende, além do mais, de um
alinhamento de diferentes atores –
comunidades, empresas, academia,
governos locais – na busca de soluções
efetivas e de engajamento pela causa da
defesa ambiental.
A Constituição Federal brasileira define a
promoção da educação ambiental em
todos níveis de ensino e a conscientização
pública para a preservação como um de
seus princípios. Como afirmou Ronaldo
Nóbrega Medeiros, jornalista e acadêmico
de Direito em Brasilia, a educação

de desafiar a equipe do Benchmarking, por
exemplo, a eleger alguns municípios onde,
através de parcerias (com as escolas técnicas
e o sistema S, os governos, etc) se possa
realizar uma transformação na forma de
educar, praticar e usar o meio ambiente. Um
amigo meu, Ricardo Braun, ambientalista e
PhD em Meio Ambiente na Escócia, tem
formulado interessantes teses e dado
consultorias no Brasil sobre a relação entre
educação e prática ambiental, ao propor
Municípios Verdes e Eco-taxes como forma de
estimular uma nova relação de produção e
consumo nos níveis locais. Isto é realmente
muito interessante. Porque não pensar “out-
of-the-box (fora da caixa)”? Afinal de contas,
política, consciência e prática ambiental
começam dentro de casa.

ambiental deveria visar “o desenvolvimento de uma
compreensão integrada do meio ambiente em suas
múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos
ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais,
econômicos, científicos, éticos e culturais; o
fortalecimento de uma consciência crítica sobre a
problemática ambiental e social; o incentivo à
participação individual e coletiva, permanente e
responsável, na preservação do equilíbrio do meio
ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade
ambiental como um valor inseparável do exercício da
cidadania”.
No entanto,, a educação ambiental é indissociável da
prática ambiental. Portanto, são os locais que
integram trabalho e educação, como as escolas
técnicas e profissionais, o sistema S (SENAC, SENAI,
SESC, etc) e as estratégias de capacitação das
empresas, os locais que, por excelência, deverão
desenvolver e aplicar a educação ambiental. Gostaria

Gostaríamos de sua opinião sobre educação ambiental no Brasil? Como podemos educar os nossos jovens (futuros

gestores) para que saibam cuidar melhor da natureza para que tenham um futuro pleno, em harmonia com o meio

ambiente?

Qual é a sua frase para o meio ambiente?

Entrevista com Dr. André Medici

As futuras gerações precisam
s e r e d u c a d a s p a r a a
preservação e conservação do
meio ambiente que é um bem
de uso comum dos povos. Mas
o compromisso começa com a
nossa geração. Não somos
donos da Terra, mas sim seus
inquilinos e temos o dever de
deixar a casa melhor do que a
encontramos para as futuras
gerações.

“Ao invés de deixar uma mensagem,
gostaria de deixar meu

reconhecimento e admiração. Este
será, certamente, um dos trabalhos
que renderá mais benefícios para a
sociedade mundial a médio e longo
prazo e o Programa Benchmarking,

como pioneiro neste esforço, merece
ainda muito mais”.

“A educação ambiental é uma necessidade impostergável por necessidade de sobrevivência da
humanidade. Ela não depende somente de teoria, mas fundamentalmente de boas experiências

práticas e comunicação social eficiente”.
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Programa Benchmarking Brasil abre inscrições para o Ranking 2009
e apresenta sua comissão técnica

7º Benchmarking Ambiental Brasileiro
Os melhores cases da gestão socioambiental corporativa

O conhecimento socioambiental aplicado e compartilhado nas empresas e instituições
brasileiras contribuindo com a construção de sociedades sustentáveis

2009

Inscrições Online até 30/06/2009
www.benchmarkingbrasil.com.br

Compartilhar para Crescer

De 25/03 até 30/06/2009, o Programa Benchmarking Ambiental
Brasileiro recebe inscrições de práticas de sustentabilidade para sua 7ª
edição. O Programa é uma iniciativa independente que identifica e
compartilha praticas de excelência da gestão socioambiental
brasileira. Seu objetivo é selecionar e apresentar o Ranking
Benchmarking, com praticas de excelência em sustentabilidade,
aplicadas por empresas e instituições de diferentes segmentos de
atuação, nas várias esferas e regiões do País. As inscrições podem ser
feitas online no hot site

Com uma metodologia única e inovadora, o programa em seus 7 anos

www.benchmarkingbrasil.com.br

Em 2007, o programa lançou o Livro “BenchMais, as 85 melhores
praticas em gestão socioambiental do Brasil” e distribuiu
gratuítamente 5 mil exemplares nas universidades e entidades
representativas que se cadastraram no programa Benchmarking, em
2008 lançou o Guia de Boas Práticas Socioambientais e a Revista
Benchmarking, ambas com distribuição gratuita. Além das
publicações, realiza encontros técnicos abertos e gratuitos para
apresentação dos cases selecionados e a FIBoPS – feira Internacional
para o Intercâmbio das Boas Práticas Socioambientais. Tudo para
compartilhar o melhor da sustentabilidade com profissionais e

de existência já selecionou e compartilhou aproximadamente 150
práticas de sustentabilidade. Passaram pelo crivo Benchmarking, mais
100 instituições brasileiras atuantes nos 03 setores da economia, e
localizadas em 12 diferentes estados do país. As práticas são
pontuadas por uma comissão técnica multidisciplinar com
participações relevantes do cenário nacional e internacional, o que
garante credibilidade e transparência, e uma vez selecionadas,
integram o Ranking Benchmarking e o banco de Boas Práticas, o maior
de livre acesso no país. A partir daí, o Programa compartilha estas
práticas com públicos especializados e com interesse em
sustentabilidade.

lideranças atuantes e interessadas nas boas práticas socioambientais.

Gestores e Instituições com ações concretas e resultados positivos que
comprovam melhoria socioambiental local ou global podem inscrever
seus “cases de sustentabilidade” para concorrer ao Ranking
Benchmarking 2009 que será conhecido no “Dia Benchmarking,
compartilhar para crescer”, em 04 de setembro no Centro de
Convenções Frei Caneca em São Paulo, em evento fechado para seleto
publico.
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O maior Banco Digital de práticas de
sustentabilidade de livre acesso no país

Os Rankeados passam a integrar o maior e mais respeitado BD
de boas praticas de livre acesso do país com o resumo executivo
dos cases que demonstraram efetividade nas seguintes áreas:
Resíduos, Energia, Gases e Poluentes, Recursos Hídricos e
Efluentes, Educação, Informação e Comunicação Ambiental,

Ferramentas e Políticas de Gestão. Manejo e Reflorestamento,
Pesquisas Científicas e Desenvolvimento de Novos Produtos,
Proteção e Conservação e Arranjos Produtivos.

O Programa Benchmarking reconhece os selecionados como detentores
das melhores práticas, incentiva as instituições adotarem o Benchmarking
(*) e capacita os interessados para replicabilidade destas ações,
promovendo assim o desenvolvimento da gestão socioambiental
brasileira.

Um dos pilares do Programa Benchmarking Ambiental Brasileiro é a sua comissão técnica que é única em seu formato e composição, analise e critérios de
avaliação. A comissão técnica compreende identificação de nomes consagrados de personalidades e especialistas comprometidos com ações sustentáveis e
atuantes em entidades de reconhecido representando os mais significativos segmentos da sociedade. Os critérios de avaliação são transparentes e os membros da
comissão técnica avaliam a qualidade das praticas de sustentabilidade do case sem ter acesso ao nome da instituição.

2009

CaseVencedor

Referência em Benchmark

Socioambiental

Comissão Técnica 2009, multidisciplinar e com participações internacionais

Arthur Powell, cientista social e professor
da Rutgers University, Departamento de
Educação Urbana – New Jersey/USA

Carlo Pignatari, Presidente da CNA
INNOVAZIONE - Centro de Inovação SMEs,
Associação Empresarial Italiana da Região
de Emilia Romana – Bolonha/Itália

Cristina Rocha, Investigadora Centro de
Desenvolvimento Empresarial Sustentável
do Instituto Nacional de Engenharia,
Tecnologia e Inovação (INETI) -
Lisboa/Portugal

Elimar Pinheiro do Nascimento, Diretor do
Centro de Desenvolvimento Sustentável
UnB – Brasília/DF

Asher Kiperstok, Pesquisador CNPq e
Coordenador da Rede de Tecnologias
Limpas e Minimização de Resíduos -
(TECLIM) - Salvador/BA

Claudio Bruzzi Boechat, Coordenador do
Centro de Estudos para a Sustentabilidade
da Fundação Dom Cabral – Belo
Horizonte/MG

Dalberto Adulis, Coordenador Executivo
ABDL e Diretor LEAD Brazil (Leadership for
Environment and Development) – São
Paulo/SP

Marcos Casado, Gerencia Técnica do
Green Building Council Brasil – São
Paulo/SP

Ricardo Braun, pesquisador NASA/UFRJ e
do ACES/Universidade de
Aberdeen/Escócia

Maria Cecília Arruda, Coordenadora CENE-
FGVEAESP, Presidente ALENE e membro
Comitê Executivo ISBEE – São Paulo/SP

Ricardo Voltolini, Publisher da Revista
Idéia Socioambiental e Articulista do tema
Responsabilidade Social da Gazeta
Mercantil – São Paulo/SP

Roberta Cardoso, Coordenadora do Grupo
de Ética e Sustentabilidade do Conselho
Regional de Administração de São Paulo –
São Paulo/SP

Sofia Jucone, Editora RMAI – Revista Meio
Ambiente Industrial – São Paulo/SP

Guido Petinelli, Vice-Presidente
Tecnologias Integradas de Green Building
e membro do Royal Architect Institute –
Montreal/Canadá
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Projeto

Juca de Oliveira – um dos idealizadores do Projeto Amazônia para Sempre

Amazônia Para Sempre
Por Luciene Balbino

O ator e dramaturgo Juca de Oliveira é um eterno jovem. Quando conversei com ele para a entrevista que se segue abaixo, vi um homem criança,
risonho, verdadeiro, entregue à vida e defensor da ética. Juca usa sua indignação para protestar através de seus textos para o teatro e a corrupção é um
tema recorrente em sua obra. Sua última peça “Às Favas com os Escrúpulos” ficou em cartaz no Teatro Raul Cortês, em São Paulo. na qual também
atuou. A peça tem a direção de Jô Soares e encenada também pela diva e amiga Bibi Ferreira. Hoje o espetáculo está no Rio de Janeiro, no teatro Clara
Nunes e além de Bibi também fazem parte do elenco Bárbara Paz, Gracindo Júnior que substitui Juca, Neusa Maria Faro e Daniel Warren. A peça ficará
em cartaz até março deste ano.

Juca depois que conheceu de perto a Amazônia durante as filmagens das minisséries “Mad Maria” e “Amazônia”, ambas da Globo decidiu tomar uma
atitude juntamente com os atores Victor Fasano e Cristiane Torloni contra o desmatamento da floresta amazônica. Para enfrentar esta luta os três
criaram o site “Amazônia para Sempre”. Através do site Juca revela que já colheram mais de um milhão de assinaturas para um abaixo-assinado em
favor da preservação da mata.

O ator também escreveu uma carta-manifesto que tem como objetivo esclarecer e sensibilizar o povo brasileiro sobre a situação da Região Amazônica,
as assinaturas deverão ser encaminhadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, exigindo o cumprimento do parágrafo 4º do artigo 225 da
Constituição Federal que determina a preservação da Amazônia.

Eu me emocionei ao entrevistar Juca, suas palavras soam como música e são tão reais e dolorosas que todos ao lerem esta entrevista vão se emocionar
e repensar à natureza. O que podemos fazer para melhorá-la?

Juca, como está o projeto Amazônia para Sempre?

Qual é o hoje o seu envolvimento com as causas
ambientais?

Qual a sua impressão sobre as iniciativas que existem no
Brasil em relação aos desafios socioambientais?

Já colhemos mais de um milhão e meio de assinaturas. A idéia seria,
através dessas assinaturas, sensibilizar o Supremo para o fato de que a
devastação da Amazônia é inconstitucional, pois o aquecimento global
através dos gases de efeito estufa que liberamos na atmosfera degrada
o meio ambiente e ameaça a vida sobre a terra.

Continuar batalhando em todas as frentes, principalmente através da
minha ação como escritor de teatro e ator.

Os políticos brasileiros se preocupam fundamentalmente com a sua
eleição e reeleição. Não sinto na absoluta maioria deles qualquer
preocupação com o meio ambiente e menos ainda com as florestas. O
que lhes interessa é ligar os seus nomes à construção de obras públicas
que agradem aos seus eleitores por razões meramente econômicas.
Estradas, usinas, fábricas independentemente dessas obras causaram
impactos ambientais terríveis. A floresta não faz parte de suas
cogitações. Eles continuam, como no passado, a enxergar e tratar a
Amazônia como um obstáculo ao progresso, como área repleta de
perigos e sortilégios a ser vencida e conquistada. Para grande parte de
nós, para os políticos, para o governo, ela é uma fonte inesgotável de
madeira, peixe, ouro, minerais, bicombustíveis e energia elétrica. Essa
visão dissipadora é frívola e suicida. O contínuo incêndio da nossa
Floresta e a conseqüente emissão de carbono na atmosfera já se tornou
uma ameaça real à vida sobre a terra.
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Como você vê iniciativas como o Programa Benchmarking
que tem por princípio aprender com os bons exemplos e
para isso compartilha as boas práticas com a Sociedade?

Você acredita que as pessoas estão mais conscientes com
relação a cuidar do meio ambiente?

Como podemos conseguir mais adeptos se o Brasil é um
país que infelizmente não cuida do básico, da educação?

O programa Benchmarking ao divulgar a nossa campanha e colher
assinaturas para o manifesto de defesa da floresta deu um exemplo de
sensibilidade e cidadania, que muito nos sensibilizou. A morte da
Amazônia é responsabilidade de cada um de nós porque é também a
nossa morte. É inútil, como a avestruz, enfiar a cabeça na areia, se
esconder, porque as conseqüências recairão sobre você. Parece-me
que a única forma de ajudar a preservar a Floresta é lutar pela
proibição total do desmatamento. Qualquer outra medida como Áreas
de Preservação, Sítios Ecológicos, são apenas medidas paliativas que
sequer retardam a velocidade da devastação.

Sim, melhorou muito a consciência do cidadão em relação à defesa do
meio ambiente. Mas ainda é pouquíssimo se comprado à velocidade
com que se incendeiam as flores, poluem as águas e se extinguem
espécies.

Demonstrando o que de terrível nos possa acontecer caso continuemos
de braços cruzados à espera da catástrofe. Por exemplo: o ininterrupto
incêndio da floresta amazônica nos torna o quarto emissor mundial de

gazes de efeito estufa na atmosfera. Portanto somos responsáveis pelo
aquecimento global e as catástrofes climáticas daí decorrentes. Mas
por razões agora sobejamente conhecidas nós, brasileiros, seremos as
maiores vítimas de tal insensatez. A primeira é a geográfica: os países
mais próximos à linha do Equador sofrerão mais por serem mais
quentes; a segunda são as atividades econômicas centradas na
produção agrícola, vulnerável às mudanças climáticas, principalmente
às secas cada vez mais longas; terceira por sermos pobres e com menos
recursos que os países ricos para a infra-estrutura e adaptações
necessárias às novas formas de proteção do cidadão aos desastres
climáticos, como calor, secas, enchentes e furacões, progressivamente
mais intensos; quarta por não estarmos preparados nem dispormos
dos recursos estratosféricos necessários para o deslocamento de
cidades litorâneas inteiras atingidas pelo aumento do nível do mar, em
decorrência do aumento da temperatura da água ou movimento de
placas tectônicas.

Recentemente em Tailândia, no Pará, – toda a imprensa daqui e do
exterior noticiou – os Guardiões da Amazônia, que tentavam impedir a
retirada das toras de madeira pirateadas, foram atacados por uma
parcela da população que protegia os madeireiros predadores.
Cercaram os fiscais do governo do Pará e do Ibama e tentaram destruir
um caminhão que retirava a madeira apreendida. Como é possível um
procedimento desses, cidadãos se posicionando visivelmente ao lado
de bandidos, a pretexto de defender o que? O crime organizado? Isso
acontece e continuará acontecendo enquanto o poder público não
disser claramente de que lado está. Enquanto não se definir entre a
defesa da floresta ou a paixão política pelo superávit da balança
comercial, quer ele venha da soja, do gado, ou das toras de mogno
contrabandeadas para o exterior.

Qualquer atitude na defesa ambiental me comove. No litoral
nordestino entre Maceió e Recife há várias comunidades de
pescadores. Assisti numa das minhas excursões de teatro, numa dessas
comunidades, enquanto almoçava num boteco com minha equipe de
atores, um bando de garotos jogando futebol à sombra de um
maravilhoso coqueiral a perder de vista. De vez em quando um ou
outro coco já maduro despencava lá de cima. Imediatamente se
interrompia a partida de futebol e os meninos, cada um a sua vez,

O que já ouviu de mais absurdo com relação à Amazônia?

Quais as atitudes que te comovem com relação ao meio
ambiente?
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apanha o coco caído e o enterrava na areia como olheiro para cima,
plantando-o com a comovente naturalidade do ser humano não
predador, integrado ao meio ambiente.

Você pede uma mensagem, mas por questão de honestidade devo
confessar que não sou nem um pouco otimista em relação ao futuro.
Acho que ultrapassamos e muito o point of no return. Há vinte anos
consumíamos o lucro que a terra proporcionava ao homem. A partir de
então passamos a consumir o próprio capital, ou seja, passamos a
consumir a própria terra, os bens não renováveis, os minerais, a
extinguir espécies da flora e da fauna numa velocidade assustadora.
Passamos a poluir o ar, o mar, a degradar e esterilizar as terras, a
poluir e assorear todos os rios do planeta, a derreter as geleiras com o
calor da nossa piromania sem freios. Não é mais a Amazônia o centro

Qual a mensagem que você deixa para todos os nossos
leitores?

da minha preocupação como mamífero não predador. É a metástase
humana que se espalha constante e irreversível sobre a superfície da
terra eliminando toda e qualquer forma de vida, contaminando,
incendiando, esterilizando.
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FIBoPS 2009
A MAIOR CONCENTRAÇÃO DE ESPECIALISTAS  E
LIDERANÇAS ATUANTES EM SUSTENTABILIDADE

POR M DO PAÍS2

Sustentabilidade na prática Publico especializado, conteúdo qualificado

Intensa programação técnica interativa

Cen
tro

de
Co

nv
enções Frei Caneca em

São
Paulo01 à 04 de Setembro

Uma revolução no conceito de interatividade dos eventos corporativos do país para promover o intercâmbio da massa critica socioambiental
brasileira com outros países e fomentar a adoção das práticas de sustentabilidade nas empresas e instituições. Evento gratuíto e aberto ao
publico.

Uma intensa programação com exposições no auditório, stands funcionais, atividades paralelas e publicações para difundir e incentivar a adoção
das boas praticas socioambientais nas instituições de todos os segmentos, portes e ramos de atividade e dos 03 setores da economia.
São 04 dias em que São Paulo se transforma na sede oficial das boas praticas reunindo especialistas, acadêmicos, autoridades, personalidades,
empresários e lideranças dos 03 setores da economia.

A FIBoPS tem uma programação técnica, motivacional e artística além
de exposições para atender as diversas demandas de entendimento e
aprendizado sobre práticas de sustentabilidade. O formato do evento
prioriza o intercâmbio e a capacitação.

Um seleto público de especialistas, técnicos, profissionais, gestores,
personalidades, corpo docente e discente das universidades,
autoridades e lideranças dos 03 setores da economia e demais
interessados, visto que a temática é de interesse difuso e
extremamente atual. A expectativa é que a feira receba um publico
flutuante de aproximadamente 2000 pessoas por dia.

Na programação técnica, intercâmbio dos Cases nacionais de
instituições/empresas Benchmarking com os cases internacionais
indicados por entidades e organismos internacionais. As principais
universidades moderam os intercâmbios e debates. No pátio de
exposições, stands das instituições Benchmarking e Apoiadores,
Câmaras de Comércio, Universidades e Entidades Representativas
nacionais e internacionais, Mídia especializada e organismos
internacionais, e Empresas líderes e comprometidas com os princípios
da sustentabilidade.

No auditório, os painéis temáticos para o intercâmbio dos cases
nacionais com os cases internacionais. Nas Salas, outras atividades
como aulas e visitas técnicas das universidades com seus corpos
docentes e discentes, oficinas e workshops corporativos, palestras e
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cursos online, moderações e intervenções acadêmicas, vídeos
apresentações e depoimentos de especialistas e personalidades,
distribuição do guia de boas praticas socioambientais, entre outros.

Programação contínua com a apresentação dos cases Benchmarking
nacionais e internacionais para o intercâmbio das melhores práticas de
sustentabilidade. Os painéis são moderados por representantes das
melhores universidades brasileiras. Em 2008, tivemos 07 países
participando com seus cases de boas práticas: Espanha, Inglaterra,
Itália, USA, França, Alemanha e Brasil. Nosso país foi representado
por 06 cases nacionais selecionados pelo Programa Benchmarking.
Temos também apresentação de Talk Show e agendas ambientais de
organismos e entidades representativas. Enfim, o melhor da
sustentabilidade concentrado em um seminário de alto nível e
conteúdo elevado.

Atividades desenvolvidas por organismos reconhecidos pela excelência
de suas práticas e instituições especializadas, gratuito e com
certificado de participação. Destaque para os encontros técnicos com
especialistas do Portal Socioambiental OnLine abordando os principais
temas da sustentabilidade e Videos aulas full time. Veja abaixo alguns
dos temas já confirmados.

Um novo formato de apresentar as boas práticas e interagir com o
publico são os stands funcionais especialmente preparados para o
atendimento e relacionamento do expositor com seus públicos de
interesse. Stands padronizados e prontos para uso com TV de plasma,
mobília, testeira e painel expositivo.
No pátio de exposições também oferece apresentações e mostras
artísticas, Banco de Currículos e intenso contato entre especialistas,
comunicadores, lideranças e profissionais atuantes, e demais
interessados nas práticas de sustentabilidade.

Painéis temáticos e talk show

Oficinas, vídeos-aulas, palestras e
Workshops de Capacitação

Pátio de Exposições – visitação e interatividade

Auditoria
Ambiental

Comunicação
Socioambiental

Etiqueta
ambiental

Gestão de
Pessoas para

Sustentabilidade

Coleta Seletiva
e Reciclagem

Indicadores de
Sustentabilidade

Mkt
Verde

NBR ISO 14001
e SGA

Responsabilidade
Social e

Sustentabilidade

PGRSS
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André Medici
Consultor do Banco Mundial

Serginho Groisman
Apresentador

Senador
Cristovam Buarque

Paula Saldanha
Jornalista

"O atual modelo de desenvolvimento é depredador da
natureza e criador de privilégios sociais. É um modelo sem

futuro no longo prazo: por falta de base natural e social, pelo
esgarçamento político. A sustentabilidade é a intenção de

construir-se um modelo no qual: o crescimento não destrói a
natureza, transforma-a, mantendo seu equilíbrio por reposição

continuada; e a produção não se concentra, distribui-se
permanentemente. Esse objetivo de sustentabilidade do

modelo só será possível com uma mudança de mentalidade,
sobre os propósitos da sociedade e com a formação de

elevada capacidade científica e tecnológica. O caminho é uma
revolução na educação, escola de máxima qualidade para

todos."

"A mínima contribuição que podemos
dar hoje ao meio ambiente, é melhor

que a máxima contribuição que
pensamos dar no futuro. Pode não dar

tempo."

"A Ecologia ainda vai ser
uma espécie de religião do

futuro, com grande influência
nas relações comerciais e

políticas das nações˜.

Galeria Vozes
da

Sustentabilidade

O Pensamento de Nossas
Principais Lideranças
em Frases Exclusivas

“As futuras gerações precisam ser educadas para a
preservação e conservação do meio ambiente que é um bem
de uso comum dos povos. Mas o compromisso começa com a

nossa geração. Não somos donos da Terra, mas sim seus
inquilinos e temos o dever de deixar a casa melhor do que a

encontramos para as futuras gerações”.

o pensamento de nossas
principais lideranças
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Deputado
Fernando Gabeira

Paulo Nathanael Pereira de Souza
Presidente do Conselho

de Administração do CIEE

Deputado
Sarney Filho

" Crescer sem roubar dos
descendentes as
possibilidades de

crescimento"

"A crise econômica mundial e as catástrofes ocasionadas por
extremos climáticos devem ser encaradas como circunscritas

numa crise ainda maior, uma crise de humanidade. O que
presenciamos no mercado financeiro é apenas o sintoma de
algo mais grave, que não se restringe ao quadro atual, mas

constitui-se numa opção equivocada por padrões de consumo
e de desenvolvimento.É preciso mudar, com urgência e o
caminho é lutar pela sustentabilidade. Não se podem mais

aceitar padrões de crescimento lastreados em uma
perspectiva antropocêntrica extrema, arcaica, que entende os
recursos naturais como insumos do processo produtivo, ignora

o compromisso com as gerações futuras e vê a política
ambiental apenas como entrave ao processo produtivo."

Tadeu Morais de Sousa
Presidente do DIEESE

“Os Homens públicos com visão
adotam a sustentabilidade com
recurso imprescindível para o

desenvolvimento da pessoa, do
estado e do mundo”.

"A preservação ambiental no Brasil vem
assumindo tal importância que já virou um

denominador comum em todas as classes sociais
do país, sem diferença de crenças, partidos,

sexo, idade ou condição social. É uma revolução
sem partipris ideológico que entrará para a
história do país, na mesma categoria das

campanhas da independência, da abolição da
escravatura e da proclamação da República".

Galeria Vozes da Sustentabilidade o pensamento de nossas
principais lideranças
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Washington Novaes
Jornalista

Paulo Skaf
Presidente da Federação e do Centro das Indústrias

do Estado de São Paulo (Fiesp/Ciesp)

“É premente, ainda, adequar os padrões produtivos à realidade de um mundo em
processo de mudança climática e cada vez menos rico em recursos naturais. Nesse

contexto, torna-se imprescindível a produção mais limpa, ou seja, os meios,
tecnologias e processos que possibilitam a fabricação de bens e a prestação de

serviços com menor consumo de recursos materiais, energéticos e geração mínima ou
nula de poluentes”.

A criação do Conselho Superior de Meio Ambiente, no âmbito da Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) —, integrado não apenas por
empresários, mas, principalmente, contando com a participação de
ambientalistas, acadêmicos e ativistas — ratifica o pleno engajamento da
indústria de São Paulo na defesa dos princípios da sustentabilidade. É mais
uma resposta positiva ao unânime diagnóstico de que o caminho da
prosperidade e da sobrevivência passa, necessariamente, pelo exercício da
responsabilidade socioambiental.

Cabe-nos resgatar o passivo social, democratizar as oportunidades e
transformar empregos, empreendedorismo e salários dignos nos principais
meios de inclusão de milhões de pessoas nas prerrogativas da cidadania. É
premente, ainda, adequar os padrões produtivos à realidade de um mundo
em processo de mudança climática e cada vez menos rico em recursos
naturais. Nesse contexto, torna-se imprescindível a produção mais limpa, ou
seja, os meios, tecnologias e processos que possibilitam a fabricação de
bens e a prestação de serviços com menor consumo de recursos materiais,
energéticos e geração mínima ou nula de poluentes.

Todos ganham com produção mais limpa: o meio ambiente, porque há
economia de recursos naturais e menor descarga de poluentes; a indústria,
com mais produtividade, retorno financeiro e o valor agregado da cidadania
empresarial; o trabalhador, com mais segurança e salubridade no ambiente
profissional; e, por fim, toda a sociedade. Afinal, mitigar os impactos
ambientais da produção melhora a qualidade de vida, economiza água,
energia e reduz o uso de matérias-primas tóxicas.

Tais práticas, contudo, somente serão difundidas e aplicadas com ampla
mobilização da sociedade e do Estado. Contribuem muito para tal meta,
iniciativas como a Conferência Paulista de Produção Mais Limpa, a se
realizar este ano (2009) e cujo público, muito abrangente, incluindo
estudantes, será multiplicador da consciência da sustentabilidade,
imprescindível para o desenvolvimento do Brasil.

"Tudo que o ser humano faz tem impactos sobre o
meio físico: a água, o solo, o ar que respiramos, os
outros seres vivos, inclusive os que nos alimentam.

Tudo o que acontecer na natureza repercutirá no
nosso corpo".

Veja depoimento completo abaixo

Galeria Vozes da Sustentabilidade o pensamento de nossas
principais lideranças
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Artigos Técnicos

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS BOAS PRÁTICAS
DE SUSTENTABILIDADE

Por Deputado Arnaldo Jardim e José Valverde

A construção de uma sociedade sustentável requer esforços

universais, no sentido de elaborar programas, estabelecer diretrizes,
pactuar objetivos políticos e sociais, que atendam os interesses da
coletividade, sempre com uma visão focada no bem comum.

É importante que a sociedade viva o presente, projete o futuro, porém
não se permita renegar o passado, pois são os fatos históricos que
servem de referencial para o surgimento de novos modelos.Nesse
aspecto, a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente Humano, foi um importante legado.

Duas discussões mereceram destaque: a Declaração sobre o Ambiente
Humano e o Plano de Ações para o Meio Ambiente – em síntese,
conclamavam a humanidade para a necessidade de aumentar o
número de trabalhos educativos voltados às questões ambientais e
estabelecer as bases para o bom relacionamento do desenvolvimento
econômico com a natureza.

Essa Conferência ressaltou o conflito entre os países desenvolvidos e os
não-desenvolvidos, ao mesmo tempo, em que fez emergir um debate
sobre o modelo de desenvolvimento existente no planeta,
consolidando assim a expressão desenvolvimento sustentável.

20 anos depois, a Rio 92, faz surgir um novo paradigma chamado de
Agenda 21, que ampliou o conceito de desenvolvimento sustentável
ao buscar conciliar a justiça social, a eficiência econômica e o equilíbrio
ambiental.Atualmente, em tempos de crise financeira global,
constatamos que existem visões distintas sobre a sua real
profundidade, os impactos e quanto a sua duração.

O prognóstico da Organização Internacional do Trabalho (OIT) é de
que a crise mundial produza um aumento considerável de
desempregados e aumente ainda mais a vulnerabilidade de pessoas
mal remuneradas ou com empregos temporários, sem qualquer tipo de
cobertura social. Neste contexto, o meio ambiente também manifesta
seus pontos mais críticos que são inerentes ao econômico e o social.

De acordo com as Nações Unidas, os desastres naturais registrados, em
2008, mataram cerca de 236 mil pessoas e causaram perdas de pelo
menos US$ 181 bilhões, o equivalente a R$ 416 bilhões. As enchentes
foram os fenômenos mais freqüentes em 2008, somente a passagem
do ciclone Nargis, em Mianmar, matou mais de 138 mil pessoas.

É impreterível a construção de políticas públicas para que sejam os
pilares da consolidação do conceito de sustentabilidade e sua posterior
aplicabilidade.

O professor Fabio Comparato nos ensina que a política pública é um
programa de ação governamental. Ela não consiste, portanto, em
normas ou atos isolados, mas numa atividade ordenada de normas e
atos, dos mais variados tipos, conjugados para a realização de um
objetivo determinado. Toda política pública, como programa de ação,
implica em uma meta a ser alcançada e um conjunto ordenado de
meios e instrumentos – pessoais, institucionais e financeiros – aptos à
consecução desse resultado.

Uma boa iniciativa vem da Inglaterra, o primeiro país a estabelecer
metas obrigatórias de redução de emissões de gases de efeito estufa –
redução de 80% até 2050. De acordo com o Departamento de Energia
e Mudanças Climáticas, todos os investimentos públicos devem estar
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comprometidos com a estratégia de tornar a economia britânica mais
limpa. Além de contribuir para conter a elevação da temperatura do
planeta, as medidas também repercutirão nas áreas da saúde, da
segurança e da educação.

A estratégia não para por aí, pois o projeto custará cerca de 100
bilhões de libras, até 2020, e visa substituir 15% da atual matriz
energética por energia solar, nuclear e eólica. O plano que ainda não
foi ratificado, mas terá influência na área social e econômica, pois
especialistas acreditam que cerca de 160 mil novos empregos serão
gerados nos próximos 12 anos.

Outro exemplo são os EUA, país responsável pelo consumo de 25% de
toda a energia do globo, com sua matriz energética composta em 80%
por energia fóssil, o maior emissor de gases poluentes do mundo, que
nos últimos oito anos renegou o Protocolo de Kyoto.

Surpreendentemente, as primeiras atitudes do presidente Barak
Obama demonstram a disposição de se aproximar das metas e
compromissos de redução na emissão de poluentes de efeito estufa,
além de reiterar o compromisso de fomentar fontes renováveis de
energia. Obama já autorizou os Estados a adotarem limites mais
rígidos para emissão de poluentes de carros e caminhões, cobrou a
redução no consumo de combustível e também detalhou o aspecto
ambiental do seu plano de estímulo econômico de US$ 825 bilhões e
aposta na criação de 460 mil “empregos verdes”, relacionados à
indústria de energia limpa, e a expectativa é de que os EUA dobrem a
sua capacidade de geração de energia alternativa, dentro dos
próximos três anos.

No Brasil, os marcos regulatórios fundamentados em políticas públicas
são indispensáveis e nos permitem tratar a questão ambiental em
sentindo amplo, alcançando o socioeconômico. Destacamos
positivamente: a Política Nacional de Meio Ambiente; a lei nacional de
recursos hídricos e de educação ambiental.

Contudo, muitos dos nossos avanços bem-sucedidos e indutores de
boas práticas de sustentabilidade são oriundos de iniciativas de
políticas setoriais. Vemos o exemplo do pioneirismo dos
biocombustíveis e a vanguarda de nossa matriz energética
fundamentada nas fontes limpas e renováveis, todavia, uma política

energética que nos mantenha na direção de uma economia de baixo-
carbono é esperada.

Da mesma forma em relação aos resíduos sólidos, onde se espera um
marco legal nacional há quase duas décadas. Essa ausência nos faz
pontualmente lamentar que cerca de 61% dos municípios brasileiros
não destinam os resíduos urbanos de maneira adequada e, os demais
39% podem ter questionadas as suas destinações.

Percebemos a importância da implementação de uma política pública
ao destacar o bom modelo advindo de uma legislação nacional: as
embalagens de agrotóxico. O Brasil está no topo do ranking dos que
recolhem e reciclam.

Levantamento do Instituto de Pesquisa Kleffmann Group indica que, do
total comercializado em 2007, foram recolhidas 80% das
embalagens vazias colocadas no mercado e 95% do total de
embalagens primárias, as que não entram em contato direto com o
produto. Atrás e bem distante da marca brasileira vêem Alemanha
(60% de recolhimento), Austrália (50%), França (45%) e Estados
Unidos (20%).

Acreditamos que as políticas públicas são indissociáveis das
legislações e diretrizes para a construção e consolidação das práticas
sustentáveis. Não podem ser atropeladas, em especial, num período
em que desabam os preços dos derivados do petróleo, fontes
energéticas mais poluentes se manifestam abundantes, além do risco
de desaceleração econômica. Aquilo que parecia faltar, agora, sobra e
as pessoas aceitam fazer “qualquer negócio”.

Não devemos cair na tentação de retroceder ou mesmo de estagnar
perante a este momento de ajustes econômicos drásticos. Afora os
reflexos mais visíveis, existem outras conseqüências desta crise que
podem desorientar governos, sistemas produtivos e a sociedade.

O conceito de sustentabilidade tem impulsionado o uso das energias
renováveis, modificado padrões de consumo, estimulado o uso
racional dos recursos naturais e não pode estar subordinado a um
período de bonança financeira.

O poder público, setor empresarial e sociedade dão bons sinais e
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implementam ações concretas em favor da sustentabilidade que estão
aí para serem vistas, vividas e disseminadas por todos nós.

Contudo, longe ainda estamos de considerar o já feito como trabalho
concluso. Esta é uma tarefa perene e que exige constante
aperfeiçoamento.

Arnaldo Jardim, deputado federal (PPS-SP) e integrante da Frente Ambientalista e
presidente do Grupo de Trabalho responsável pela proposta de Política Nacional de Resíduos
Sólidos e coordenador do Grupo Temático sobre Política Nacional de Eficiência Energética.

José Valverde, especialista em direito ambiental (PUC-SP), pós-graduando em gestão
ambiental (SENAC-SP), Consultor em Sustentabilidade da Confederação Nacional do
Turismo e da empresa Sicllo Ecodesign.
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Artigos Técnicos

MOTIVAÇÃO SOCIAL E SUSTENTABILIDADE  LOCAL

IMPOSTOS VERDES, MOTIVAÇÃO SOCIAL
E GESTÃO CORPORATIVA LOCAL

Por Ricardo Braun

O desenvolvimento sustentável pode parecer uma coisa simples
quando escrita no papel, mas a sua implementação prática é complexa
e desafiante porque para a sociedade tornar-se sustentável, conforme
proposto pelo Relatório Bruntland, é necessário ir muito além do
cumprimento da legislação e o desenvolvimento de projetos
ambientais, pois requer mudanças de paradigmas tradicionais de
desenvolvimento, ou seja, onde a visão de sustentabilidade prevaleça
sobre a perspectiva econômica de crescimento movida por uma
ansiosa busca de lucros imediatos, sentidas hoje com a crise
economica mundial. Situação insustentável para as presentes e
futuras gerações.

O desenvolvimento ambientalmente equilibrado, socialmente justo e
economicamente viável, requer decisões sensatas e soluções criativas.
Para isso é necessário mudar o pensamento da sociedade e motivar
sua participação cooperativa.

O conceito de desenvolvimento sustentável não explica como melhorar
ou mudar o processo de desenvolvimento que experimentamos desde a
revolução industrial. O que vemos hoje em dia é uma iniciativa de
sustentabilidade resumida ao financiamento de ações (ex. projetos) de
curta duração, com começo, meio e fim definidos, representando uma
contribuição mas não 'sustentabilidade' conforme postulada pela
Declaração do Milênio, porque na verdade isso não inova padrões de
desenvolvimento e
nem muda prioridades econômicas, além de não induzir melhoria no
comportamento da sociedade.

Apesar da crise existe luz no final do túnel. A boa noticia é que não é o
trem vindo em direção contrária, mas sim muitas oportunidades para
melhorar as condições de vida da sociedade, mesmo que isso
inicialmente demande mais esforço e custe um pouco mais caro. Os
desafios são muitos, começando por convencer o governo e certos
setores da sociedade a funcionar sustentávelment.

Apesar do desenvolvimento economico ortodoxo, ter causado muitos
problemas ambientais, estabeleceu também inúmeros instrumentos
econiomicos e gerou riquezas suficientes para financiar
susentabilidade de longo prazo. Podemos usar os instrumentos
economicos em favor do desenvolvimento sustentável, ou seja, usa-lo
para incentivar a sociedade ser mais sustentável com vantagens
sociais e econômicas para todos.

A perspectiva defendida é que ao invés de só punir a sociedade (o lado
negativo), é possível também incentivá-la com benefícios (o lado
positivo). Neste sentido o governo é o principal agente para motivar a
cooperação social no processo de implementação das estratégias da
RIO-92, conforme sugerido por diversas entidades nacionais e
internacionais.

O desenvolvimento sustentável deve ser um processo contínuo de
longa duração. Por ser um conceito social criado pelo homem,
argumenta-se que a sustentabilidade global será alcançada com a
somatória de ações locais em diversas localidades. E não somente
através de planos e projetos governamentais isolados. A sociedade
precisa aprender a ser sustentável e ensinar isto para as gerações

1(WCED, 1987) ”…a capacidade de desenvolver no presente sem comprometer
as gerações futuras”.
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INSTRUMENTOS ECONOMICOS E IMPOSTOS VERDES

futuras.

Incentivos educacionais e econômicos do governo são fundamentais
para motivar a sociedade a cooperar com este processo de maneira
permanente. Isto nos leva ao campo das teorias motivacionais do
desenvolvimento social que explicam as bases do comportamento
humano em resposta `a incentivos e a oferta de bens e serviços em
troca de vantagens tangíveis (ex. Preservação ambiental e redução de
impostos). Conhecendo os meios de motivar a sociedade (governo e
não-governo, pessoas e grupo de pessoas) a cooperar com este
processo, é possível estabelecer estratégias de longo prazo envolvendo
número progressivo de pessoas ambientalmente conscientes, atuando
coletivamente em favor de ações sociais, econômicas e ecológicas
sustentáveis locais.

serviços voltados para o desenvolvimento sustentável de longo prazo.
Os impostos verdes, em sinergia com investimentos tradicionais de
múltiplas fontes (ex. recursos governamentais, e não-governamentais,
bancos e instituições de financiamento) poderiam ser fonte
permanente do desenvolvimento sustentável. Porém é necessário
alertar que em muitos países como o Brasil, o sistema tributário pode
afetar a neutralidade fiscal, criar efeitos distributivos e perversos, além
de ser alvo do desvio de verbas.

Apesar da maior parte dos recursos tributários ainda não ser usado
como fonte principal do desenvolvimento sustentável, o potencial
existe atraves de diversos instrumentos legais, tais como a Constituição
Brasileira, o Código Tributário Nacional (CTN), a Lei de
Responsabilidade Fiscal, as Leis Orgânicas Municipais e Transferências
Constitucionais.

Diversas experiências em países da União Européia, da América do
Norte e no Brasil, mostram que o uso de impostos verdes são eficazes
para proteger o meio ambienteatravés do princípio-poluidor-pagador
(PPP) e do princípio-protetor-recebedor (PPR). O primeiro caso volta-
se para desincentivar a degradação ambiental, onde os poluidores
devem pagar um tributo baseado na estimativa do dano causado pela
emissão de poluentes. Neste caso, os recursos arrecadados podem
financiar ações de recuperação ambiental. O segundo caso baseia-se
no princípio retribuitivo denominado Vergeltung, que incentiva ações
de proteção ambiental e compensações por serviços ambientais,
inclusive transferências direta derecursos financeiros, até acesso `a
tecnologias e pagamentos de royalties.

Os impostos verdes servem para regular o mercado, objetivando criar
um sistema tributário estável como o imposto de renda e ainda
estabelecer um sistema contínuo de arrecadação para financiar
projetos de longo prazo, buscando o princípio da neutralidade fiscal
para não sobrecarregar, nem os contribuintes individuais, como os
diversos setores da economia. A Constituição Brasileira e o CNT deixa
claro que os recursos financeiros derivados de impostos arrecadados
(ex. ISS e ICMS) estão disponíveis para serem usados pelo governo.
Neste caso, com base nas políticas públicas e prioridades
orçamentárias, os recursos financeiros podem ser destinados para o
desenvolvimento tanto de planos e projetos convencionais, como os
potencialmente sustentáveis.

Para desenvolver um processo permanente de sustentabilidade é
necessário financiar continuamente planos e projetos sustentáveis,
tais como a implantação de ecovilas e tecnologias limpas, unidades de
conservação, entre outros.

A implementação local de ações sustentáveis deve levar em conta dois
importantes pontos. No primeiro, a questão dos incentivos
educacionais para informar e capacitar a sociedade `a agir
sustentavelmente. No segundo, como a sociedade moderna indexa
praticamente tudo em valores monetários, estão os incentivos
econômicos para alavancar este processo, pois um dos pilares do
desenvolvimento sustentável é garantir o investimento financeiro de
ações sustentáveis de longo prazo. O financiamento de ações
permanentes deve vir de fontes permanentes. A arrecadação tributária
do governo constitui uma dessas fontes inesgotáveis, pois a cada
instante pagamos tributos, sejam eles municipais, estaduais ou
federais. O governo por sua vez utiliza os recursos arrecadados,
quando bem empregados, para prover infra-estruturas e serviços
permanentes para as cidades e comunidades. A perspectiva defendida
é que seria lógico e construtivo se a maior parte dos tributos
arrecadados fossem continuamente investidos em ações, estruturas e

Parte-se do princípio que a natureza é sustentável por si só, e não precisa do
conceito de sustentabilidade.

2
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GESTÃO CORPORATIVA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Alguns instrumentos economicos usados para incentivar
sustentabilidade no Brasil são a Bolsa Floresta do Programa Nacional
de Florestas (PNF), o Programa Produtor de Água, o o ICMS Ecológico e
o IPTU Verde, estes dois últimos incentivam diversas prefeituras a
realizarem gestão ambiental com sucesso.

vontade política ausente e a centralização de decisões na figura do
prefeito. Além disso, não se vê ação coordenada nos diversos setores de
desenvolvimento do governo, nem uma matriz institucional sólida com
a participação dos diversos segmentos da sociedade (ex. setor privado,
ONGs, organizações e empresas de atuação regional e local),
alinhadas institucionalmente e integradas aos planos econômicos,
para resenvolver ações sustentáveis previstas na Agenda Brasileira.

Desafios como estes implicam na busca de soluções criativas e
compatíveis com a realidade local. Neste caso, há uma grande
necessidade de preparar, tanto os atores sociais como o setor público,
para usar instrumentos modernos de gestão ambiental. A estratégia de
adaptar ao setor público, procedimentos de gestão do setor privado
corporativo, constitui uma dessas soluções que tem dado resultados
satisfatórios em municípios de diversos países.

Instrumentos modernos de gestão municipal baseiam-se numa série
de ferramentas corporativas (ex. qualidade
total, re-engenharia, e 5S-housekeeping e o sistema de
compensações) que podem ser usadas no processo de gestão local.
Contudo é necessário alertar que a aplicação de novos instrumentos
(econômicos, fiscais e gerenciais) nas administrações municipais
requer decisão política favorável e tempo para preparar os servidores
públicos e a sociedade local para esta nova cultura.

Os meios para o desenvolvimento sustentável já existem, bastam eles
serem orientados para este fim. As gerações futuras irão agradecer
muito por isso.

OBS. Artigo baseado no tema da tese de doutorado defendida pelo
autor na Universidade de Aberdeen, Escócia em 2004.

Dr. Ricardo Braun, foi um dos coordenadores do Fórum Global 92 durante a RIO-92, e
diretor-substituto do Centro Rondon-Roosevelt de Intercâmbio Ambiental (1993-1996).
Elaborou as primeiras avaliações ambientais de planos estratégicos no Brasil, e
desenvolveu estudos ambientais pioneiros para a Organização Internacional do Trabalho
(OIT/ONU) em Genebra. Consultor do MMA e organismos internacionais, inclusive do setor
de petróleo e gás. Pesquisador associado do NASA/UFRJ e do ACES/Universidade de
Aberdeen. Seus interesses paralelos sao o eco-design e a produção de filmes da natureza.

“Não poderá haver desenvolvimento sustentável do mundo externo se o processo de
mudança nao ocorrer nas pessoas. O desenvolvimento sustentável para um Mundo melhor
começa internamente, a sustentabilidade interior em cada um de nós". Do livro 'Novos
Paradigmas Ambientais' escrito pelo autor em 2001, Editora Vozes, 2ª Edição.

É necessário enfatizar que somente a disponibilidade de recursos
financeiros não resolve o problema, pois diversos fatores estão
interligados e entram em cena como elementos fundamentais de
apoio ao modelo fiscal, ou seja, sem capacidade institucional montada
e uma sociedade educada e cooperativa não poderá haver
sustentabilidade de longo prazo.

A mobilidade de capital, o avanço das telecomunicações, o
desenvolvimento de banco de dados e uma economia baseada em
conhecimento, tem demandado melhores serviços e produtos dos
governos para a sociedade. Isto mostra que as organizações devem
buscar maior flexibilidade e adaptação `as inovações. Neste contexto,
a globalização exerce uma pressão crescente sobre os órgãos públicos,
onde a modernização das administrações locais e prefeituras
representa um processo sem volta, porque devem adequar-se `as
novas demandas e regras do mercado globalizado, mesmo que ações
globalizadas muitas vezes prejudiquem o processo de
sustentabilidade local. O desenvolvimento de recursos humanos, a
participação social e a melhoria da administração pública municipal,
são considerados pontos fundamentais para institucionalizar o
desenvolvimento sustentável local.

No Brasil existem ações piloto que apoiam projetos de modernização
da gestão pública municipal, como o Programa Nacional de Apoio `a
Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros, e em menor
escala o Projeto de Gestão Ambiental Urbana (Pró-GAU). Contudo, a
maioria das 5.600 prefeituras municipais brasileiras não tem a
possibilidade de adequar-se de maneira integral `a esta demanda da
noite para o dia, devido a uma série de fatores que vão desde a
ausência de recursos, corpo técnico incapacitado e desmotivado,
burocracia lenta, a localização geográfica, a comunicação deficiente, a

3 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS),  Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU), IPTU- Verde, Taxas Municipais, Imposto Territorial
Rural (ITR), imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS), ICMS-
Verde, dentre outros
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ALCIR VILELA JUNIOR

Alcir Vilela Junior é Coordenador da Área de Graduação do Meio

Ambiente, Saúde e Educação do Campus de Santo Amaro do Senac em

São Paulo. Com um currículo amplo e de qualidade Alcir é um

integrante da primeira comissão técnica do Programa Benchmarking,

ele acredita ser uma iniciativa pioneira, já consolidada no país.

O engenheiro afirma em nossa entrevista que o Programa motiva de

forma positiva as empresas que possuem boas práticas de gestão

socioambiental através da divulgação e reconhecimento dando

exemplos a outras empresas nesse intercâmbio de experiências.

Preocupado com a educação socioambiental em nosso país, Alcir diz

que não há uma receita perfeita para orientar os futuros gestores do

Brasil, mas acredita que um dos primeiros passos nas universidades é

garantir uma sólida formação teórica e conceitual e garantir a

aplicação das metodologias nas salas de aula.

Discutir as soluções é importante. " Finalmente, é fundamental que a

temática não seja abordada de forma dogmática, é preciso que os

problemas e desafios sejam objetivamente apontados, assim como as

soluções disponíveis, tendências, potencialidades e limites", explica

Graduado em Agronomia (UNESP - Botucatu); Mestre em Energia

(Programa Interunidades de Energia - USP) e Doutorando em

Engenharia Sanitária e Ambiental (FEC - UNICAMP). Pesquisador do

Centro Universitário do Senac, Campus de Santo Amaro, e do

Laboratório de Sustentabilidade e Redes Técnicas (FLUXUS) da

Faculdade de Engenharia Civil da Unicamp.

Professor da Pós-Gradução em Gestão da Sustentabilidade da

Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, posui 20 anos de experiência

da área de meio ambiente, tendo trabalhado na CESP (10 anos),

Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo e CETESB (6

anos) e Secretaria de Energia do Estado de São Paulo, além de possuir

ampla experiência como consultor na área. Atualmente coordena a

área de Meio Ambiente, Educação e Saúde da graduação do Centro

Universitário do Senac - SP, onde também é docente do Programa de

Mestrado em Gestão Integrada de Meio Ambiente, Saúde e Segurança

Ocupacional e da Graduação em Engenharia Ambiental.

Participou de estudos ambientais de Usinas Hidrelétricas, Linhas de

Transmissão e Subestações (RAP, EIA/RIMA, Projeto Básico

Ambiental); Coordenou o Primeiro Inventário Estadual de Resíduos

Sólidos Domiciliares do Estado de São Paulo é consultor de empresas

nas áreas de meio ambiente e sustentabilidade, trabalhando na

implantação e auditoria de Sistemas de Gestão Ambiental e Sistemas

Integrados de Gestão é membro da equipe técnica do Indice de

Sustentabilidade Empresarial da BOVESPA.

Acompanhe a seguir  a entrevista que Alcir nos deu a honra de

ceder para a Revista Benchmarking.

A Universidade e os desafios
socioambientais

Por Luciene Balbino

Preparando os atuais e futuros gestores para as demandas
que a variável ambiental impõe as empresas e a sociedade
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Como as universidades e faculdades estão lidando com a
variável socioambiental na formação de seus alunos? É
uma preocupação de todos os cursos ou apenas os mais
específicos contemplam em suas grades conteúdos
direcionados?

Por se tratar de um tema contemporâneo e relevante há,
naturalmente, uma tendência ou uma grande probabilidade de que
em algum momento dos mais diferentes programas ele seja abordado
num ou noutro componente curricular e por algum ou alguns docentes
mais atentos para a questão.

Se formos avaliar abordagens mais estruturadas, assim consideradas
aquelas que decorrem da incorporação da temática aos projetos
pedagógicos dos cursos e que são feitas com uma proposta
metodológica definida, a situação é bem diferente. São poucas as
instituições que têm incorporado a temática socioambiental ou, numa
visão mais moderna e ampla, a temática da sustentabilidade, de
forma abrangente em seus diferentes programas.

Nesse grupo, das poucas que incorporaram ou estão incorporando a
questão, há duas estratégias distintas já caracterizadas. A primeira
delas, e talvez a mais pragmática, é de introduzir componentes
curriculares (ou disciplinas) sobre o tema em todos os programas, e a
segunda é de incorporá-lo como tema transversal, que é abordado em

diferentes momentos dos cursos e do processo de ensino-
aprendizagem. Neste último caso, não há uma disciplina específica,
mas diferentes disciplinas abordam as questões, assim como o fazem
algumas atividades de extensão, pesquisa etc. Obviamente uma não
exclui a outra mas, em termos práticos, as opções têm sido, pelo menos
neste momento, por uma ou por outra.

Pessoalmente prefiro a segunda, a incorporação da temática da
sustentabilidade como tema transversal, inserido em componentes
curriculares já existentes e em programas de iniciação científica,
extensão, em atividades complementares etc. Certamente mais
trabalhosa e provavelmente de maturação mais prolongada, parece-
me que é aquela que nos dá melhores possibilidades de tratar a
temática em todas as suas dimensões e possibilidades.

Uma área só se torna estratégica dentro de uma organização a partir
do momento em que esta identifica o tema como uma dimensão
estratégica relevante e, na realidade, as organizações ainda não tem
clareza a este respeito. É possível afirmar que as organizações
percebem a temática da sustentabilidade como relevante, que o
processo de incorporação desta aos processos de gestão é significativo,
o que se pode evidenciar pelo crescimentos das certificações ISO
14001, OHSAS 18001, SA 8000 entre outras, mas estamos longe de
poder afirmar que o tratamento da questão como estratégica é
“default”.

Por outro lado, o movimento de incorporação da temática a gestão das
empresas , juntamente com as demandas do setor público e do terceiro
setor, conferem a este mercado boas perspectivas.

É possível afirmar que é um mercado que se encontra em franco
processo de consolidação, tanto no âmbito qualitativo como no
quantitativo. Em termos qualitativos há uma clara evolução por parte
das organizações que, por entenderem melhor o papel deste
profissional na organização e em alguns casos já terem experiências
neste sentido, conseguem uma definição mais clara dos perfis
profissionais e formações desejadas. Na mesma linha, os cargos e
funções relacionados a temática têm uma melhor definição nas
estruturas de cargos e salários das empresas e nos respectivos “job

Como vê o mercado de trabalho para os profissionais
especializados em gestão socioambiental? É uma área
estratégica dentro das empresas? Qual seu potencial de
crescimento e importância?
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descriptions”, facilitando os processos de seleção, gerenciamento e
avaliação dos profissionais. Se há dez anos atrás era rara uma
descrição de vaga que mencionasse, explicitamente, a demanda por
um gestor ambiental ou por um engenheiro ambiental, hoje isto já é
rotina.

Em termos quantitativos, verifica-se um crescimento na oferta de
postos de trabalho na área mas, obviamente, esta oferta depende da
evolução da economia e é também afetada pela incertezas decorrentes
da atual crise.

Com certeza foi uma iniciativa pioneira e é um programa que já está
consolidado. Como disse em depoimento relativo ao primeiro evento,
inciativas deste tipo cumprem um duplo papel. São, de um lado, uma
motivação adicional para as empresas que possuem boas práticas de
gestão socioambiental, na medida que propiciam divulgação e
reconhecimento e são também oportunidades de intercâmbio de
experiências, aspecto fundamental na gestão empresarial,
particularmente em temas tão recentes quanto este.

Acredito já haver abordado este ponto na questão anterior mas,
reforçando, potencializam a divulgação e o reconhecimento de boas
práticas e possibilitam o intercâmbio de experiências entre
organizações e destas com seus stakeholders.

Não há receita de bolo mas há, com certeza, elementos que não podem
deixar de estar presentes no processo. O primeiro deles é garantir uma
sólida formação teórica e conceitual, juntamente com a capacitação
para aplicação das metodologias, abordagens e instrumentos
adequados. Um segundo grupo de elementos, remete ao tratamento
integrado destas questões. É fundamental que as abordagens em sala
de aula ou nos diferentes processos pedagógicos sejam integrados, o

Como integrante da primeira comissão técnica do
programa Benchmarking, o que pode dizer a respeito
desta experiência e do histórico do Programa?

Em sua opinião, qual a contribuição da FIBoPS e do
Programa Benchmarking para a sociedade e em especial
para os gestores e suas instituições?

Como educar e preparar os nossos jovens, futuros
gestores com poder de decisão, para que entendam que
saúde, educação e desenvolvimento são agregados e
inseparáveis das práticas de sustentabilidade?

que é um grande desafio considerando que a formação dos docentes e
as experiências profissionais tradicionais não vão neste sentido.
Finalmente, é fundamental que a temática não seja abordada de
forma dogmática, é preciso que os problemas e desafios sejam
objetivamente apontados, assim como as soluções disponíveis,
tendências, potencialidades e limites.

Não apenas em função da importância intrínseca do problema mas
também pela divulgação que vem tendo, a questão das mudanças
climáticas aparece como preocupação mais presente ou, pelo menos,
como um das mais mencionadas numa primeira abordagem.
Biodiversidade e recursos naturais entram também nesta relação.

Temos trabalhado no sentido de ampliar a visão dos alunos, tanto na
identificação de um conjunto mais amplo de desafios como no de
provocar uma visão mais abrangente no tratamento das questões. É
fundamental que os alunos tenham uma visão sistêmica das questões
mas, ao mesmo tempo, evitamos abordagens generalistas e pautadas
nas soluções óbvias.

Ambos os cursos são muito demandados e com alunos de perfil
bastante distinto, o que para nós é muito bom. A relação candidato
vaga na engenharia ambiental tem sido um pouco superior a da
gestão ambiental, talvez por uma expectativa dos alunos em relação a
perspectivas de mercado ou remuneração futura. A partir do momento

Quais as preocupações mais frequentes dos alunos com
relação ao Meio Ambiente e sustentabilidade? O que
imaginam necessário para um futuro sustentável do
planeta e dos recursos naturais?

Dentro da gestão ou engenharia ambiental, qual a
especialidade mais procurada pelos alunos para
exercício profissional futuro? E porque?
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em que eles estão conosco, deixamos claro que empregabilidade e
remuneração tem muito mais a ver com o perfil e trajetória dos alunos
do que com o curso pelo qual optaram e, para uma boa trajetória, é
essencial que o aluno goste do que está fazendo.

O “resumo da ópera” é, antes de qualquer coisa, é fundamental que o
aluno esteja certo de que gosta do curso que está fazendo e das
atividades profissionais que irá desenvolver no futuro. Um profissional
competente e comprometido sempre terá espaço.

O Senac possui hoje dois cursos em nível de graduação. A engenharia
ambiental, com cinco anos e turmas nos períodos da manhã e noite e
gestão ambiental, com quatro anos de duração e turmas em
andamento no período da manhã. Na pós-graduação temos cursos já
consolidados de Gestão Ambiental, Gestão Integrada em Meio
Ambiente e Saúde e Segurança no Trabalho, Gerenciamento de Áreas
Contaminadas, Geotecnologias Aplicadas ao Meio Ambiente;
Responsabilidade Social Corporativa e Gestão de Projetos Sociais.
Também estamos lançando, este ano, uma pós-graduação em
Produção Mais Limpa, programa concebido em parceria com a
CETESB. Além destes temos diversos cursos de curta duração (cursos
livres e de extensão) voltados para a área.

Não sou um otimista inveterado, nem sou da turma que acredita na
história da “marolinha”, mas acredito que a área de sustentabilidade
deve sair fortalecida da crise. Em primeiro lugar pelo fato de que
estarmos falando de uma área cuja demanda não é condicionada
exclusivamente pelo mercado. Obviamente a capacidade de
investimento das empresas e o desempenho da economia pesam
quando nos referimos a oportunidades de negócio relacionados a
sustentabilidade. Por outro lado, quando nos remetemos aos
problemas concretos e já estabelecidos que devem ser enfrentados,
não há como postergar as ações. Isto vale para a empresa que precisa

Quantos cursos universitários sobre o Meio Ambiente
(graduação, MBAs e pós graduação) existem no país a
disposição dos alunos? Quantos e quais os cursos que o
Senac oferece hoje voltados para o Meio Ambiente e
sustentabilidade?

Como especialista atuante no setor acadêmico e
empresarial, o que espera de 2009 em relação as praticas
de sustentabilidade? Até que ponto a crise financeira
mundial poderá afetar esta área dentro das empresas em
sua visão?

se ajustar à legislação, para quem tem um passivo ambiental em
equacionamento e mesmo para aqueles que têm objetivos e metas
corporativos relacionados ao desempenho socioambiental.

A principal delas é que encarem o desafio da sustentabilidade com
algo absolutamente concreto, inevitável e, acima de tudo, urgente.
Para aqueles que se interessam pelo tema e já têm um compromisso
pessoal neste sentido, uma grande oportunidade de dar à atividade
profissional um sentido mais amplo de responsabilidade e cidadania.
Para quem ainda não se comprometeu com a questão, o alerta para
que estejam atentos e se preparem para um mercado onde este tema
será obrigatório, pré-requisito para profissionais de todas as
formações e setores. É frase feita, mas cabe perfeitamente para o caso:
no final das contas e em breve, a opção estará entre estar ao lado dos
que fazem parte do problema ou dos que fazem parte da solução e,
sem sombra de dúvidas, as oportunidades serão mais freqüentes e
melhores para o segundo grupo.

Deixe uma mensagem aos atuais e futuros gestores e
instituições que compartilham ou que gostariam de
compartilhar praticas sustentáveis com a sociedade?
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O que arte tem a ver com sustentabilidade? Tem tudo a ver, primeiro que cuidar do planeta e usufruir das coisas boas que ele nos oferece só é possível se
tivermos a consciência de que é preciso muita arte para viver e saber viver é uma arte.

Quando o tema é sustentabilidade todos são responsáveis. Trata se de um cenário complexo em que vivemos, a polaridade ativo e passivo de forma
compulsória. As escolhas são individuais, mas os resultados coletivos.

Na matéria a seguir, mostramos como profissões, trajetórias e pessoas distintas estão ajudando na reflexão coletiva sobre a importância da adoção de
práticas sustentáveis em todos os níveis sociais.

O fotógrafo de arte Martijn Crowe vive a sua arte fotografando vidas e
contribuindo com um mundo melhor através de seu talento. Nós
vamos conhecer nesta matéria feita especialmente para você, a visão e
o trabalho de um artista europeu conceituado e reconhecido
internacionalmente.

Fazendo da arte uma grande aliada para difundir práticas de
sustentabilidade, aqui você também vai acompanhar o trabalho do um
jovem e talentoso artista Thiago Costackz, um brasileiro com suas
propostas ambientalmente corretas.

Célio de Figueiredo Baião Junior é Analista de Sistemas atuante nas
áreas de Inteligência de Negócios, Administração de Recursos de
Informação, Inovação, Aprendizagem Organizacional e Gestão do
Conhecimento. Idealizador de projetos culturais na área da moda,
especialmente o Prêmio Eco Fashion Brasil. Célio também faz o
Planejamento e organização de eventos culturais e beneficentes. Para
ele, é interessante o desafio de unir o crescimento econômico à justiça
social e à conservação ambiental, “o desenvolvimento sustentável é a
capacidade de atender no presente as necessidades e preocupações
econômicas, ambientais e sociais da sociedade, sem comprometer a
habilidade e necessidades das futuras gerações de fazer o mesmo”,
afirma.

Marcello Dantas, respeitadíssimo director da Magnetoscópio e MAG +
nos diz na matéria que sustentabilidade é encontrar uma forma de

crescer sem destruir numa proporção maior do que crescer,
“Sustentabilidade é viver o crescimento de forma orgânica, ordenada,
gradual e não inflada, miraculosa como estávamos vivendo”, conclui.

Abaixo, vamos conhecer uma pouco mais sobre estes artistas que
colocam a arte a serviço da sustentabilidade.

Martijn Crowe gosta de fotografar
gente. Escolheu o Brasil para morar
porque se apaixonou pelo país e
admira a alegria de viver dos
brasileiros.
A t u a n t e n a c a u s a d a
Sustentabilidade terapeuta, escritor,
antropólogo e filosofo na Holanda,
conhecedor da alma humana, Martijn
paga os moradores de rua para serem fotografados, “não é porque um
ser humano vive na rua que deve ser tratado inferiormente”, afirma.
Em cada olhar, em cada rosto o Holandês descobre uma dor, uma
alegria, uma esperança. Os moradores tentam dar um sorriso e passar
felicidade pelo menos durante a pose. Alguns não conseguem e
deixam o olhar sério e perdido no nada ser clicado pelo fotógrafo. Na
Holanda Martijn faz parte de um grupo de pessoas que trabalham com
sustentabilidade. Para conhecer seu trabalho visite o site:
www.cherry3company.com

Trabalhos distintos, objetivo comum:
Um mundo melhor e mais sustentável Por Luciene Balbino

Arte a Serviço da
Sustentabilidade
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em gestão ambiental. Naquele momento a moda brasileira começava
a experimentar o boom cujos resultados vemos há algum tempo.

, revela Celio.

Ele nos conta que para a satisfação de todas as pessoas envolvidas no
projeto, a receptividade tem sido excelente. E junto com ela também
tem observado uma grande expectativa para mudanças, novas
possibilidades e, em última análise, para um mundo melhor. “Além do
público-alvo do concurso, que são os estudantes de moda, temos
também recebido manifestações positivas e significativas de pessoas e
instituições dos mais diversos setores da sociedade, do Brasil e
também do exterior”.

Célio nos conta quais as principais descobertas da Eco fashion para
uma moda mais sustentável e nos dá alguns exemplos. “Descobrimos
que o “tempo” da moda está longe do “tempo” natureza. Isto implica
no desenvolvimento de soluções que certamente vão mexer com a
cultura acadêmica e empresarial existente na indústria da moda.

Descobrimos também que nem sempre o que parece ser
“ambientalmente correto o é efetivamente”. Continua, “O
desenvolvimento e a produção de um determinado produto sintético,
por exemplo, pode ser mais sustentável que um produto dito
“natural”, como o algodão, cujo processo industrial tem normalmente
um alto consumo de água.

Descobrimos ainda que a utilização de materiais alternativos,
reciclados, (coador de café de papel, por exemplo), estimula bastante
a criatividade do designer, produzindo soluções com estética e
usabilidade bem interessantes”, confidencia.

As descobertas não têm fim, são inesgotáveis.

Vislumbrando então as possibilidades de eco-business
neste setor e, considerando os aspectos socioambientais
e culturais na indústria da moda, veio então a idéia do
Prêmio Eco Fashion. Após o amadurecimento da idéia e a
formatação do concurso, realizamos uma edição piloto
cujo resultado nos mostrou que estávamos no caminho
certo em nosso intuito de estimular a questão da
sustentabilidade na moda”

“Descobrimos
enfim que o design sustentável é uma tendência que, em
termos práticos, busca ligar o tecnicamente possível com
o ecologicamente necessário e que estimula a pesquisa e
utilização de alternativas que possam gerar ativos sociais
e ambientais na concepção do Vestir Consciente”.
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A arte tem o poder de tocar a alma das pessoas e por isto o tema
“Sustentabilidade” deveria ter mais espaço nas coleções.
Perguntamos como ele vê este processo? Como vê o envolvimento dos
estilistas brasileiros e internacionais? “Vejo como mais uma
possibilidade de conscientização da sociedade para a questão sócio-
ambiental. Outro objetivo que temos para o projeto é o de executá-lo
sob filosofia e diretrizes sócio-ambientais, e da moda como cultura,
pelo motivo de a moda ser uma extensão da personalidade e do
comportamento humano, que reflete a evolução da sociedade e de
seus grupos sociais ao longo dos séculos.

E nestes tempos onde a deterioração das condições ambientais em
nível global é fato, esta “evolução da sociedade” inclui a relação com a
questão da sustentabilidade ambiental e econômica. Por isso
concebemos o Prêmio Eco Fashion Brasil como um processo
incentivador à descoberta e à utilização de alternativas
ambientalmente corretas na moda, buscando estimular o “Vestir
Consciente”, explica.

Não somente na moda, mas nos diversos setores onde o design está
presente, a tendência do eco design é fato e começa também a ser
imperativo. Isto exige uma nova cultura, tanto acadêmica quanto
empresarial. “Mas os benefícios são evidentes nos aspectos de custo,
inovação, identidade, imagem, integração a sistemas de gestão
ambiental, ganhos ambientais, ganhos econômicos e para a conquista
de um diferencial competitivo”.

O Prêmio Eco Fashion traz ao participante a oportunidade de descobrir
novas maneiras de fazer moda conectada aos critérios, conceitos e
práticas de sustentabilidade que, cada vez mais, vem ganhando
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Sustentabilidade para Martijn é nunca ter que trabalhar com crianças.
“As crianças precisam estar nas escolas e não nas ruas e fábricas
trabalhando. “Para um país ser sustentável as coisas precisam estar no
lugar certo. “Criança na escola, jovens na faculdade e adultos
trabalhando, um precisa colaborar com o outro de forma saudável e
justa”.

Pai dedicado e preocupado com a formação dos filhos, Martijn acredita
que a formação de um indivíduo vem do berço e da escola. Ele conta
que os filhos o corrigem quando ele deixa a torneira aberta muito
tempo ao escovar os dentes ou mesmo quando demora no banho.
“Eles aprendem na escola a não desperdiçar nada. Ficam bravos
quando as luzes de casa estão acesas sem nenhum motivo”.

A educação e cidadania são importantes para um indivíduo, “Quando
eu vejo uma pessoa jogando sujeira na rua fico muito nervoso, fico com
raiva. Um dia eu estava em meu carro e uma pessoa que estava no
carro ao lado jogou algum objeto pela janela, fiquei pasmo, buzinei e
fiz questão de mostrar com gestos o absurdo que ele fizera. Os bueiros
entopem e as tubulações também porque a água da chuva não
consegue passar.

O objetivo de vir fotografar no Brasil também é profissional “Quero
muito fotografar para empresas, produtos, famílias e pessoas que
queiram mostrar alguma coisa a si mesmo ou ao mundo. Existem
muitas pessoas que gostariam de fazer uma foto diferente do produto
que trabalha ou mesmo da família e é isso que proponho fotografar
com um diferencial, pois a alma exige criatividade”.

O Fotógrafo da alma das coisas vai mais longe ainda em suas
observações, “Há muitas empresas que reaproveitam a água, por
exemplo e outros produtos recicláveis, contribuindo com o mundo”.
Martijn procura só fotografar para empresas que se preocupam com o
Meio Ambiente, “Uma parte minha exposição que está desde março na
Galeria Eduardo HFernandes (Rua Harmonia, 145 – Vila

A sustentabilidade está na atitude do ser
humano, temos que pensar mais no outro e que as
grandes atitudes começam em casa, nas ruas”.

Madalena/São Paulo). Ele gosta de questionar as pessoas

por exemplo, eu,
só quero trabalhar com pessoas que tem a mesma filosofia de vida que
eu, pessoas que contribuem com o planeta. Eu quero dizer que não
colaboro com empresas que destroem a natureza. Procuro fazer a
minha parte dentro e fora de minha casa”.
Crowe é tão preocupado com o crescimento humano, com as
realizações das pessoas que tem uma idéia peculiar do fim do mundo,
“se o mundo acabar com certeza vai começar de novo. Eu não acredito
que o homem consiga destruir a natureza. Na Europa tem muitas
florestas destruídas e o homem continua lá. Também acho que tem
muita água no mundo, não acredito que vai acabar”, opina.

Pensando em ousar mais uma vez, Martijn pretende fotografar
moradores de rua em casas de ricos, “É fácil abrir o coração, mas não é
fácil abrir a porta de casa. A idéia do fotógrafo é clicar os moradores de
rua com suas próprias roupas, exatamente como são, mas retratados
como se fossem donos do lugar, como reis e rainhas, deuses e deusas,
a estilo de Caravaggio e Rembrant. “Todos terão sua participação
remunerada, com valor previamente combinado. Além disso, a minha
intenção é repassar aos retratados, via a ONG OCAS ou a Pastoral do
Povo de Rua, uma porcentagem do valor que for arrecadado com as
exposições a serem realizadas na Holanda e no Brasil”, finaliza.

Enquanto os homens continuarem usando suas máscaras para
esconder a realidade do mundo, nada vai melhorar. Segundo Martijn,
abrir o coração é fácil, abrir a carteira e dar dinheiro é mais difícil, mas
abrir a casa é mais difícil ainda.

O que
você contribui com o mundo? “ É um questionamento que
eu quero que as pessoas façam a si mesmo,

“O homem ainda tem que
evoluir muito para que consigamos conquistar a
sustentabilidade no planeta”.
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Thiago Cóstackz é um jovem e talentoso artista plástico com
participações nacionais e internacionais relevantes. Ele diz que foi
realmente incrível levar a sua filosofia de trabalho para o grande
publico nas ruas.

Ele conta que algumas pessoas acham que arte e meio ambiente não
podem andar juntas, ou que arte não deva ser ativista, “prefiro dizer
que faço arte consciente, e neste caso a aceitação e carinho do publico
não tem preço”, coloca.

Perguntamos a ele se estas obras fizeram parte de campanhas
patrocinadas por empresas e como ele vê a parceria arte/empresa para
alavancarmos a sustentabilidade em nosso país? Thiago nos deu a sua
resposta, “Alguém uma vez disse que as causas ambientais só seriam
levadas a serio quando se tornassem lucrativas, vendáveis ou
assumissem um caráter de glamour artístico. Acho que foi um
casamento muito feliz de arte + sustentabilidade + empresas.

A arte é realmente uma ótima maneira suave e colorida de fazer este
trabalho, uma vez que pode unir o desenvolvimento empresarial com
filosofia artística”, explica.

Poder observar 15 pessoas ao mesmo
tempo fotografando sua obra em plena Avenida Paulista
dá a ele vontade de fazer mais, de fazer refletir mais sobre
tudo isso.

Hoje já sabemos que cerca de 40% das pessoas em todo o
mundo optam por consumir marcas que detenham em sua
filosofia alguma responsabilidade social e ambiental,
assim sendo a arte é uma ótima oportunidade de chegar
próximo do cliente final em importantes avenidas e
mostrar o que sua empresa esta desenvolvendo e
propondo de útil a sociedade.

Thiago atua diretamente nas causas socioambientais como voluntário
ou como empreendedor, ele nos conta um pouco sobre esta trajetória,
as parcerias, projetos e planos futuros, “Eu me vejo como um produto,
e é importante salientar que como tal posso ter uma missão social e
ambiental louvável ou não, como também tenho preço, tamanho etc...

, explica.

Costackz está coordenando uma iniciativa pioneira no Norte-Nordeste
que é a implantação do 1º Museu de Arte Contemporânea, será que ele
vislumbra alguma sinergia com a variável ambiental e
sustentabilidade. “Na verdade este é um projeto em andamento, mas
que graças as forças empresariais e artísticas esta tomando forma e
corpo”. O projeto basicamente consiste em fundar um museu em uma
cidade como Natal RN que não possui nenhum museu. A instituição
será fundada temporariamente dentro de um shopping Center aberto
de domingo a domingo, das 10h da manhã às 10h da noite, é
realmente um projeto serio e ambicioso de levar arte para as massas.
“Antes a mostra acontecerá em São Paulo em plena Avenida. Paulista
com apoio da Puma e Revestimentos Eliane”, faz questão de dar os
nomes dos patrocinadores.

Thiago é tão jovem e já tão engajado com os problemas sociais e
ambientais. Ele nos conta que desde criança já pensava no meio
ambiente. “Nossa! lembro-me de já realizar algo do tipo aos 10 anos
de idade, na ocasião eu fazia desde campanhas para reciclar o lixo,
para arrecadar alimentos para vitimas da seca e trabalhei com ajuda a
refugiados de guerra da África que chegavam a Natal/RN”, conta.
Thiago veio de um lugar essencialmente pobre e cresceu rodeado de
muita desigualdade social, não consegui ficar parado vendo as
injustiças acontecerem mesmo sendo uma criança, por isso decidiu
seguir outro caminho, isto deve ter incomodado um pouco os seus
pais... Excesso de iniciativa... Mas Thiago reconhece que vem de uma
família que valoriza a ajuda mutua, a amizade e a dedicação a uma
causa.

Sou voluntário, estou sempre disposto a doar um pouco
do ar dos meus pulmões para causas humanitárias e
ambientais, mas também transformo a arte em algo
vendável e sustentável com a visão empreendedora de um
gestor estrategista; algo capaz de unir a visão de uma
empresa, o mundo de um artista e o momento mundial do
planeta e ao mesmo tempo parecer atrativo ao
espectador”

ARTE NAS GRANDES AVENIDAS

1º Museu de Arte Contemporânea do Norte Nordeste



Arte a Serviço da Sustentabilidade 7

O artista acredita que sua obra se confunde com sua chegada ao
mundo. “Costumo afirmar que tenho mais tinta nas veias que sangue,
eu sempre era colocado para fora da sala de aula por estar desenhando
algo ou alguém de maneira estranha. A minha intenção é estas formas
possam encontrar um lugar no futuro, ou se não... Que possam ser
solvidas no ar. No fino ar...”, filosofa.

Perguntei sobre o material que usa em seu trabalho e Thiago diz que
hoje realmente a sustentabilidade manda em quase 90% do seu
trabalho. Utiliza sempre madeira proveniente de áreas reflorestadas,
material de demolição, cristal de Murano, papel e tecidos reutilizáveis;
e claro tinta... Como faz coisas muito grandes uso muita tinta e textura.

A última Bienal deixou Thiago perplexo e triste, ele revela que coisas
como a ultima Bienal o deixam com um misto de raiva, tristeza e
preocupação, tanto do ponto de vista plástico como ativista. “Eu vi
madeira crua sendo usada como obra de arte, até dividindo espaços,
não vi nenhuma obra que fizesse referência ao momento atual, ao
turbilhão de questões levantadas na sociedade atual, dizem que é por
causa do vazio da “sociedade contemporânea”. Este vazio no meio
artístico preocupa-me por que artistas e filósofos sempre foram às
antenas da sociedade, e se estamos captando isto e jogando vazio
para os olhos das pessoas, da pra imaginar o futuro se depender destes
“pensadores” né? Sai de lá completamente indignado, desabafa.

E ainda vai mais longe com relação aos materiais que poderiam ter
sido substituídos por recicláveis na Bienal. “Bom, Tudo?. A madeira
crua usada como divisória, As idéias? As concepções? As centenas de
telas de LCD simplesmente expondo documentários “vazios”(parecia
até revenda de televisores), O velho padrão de ver arte! Adoraria que o
século XXI chegasse com todo seu avanço ideológico para a arte
também”, conclui

Quando lhe perguntei se em seu trabalho está embutido algum
protesto, Thiago riu por imaginar colocar tudo o que gostaria em uma
obra, “mas todas as minhas idéias e ideais soam suaves na obra,
acreditem...(risos) isto é também uma preocupação enorme, a plástica
de uma obra não pode ser comprometida pela temática.

Eu utilizo-me do Pop art e da arte contemporânea para criar
basicamente tudo que faço, gosto de ser irônico no trabalho, falar de
coisas serias com formas e cores que fiquem próximas das pessoas,
que mergulhe no mundo delas.
Por mais que esteja falando de Kafka , Dostoievski ou Mikhail
Bulgákov eu consigo captar a essência artística e deixar popular. As
vezes é complicado ter um trabalho associado a tudo isso, muita gente
não compra uma obra de arte protesto para colocar na parede de
casa”, explica.

Thiago não tem papas na língua, é corajoso para defender suas idéias
e aqui nos deixa uma mensagem que gostaria que estivesse exposto
com letras garrafais em todas as avenidas do mundo, ele sempre diz
que estar em uma galeria é ótimo, mas para ele estar na rua não tem
preço, se considera realmente um artista do povo e para o povo! Ele
adora este contato, escutar, observar e ao mesmo tempo a enorme
possibilidade de atingir muita gente ao mesmo tempo com uma só
ideia.

“Mas deixaria em letras garrafais:

, como queremos ser lembrados no futuro? Como
provedores de holocaustos colossais? Tecnologia definitivamente não
serve para promover extermínios com o planeta”, define com arte.

Não importa o tamanho do
que você faz, o que você não faz é que é preocupante.
Sabemos que a arte tem imortalizado civilizações durante
os séculos
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Célio de Figueiredo Baião Junior é idealizador do
concebido a partir do estudo de Sistemas de Gestão Sócio-

Ambiental, trata-se de um concurso aberto de abrangência nacional
que incentiva e valoriza a criação brasileira em ecodesign de moda,
visando a descoberta de novos talentos e o incentivo à pesquisa e
utilização de alternativas que gerem ativos sociais e ambientais na
concepção do Vestir Consciente. O projeto visa também apoiar
iniciativas na implementação de práticas ambientais sustentáveis e
responsáveis, estimular a reciclagem e reutilização de materiais,
estimular programas que contemplem o empreendedorismo e auto-
sustentação, e estimular ações que promovam a inserção de
comunidades carentes na cadeia produtiva.

Para Célio, sustentabilidade é um grande desafio de unir o crescimento
econômico à justiça social e à conservação ambiental. Com a
consciência de que a idéia da sustentabilidade pode servir a muitos
propósitos, ele e sua equipe busca seguir a noção manifesta na
tradição ambientalista, segundo a qual o desenvolvimento sustentável
é a capacidade de atender no presente as necessidades e preocupações

Prêmio Eco Fashion
Brasil

econômicas, ambientais e sociais da sociedade, sem comprometer a
habilidade e necessidades das futuras gerações de fazer o mesmo.

O que Célio espera seja feito de pratico em relação a sustentabilidade
ambiental do planeta em 2009 é o seguinte: “Estamos vivendo um
momento global bastante crítico e complexo onde são prementes as
questões ambientais, econômicas e sociais. No meu entender a
sustentabilidade ambiental encontra-se bastante comprometida, com
perspectivas pouco animadoras. No entanto, como em todo momento
de crise, tenho a esperança de que surjam idéias e ações que possam
contribuir para uma maior consciência da humanidade no tocante a
esta realidade e às novas necessidades, uma consciência que faça
nascer novas propostas que sejam ambiental, econômica, social e
culturalmente aceitáveis e praticáveis”, explica

Para ele, a crise pode tanto ajudar quanto atrapalhar. Acredita que
para aqueles com uma visão mais imediata, certamente este tema se
apresenta como um dos primeiros focos de cortes de investimentos e
ações efetivas. Por outro lado, para aqueles que já despertaram para
essa nova consciência, o caminho da sustentabilidade ambiental,
mesmo que seja longo e árduo, precisa efetivamente ser trilhado.

, coloca

Desde quando as questões ambientais passaram a fazer parte das
preocupações de Célio e por quê? “Desde quando passei a ter uma
visão sistêmica da vida no planeta. Com a abordagem sistêmica é
possível estudar e compreender o inter-relacionamento e o processo
co-evolutivo entre os diversos ecossistemas existentes sejam naturais
ou criados pelo homem”, define. Com esta visão sistêmica e de maior
abrangência, Célio acredita que podemos criar condições para a
definição de sistemas com propósitos mais direcionados às reais
necessidades da humanidade, visando o equilíbrio na utilização de
recursos, meios e controles na busca de eficiência para a vida humana
em todos os seus aspectos. “Passei a me preocupar com este assunto
porque sou parte integrante e não tenho como me dissociar do
processo que tudo transforma neste planeta e no universo”, explica.

A sociedade precisa de projetos inovadores como a Eco fashion, isso
ajuda a incentivar outras empresas a pensar na preservação do meio
ambiente. “A idéia da Eco Fashion surgiu há alguns anos quando em
um curso de mestrado da qualidade desenvolvi um trabalho com foco

“E
nada melhor que este momento de crise prá dar uma
chacoalhada nas mentes dos governantes políticos e
empresariais e provocar uma reação positiva na busca de
uma nova sociedade, mais consciente e justa”

ECODESIGN DE MODA PARA ESTIMULAR
NOVOS TALENTOS E NOVAS TECNOLOGIAS



2009? A crise econômica mundial vai atrapalhar ou ajudar?

, explica.

“Por
um lado ajuda, pois reduz o ritmo em que consumimos os
recursos e agredimos ao meio ambiente, por outro
atrapalha pois reduz o volume de recursos e investimentos
em alternativas energeticas. Mas de fato a maior reserva
de energia que o mundo possui hoje é a eficiência.
Precisamos melhorar muito a maneira como consumimos
energia e isso só vai se dar com uma melhoria no modelo
econômico”
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espaço em tempos emergentes de preservação da natureza, equilíbrio
social e econômico. Além de nossa iniciativa estamos começando a ver
outras acontecendo pelo Brasil e pelo mundo.

Célio revela em primeira mão seus novos projetos e planos futuros para
o ECO FASHION, ele conta que sua intenção é a de consolidar o projeto
e realizar o concurso anualmente, atingindo cada vez mais o nosso
público-alvo, estudantes de moda. “Queremos continuar semeando e
colhendo os frutos da sustentabilidade no meio acadêmico da moda”.
Ele pensa também em desdobrar o Prêmio em outras categorias, além
do eco design, como por exemplo, para iniciativas de projetos
comunitários, de inclusão, e de projetos de inovação tecnológica.

Preocupado com o próximo, ele deixa aos nossos leitores,
ambientalistas e profissionais uma mensagem sobre a
sustentabilidade. “A fonte de toda a criação é a conscientização.
Precisamos sempre escolher e agir de forma consciente. Assim, nossos
pensamentos, palavras e ações em prol da sustentabilidade
certamente ajudarão a tecer uma rede capaz de gerar benefícios a um
número cada vez maior de pessoas”, conclui

O envolvimento de
designers e da indústria da moda com a sustentabilidade
nos tem mostrado diversas e boas possibilidades para se
fazer moda sustentável.

M a r c e l l o D a n t a s ,
curador e artista plástico
r e s p e i t a d í s s i m o
n  a  c  i  o  n  a  l e
internacionalmente diz
que sustentabilidade é
encontrar uma forma de
crescer sem destruir
numa proporção maior
d o q u e c r e s c e r .

,

“Sustentatibilidade
é v  i  v  e  r o
c r e s c i m e n t o d e
forma or ganica,

ordenada, gradual e não inflada, miraculosa como
estávamos vivendo” define.

Como artista e cidadão o que Marcello espera que seja feito de
pratico em relação a sustentabilidade ambiental do planeta em

A METAFORA PARA EXPRESSAR A URGÊNCIA DOS DESAFIOS AMBIENTAIS DO NOSSO TEMPO



Marcello nos conta o impacto que causou. “A mídia e o público
adoraram.

,
desabafa.

Marcello acredita que a arte não deve ser engajada como um
movimento. Isso não é bom para a arte. Para ele a arte deve ser livre.
Acredita que qualquer amarra mesmo com boas intenções é negativa.
“Arte é o que é. Retrato do tempo onde está inserida”.

Ele conta seus projetos e planos futuros em relação às obras
direcionados a estas questões. “Intempéries ainda vai à Argentina
(bienal do fim do mundo em Ushuaia e RIo CCBB). Ainda esse mês vai
ser aberto o Catavento, museu em SP que cuida de Ciência e
Cidadania, onde tive uma participação importante. Em Abril abrimos
na Colombia o Museo del Caribe que tem um andar sobre meio
ambiente”, conta.
Quando perguntei a Marcello qual a mensagem que ele deixa aos
nossos leitores, ambientalistas e profissionais da sustentabilidade, ele
me respondeu que prefere abrir diálogo. “Meu assunto não é
mensagem, meu assunto é questionar, abrir diálogo. Mas acredito que
não devemos perder a oportunidade que uma grande crise como essa
tem de exercer transformações importantes. Essa crise gera uma
enorme chance de se vencer resistências históricas nas questões
ambientais e de sustentabilidade”, finaliza.

Serviu para dar uma forma e um sentido de
emergencia no que estamos fazendo hoje. O tempo é a
principal questão no trato ao meio ambiente hoje.
Precisamos agir e rápido. “Acho que as pessoas foram
pegas pelo aspecto lúdico da obra que vai desaparecer”
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Desde sempre Macello se interessa pelas questões ambientais e este
tema passou a fazer parte de suas obras. Ele conta que se interessa
pelos assuntos que ajudam a formar cidadania: Identidade, Meio
Ambiente, Expressão, Origens. Para ele,

O artista nos fala um pouco sobre as obras e intervenções que fez
especialmente sobre as questões de sustentabilidade ao longo de sua
carreira, e como foi à receptividade do publico a elas. “Trabalho com
idéias que tentam gerar uma percepção imersiva no público. O que
quero é poder proporcionar uma experiencia inesquecível”.
Sustentabilidade para Marcello é filosofia de trabalho. Não lhe
interessa fazer de sua obra uma defesa de uma causa. “Interessa-me
fazer a obra com alguma coerência interna. O meio ambiente deveria
ser um norteador para o cidadão independente do que está fazendo ter
a ver com a questão de forma direta”, conclui.

“ A mostra “ Intempérie - O Fim do Mundo” que se realiza na OCA do
Ibirapuera tinha uma enorme obra sua em gelo com prazo de validade
para seu derretimento.

Meio ambiente é o que
nos liga, é o lubrificante das relações humanas. E vai mais
longe, “O respeito com o outro começa com o respeito ao
meio ambiente. O meio ambiente começa com o nosso
próprio corpo e como nos relacionamos com ele”.
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Para que tenhamos mais consciência sobre o que é sustentabilidade,
abaixo, segue uma pesquisa (Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre)
sobre o tema.

Sustentabilidade, segundo a Wikipédia, a enciclopédia livre é um
conceito sistêmico, relacionado com a continuidade dos aspectos
econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade humana.

Propõe-se a ser um meio de configurar a civilização e atividade
humanas, de tal forma que a sociedade, os seus membros e as suas
economias possam preencher as suas necessidades e expressar o seu
maior potencial no presente, e ao mesmo tempo preservar a
biodiversidade e os ecossistemas naturais, planejando e agindo de
forma a atingir pró-eficiência na manutenção indefinida desses ideais.

A sustentabilidade abrange vários níveis de organização, desde a
vizinhança local até o planeta inteiro.

Para um empreendimento humano ser sustentável, tem de ter em vista
4 requisitos básicos. Esse empreendimento tem de ser:

ecologicamente correcto;
economicamente viável;

�

�

Marcello Dantas é reconhecido designer e curador de exposições e diretor de
documentários desde 1986. Formado em Cinema e Televisão pela New York
University, e pós graduado em Telecomunicações Interativas pela mesma
universidade. Estudou História da Arte e Teoria de Cinema em Florença na Itália e
Relações Internacionais e Diplomacia em Brasília. No seu currículo incluem-se
prêmios de melhor documentário na Bienalle Internationale du Film Sur L'Art do
Centro Georges Pompidou em Paris, no FestRio, no International Film & TV Festival
of New York e o prestigioso ID Design Award da Business Week. Seus trabalhos se
concentram na potencialização de conteúdos históricos com uma gramática
altamente imersiva onde a sensorialidade e a percepção são enfatizadas.

Sua atividade é amplamente multidisciplinar onde os trabalhos artísticos,
curadoria, a direção e a produção se convergem em áreas diversas mas norteadas

pelo encontro da Arte com a Tecnologia. Como curador de exposições de arte se
destacam as de Bill Viola, Gary Hill, Jenny Holzer, Shirin Neshat, Laura Vinci,
Tunga, Peter Greenaway, Ângelo Venosa, Arthur Omar e Anish Kapoor. Nas artes
cênicas, Ópera Mundi no Maracanã, o balé Floresta Amazônica de Dalal Achcar e a
peça Uma Noite na Lua de João Falcão com Marco Nanini, Como Chegamos Aqui a
Historia do Brasil Segundo Ernesto Varela e a opera O Cientista. Nas grandes
exposições históricas se destacam Antes - Histórias da Pré História e Arte da Africa,
no CCBB, 50 Anos de TV e + na Oca do Parque do Ibirapuera, Paisagem Carioca no
MAM do Rio, De Volta à Luz e a Escrita da Memória, no Instituto Cultural Banco
Santos, e Mano a Mano no Centro Cultural de la Villa de Madrid. Em 2006 Dantas
inaugurou o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo como seu diretor artístico.
Site: http://www.magnetoscopio.com.br/biography.htm

�

�

socialmente justo; e
culturalmente aceito.

Um exemplo real de comunidades humanas que praticam a
sustentabilidade em todos níveis são as ecovilas: Ecovilas são
comunidades urbanas ou rurais de pessoas que tem a intenção de
integrar uma vida social harmônica a um estilo de vida sustentável.
Para alcançar este objetivo, as ecovilas integram muitas ferramentas e
práticas como:

1. Produção local e orgânica de alimentos (permacultura);
2. Utilização de sistemas de energias renováveis;
3. Utilização de material de baixo impacto ambiental nas
construções (bioconstrução ou Arquitetura sustentável);
4. Criação de esquemas de apoio social e familiar;
5. Diversidade cultural e espiritual;
6. Governança circular, incluindo experiência com novos processos
de tomada de decisão e consenso;
7. Economia solidária;
8. Educação transdisciplinar;
9. Saúde integral;
10. Comunicação global.

SUSTENTABILIDADE  -  COMPLEXO E SIMPLES

BIOGRAFIA DOS ARTISTAS

MARCELO DANTAS
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Thiago Cóstackz é um jovem e talentoso artista plástico com participações nacionais
e internacionais relevantes. Nos últimos 5 anos expôs sua arte no Brasil, Finlândia,
Noruega e Itália.

Exposições:

2004- “Mostra individual Retratos”- Pirâmide Palace Hotel- Dezembro, Natal-RN;
2005-“Coletiva na Universidade de Helsinque” Março, Helsinque- Finlândia;
2005- Mostra Individual “Cenas do Espirito” junho, Midway Mall Shopping, Natal-
RN;
2005- Mostra Coletiva em Bergen - Noruega;
2005- Mostra Individual “Cenas do Espírito” Aeroporto Internacional Natal-RN;
2006- Mostra Individual “KUANI- Roubando da Morte”, Julho-Midway Mall
Shopping, Natal-RN;
2006- Mostra coletiva na galeria Tarantino de Milão- Itália;
2007- Mostra Individual “Elogio a Loucura”, Biblioteca Alceu Amoroso Lima- São
Paulo-SP;
2007- Escultura “Bandeira do Brasil” em Optical Art- Outubro, Av. Paulista- São
Paulo-SP;

Célio de Figueiredo Baião Junior é o idealizador do Prêmio Eco Fashion Brasil –
Idealização e Realização. É também Analista de Sistemas atuante nas áreas de
Inteligência de Negócios, Administração de Recursos de Informação, Inovação,

Aprendizagem Organizacional e Gestão do Conhecimento. Idealizador de projetos
culturais na área da moda, especialmente o Prêmio Eco Fashion Brasil. Célio
também faz o Planejamento e organização de eventos culturais e beneficentes.

Martijn Crowe, além de fotografo reconhecido internacionalmente é também
terapeuta, escritor, antropólogo e filosofo na Holanda e escolheu o Brasil para
morar porque se apaixonou pelo país e admira a alegria de viver dos brasileiros.
Veja seu curriculo:

Science
1984 Msc Dutch Language
1998 Msc Information Technology

Msc Social Sciences
2000-01 Teaching assignment Erasmus University

Subject: Interventions in Organisations
2002 PhD Cultural Anthropology
2002-05 Appointment University of Utrecht. (research assignment and teaching)

Research topic: Outsourcing in (governmental) organisations
Teaching: Human communication and organising

2005 Msc Photo Art Academy Amsterdam

Books
1999 The art of change
2000 The deconstruction of management

2007- Corredor Literário da Paulista, Escultura Gigante de letra “O”- Av. Paulista
São Paulo-SP;
2008- Mostra Individual “Os Leopardos no Templo”, Casa das Rosas- Maio, Av.
Paulista, São Paulo-SP;
2008- Reserva Cultural “Estande de Divulgação” da mostra “Os Leopardos no
Templo”, na Av. Paulista em São Paulo-SP;
2008- Mostra Individual “Os Leopardos no Templo”, Livraria Cultura do Conjunto
Nacional, Av. Paulista, São Paulo-SP;
2008- “Geladeira Literária em vridro” feita para Feira internacional da Häfele
alemã em São Paulo-SP;
2008- Interferências de 45m de paredes pintadas na Loja PUMA, Oscar Freire, São
Paulo-SP;
2008- Interferências de 30m de paredes pintadas no Showhoom Internacional da
marca PUMA Sports, na Villa Olímpia em São Paulo-SP;
2008- Escultura gigante de S.O.S feita em protesto ao uso de peles de animais e
pela preservação das mais de 400.000 espécies ameaçadas de extinção em todo o
mundo, Av. Paulista- São Paulo-SP;
2008 e 2009- Mostra S.O.S, no Reserva Cultural- Av. Paulista em São Paulo-SP;

Thiago Cóstackz

Célio de Figueiredo Baião Junior

Martijn Crowe
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2001 On the deconstruction of management
2002 In search of beauty - Photo's plus text
2003 How to get rid of a consultant (Bestselling popular book)
2004 The completey onthology of models of the management of change.
Photo´s

(Surrealistic comment of the theory of management of change,
Photo book, with a preface by Prof Dian Mary Hosking PhD. and a

reflection
by Prof Arie de Ruijter PhD, the book only contains photos of traffic signs
from America and unreadable text. (i.e. like most management books)

2004 Japanese texts (poems and print)
2005 The elements of the game: on outsourcing governmental departments
2006 How people get lost in organisations
2006 What we do is not normal

Expositions:
Photos
1999 Individual Collections. Photo's Art Gallery the Faketory. Rotterdam
2001 Individual America, New York. Photo's The Faketory. Rotterdam
2005 Collective Landscape Photo's Foto Academie Amsterdam
2006 Collective Portraits Photo's Foto Academie Amsterdam
2006 Collective On Exclusion and Violence. Photo's São Paulo
2007 Collective Galeria Eduardo H Fernandes, São Paulo
Installation
2000 Individual The Faketory – Installation - Rotterdam
Text
2004 Individual Japanese Texts. Gallery Multiple XXX
Video Film
2002 Individual Paying Parking Money. 60 minutes
2005 Individual The Painting of a Naked Model. 60 minutes

Qualidade de Vida

Meio Ambiente

Responsabilidade Social
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Mais Atitude Instituto Socioambiental

FIBoPS  Feira Internacional de Boas Práticas. O mais especializado público da gestão
socioambiental passa por aqui. Participe e fale com quem decide.

Veja flme institucional: http://www.maisprojetos.com.br/videos/fotos.htm

www.institutomais.org
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O GMGA - Grupo Multidisciplinar de Gestão Ambiental é uma ação de

Responsabilidade Social mantida pela Mais Projetos e a partir de

2009 com o apoio do Instituto Mais . O objetivo central desta ação é

difundir e incentivar a adoção das boas praticas nas instituições e

comunidades.

Há 07 anos consecutivos unindo gestores, empresas e boas práticas, o

GMGA se tornou uma referência nacional quando se fala de conteúdos

e eventos técnicos na área socioambiental corporativa.

Esta é a metodologia adotada pela MAISPROJETOS para formatar seus

eventos de gestão e capacitação corporativa abertos ao publico desde

2002. Os temas de maior relevância e interesse apontados em

enquête realizada anualmente com especialistas e gestores, fornecem

diretrizes para a composição da grade e dos nomes convidados para o

calendário de encontros técnicos e o catálogo anual de eventos, cursos,

conteúdos e publicações da empresa.

"Responsabilidade Social é também
compartilhar conhecimento aplicado
para a construção de sociedades
sustentáveis. Isto é o que fazemos todos
os dias em nosso trabalho, viabilizando
encontros, seminários, feiras, grupos de
estudos, prêmios e programas,
atividades presenciais e virtuais, etc. É
para isto que existimos, e é nisto que
concentramos nossa energia".

Marilena Lino de Almeida Lavorato -
C o o r d e n a d o r a G M G A - G r u p o
Multidisciplinar de Gestão Ambiental,
Organizadora Programa Benchmarking
Ambiental Brasileiro, Diretora Executiva
MaisProjetos, Co-editora do livro
BenchMais e editora da Revista
Benchmarking.

Encontros Técnicos

Sai o Calendário GMGA de Encontros Técnicos para 2009

Encontros Técnicos são eventos abertos e gratuítos para os profissionais da sustentabilidade promovidos pelo (*) GMGA - Grupo Multidisciplinar
de Gestão Ambiental sob a coordenação da MAISPROJETOS e Instituto MAIS.

São 04 encontros técnicos ao ano realizados há 07 anos consecutivos pela MaisProjetos. Participam dos painéis, especialistas, pesquisadores e
gestores benchmarking. Programação 2009 no final da matéria.

Temas 2009: Ciclo de Vida e Gerenciamento de Produtos;Programas Desenvolvimento Sustentável; Mobilidade, Logística e Emissões;
Ferramentas da Gestão Sustentável. Inscrições apenas pela internet no link:http://www.maisprojetos.com.br/agenda.php?pag=25dccc

Entenda a dinâmica dos Encontros Técnicos:

Coordenação GMGA

GMGA
Grupo

Multidisciplinar

de Gestão Ambiental
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Principios e práticas que melhoram os indices de sustentabilidade da
cadeia produtiva
Data e hora: 30/04/2009 - 5ª feira - 9h00 às 12h00
Publico Alvo: Profissionais da sustentabilidade em contato direto com
processos produtivos e Mkt e Responsabilidade Social. Assessores,
Coordenadores, gerentes e Diretores. Gestores de Políticas Públicas,
Lideranças Públicas e Privadas. Demais interessados no tema

Expositores:

Roberto Domenico Lajolo, Engenheiro
Mecânico pela Escola Politecnica da USP,
autor e editor de varios livros sobre
conservação de energia e gestão de
resíduos, gestor público, Coordenador
Institucional de Meio Ambiente do IPT,
Especialista em Gestão e Tecnologias
Ambientais, e atualmente pesquisador do

Duvivier Guetti Jr, Engenheiro Mecânico,
Pós Graduado em Administração de
Produção. Cursou mestrado em qualidade
na UNICAMP e é Lead Auditor ISO 14001.
Desenvolveu projetos nas áreas de
gerenciamento ambiental, tecnologia de
tratamento térmico, controle de processos

Reaproveitamento do Resíduo de Côco
Verde para confecção de f ibras
apresentado por Eleonora Lins, Diretora da
Yagasay Fibras

Case Benchmarking: Case selecionado pelo
Programa Benchmarking Ambiental Brasileiro.

Ranking 2008

Abril

CICLO DE VIDA E GERENCIAMENTO DE PRODUTOS

Calendário 2009
Tema: Práticas de Sustentabilidade que melhoram o

desempenho das atividades humanas

IPT e Presidente da Fundação de Apoio ao IPT

e gestão da qualidade ISO 9000. Foi Diretor de Produção Mais Limpa
do Senai/SP e Gerente de Educação da FNQ.

Oportunidades de atuação conjunta que asseguram melhorias de
processos e ganhos coletivos
Data e Hora: 25/06/2009 - 5ª feira - 9h00 às 12h00
Publico Alvo: Profissionais de meio ambiente e sustentabilidade
atuantes em MKT e Comunicação, RH, RI, RS, Assessores,
Coordenadores, gerentes e Diretores. Empreendedores e lideranças
Públicas e Corporativas. Demais interessados no tema.

Expositores:

Junho

PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
EMPRESA/COMUNIDADE

Maria do Carmo Whitaker, Advogada,
Mestre em Direito, com MBA em Tecnologia
da Educação, Professora Universitária e
Consultora em Ética Empresarial. Membro
do Tribunal de Ética e Disciplina da
OAB/SP, Colaboradora do Centro de
Estudos de Ética nas Organizações –

Carlos Alberto Guimarães Garcez,
Engenheiro civil e de segurança do
trabalho, mestre em Ciências Ambientais
pela Universidade de Taubaté, é vice-
presidente do Sindicato dos Engenheiros
no Estado de São Paulo. Coordena desde
1992 o curso de pós graduação em
engenharia de segurança do trabalho, da

Universidade de Taubaté. É conselheiro do Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, onde participa da Camara
Especializada em Engenharia de Segurança do Trabalho, da Comissão
de Ética e Comissão de Meio Ambiente.

EAESP/SP e Coordenadora do Portal Ética Empresarial.
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Felipe Jane Bottini, Economista pela FEA-

USP e concluindo o curso de Strategies for

Environmental Management na Harvard

University. É co-fundador da Green Domus

Clube dos Produtores apresentado por
Gabriela Scheinberg, responsável pelos
Assuntos Corporativos da Wal-Mart

Operação Natureza - Programa Corrego
Limpo apresentado por Fabio Sanazaro
Marin, Gestor da SABESP

Case Benchmarking: Case selecionado pelo
Programa Benchmarking Ambiental Brasileiro.

Ranking 2008

Case Benchmarking: Case selecionado pelo
Programa Benchmarking Ambiental Brasileiro.

Ranking 2008

Desenvolvimento Sustentável e responsável por diversos projetos de

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) nas áreas de eficiência

energética e aterros sanitários. É pioneiro na utilização de teorias

econômicas para auxiliar empresas entender e alavancar a

sustentabilidade, integrando as áreas econômicas, sociais e

ambientais.
Soluções inovadoras que melhoram o desempenho da atividade
empresarial, dos usuários e da sociedade
Data e Hora: 27/08/2009 - 5ª feira - 9h00 às 12h00
Público Alvo: Profissionais da sustentabilidade atuantes em logística e
meio ambiente, QSMS - Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e
Segurança, Profissionais de RH e MKT, Assessores, Coordenadores,
gerentes e Diretores atuantes em processos de Produção. Demais
interessados no tema.

Expositores:

Alcir Vilela Junior, Graduado em

Agronomia (UNESP); Mestre em Energia

(Programa Interunidades de Energia -

USP) e Doutorando em Engenharia

Sanitária e Ambiental (FEC - UNICAMP).

Pesquisador do Centro Universitário Senac e do Laboratório de

Sustentabilidade e Redes Técnicas (FLUXUS) da Faculdade de

Engenharia Civil Unicamp. Professor Pós-Gradução em Gestão da

Sustentabilidade da FGV em São Paulo. Atualmente coordena a área

de Meio Ambiente, Educação e Saúde da graduação do Centro

Universitário Senac-SP. Coordenou o Primeiro Inventário Estadual de

Resíduos Sólidos Domiciliares do Estado de São Paulo e é membro da

equipe técnica do Indice de Sustentabiliadde Empresarial da

BOVESPA.

Agosto

MOBILIDADE, LOGISTICA E EMISSÕES

Práticas sustentáveis que asseguram níveis de excelência aos

adotantes e consolidam a imagem das empresas responsáveis e

competitivas

Data e Hora: 29/10/2009 - 5ª feira - 9h00 às 12h00

Público Alvo: Coordenadores de Projetos, Administradores e

Profissionais liberais, gestores de RH, MKT, RI, RS e Meio Ambiente,

Assessores, gerentes e Diretores com equipes e projetos

i n t e r d i s c i p l i n a r e s . D e m a i s i n t e r e s s a d o s n o t e m a

Expositores:

Outubro

FERRAMENTAS DA GESTÃO SUSTENTÁVEL
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(*) Legenda:

O GMGA é um grupo temático de estudos mantido pela MaisProjetos
que surgiu em 2002 cujo objetivo é a difusão e o fortalecimento das
boas praticas socioambientais nas empresas e instituições brasileiras.
Tem abrangência nacional e congrega mais de 2000 profissionais
cadastrados e atuantes em QSMS (Qualidade, Saúde, Meio Ambiente
e Segurança), MKT Verde e RS (Responsabilidade Social). Faz parte do
programa de Responsabilidade Social da MAISPROJETOS.

Anderson Vinicius Romanini, jornalista
com mestrado e doutrado em Ciências da
Comunicação (USP). Foi repórter, editor ou
colaborador nas revistas VEJA, TERRA,
V I A G E M E T U R I S M O ,
SUPERINTERESSANTE e EXAME PME, entre

P r o g r a m a M o n i t o r a m e n t o d a
Biodiversidade apresentado por Ivone
Satsuki Namikawa Fier Coordenadora
P&D, Qualidade e Ambiência Florestal da
Klabin

Case Benchmarking: Case selecionado pelo
Programa Benchmarking Ambiental Brasileiro.

Ranking 2008

outras, nas quais cobriu principalmente assuntos de cultura, ciência e
sustentabilidade. Atualmente é professor doutor da Universidade de
São Paulo (ECA e FAU). É também Diretor de Relações Internacionais
do Centro de Estudos Peirceanos da PUCSP, apresentador do programa
TRAJETÓRIA da TV USP e coordenador do Laboratório Agência de
Comunicação (LAC) da ECA. Entre os prêmios que ganhou estão o Abril
de Jornalismo, o Ethos de Jornalismo Ambiental e o Citi Journalistic
Excellence Award.

Sônia Bruck C. Pereira, Responsabilidade
Social e Ambiental da BM&FBOVESPA -
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

S.A.Engenheira civil, mestrado em Administração de Empresas pela
EAESP/FGV com MBA em Empreendedorismo Social pela FIA/FEA.
Coordenadora de Responsabilidade Social e Ambiental da
BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros responde
pelos programas de Investimento Social Privado da empresa como
Bolsa de Valores Sociais e Ambientais, Espaço Esportivo e Cultural
Bovespa, Turismo Cultural entre outros. Antes de atuar no Terceiro
Setor, teve atuação destacada nas áreas de planejamento estratégico
e financeiro. GMGA

Grupo

Multidisciplinar

de Gestão Ambiental
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Com cerca de 150 expositores, a Ecogerma 2009, Feira e Congresso de
Tecnologias Sustentáveis, contou com a presença de cerca de 32 mil
visitantes, de 12 a 15 de março, no Transamérica Expo Center, em São
Paulo. Empresários, representantes dos governos do Brasil e da
Alemanha, instituições, centros de pesquisa e universidades dos dois
países, visitantes especializados e o público geral com interesse no
tema da sustentabilidade movimentaram a feira e o congresso nesses
quatro dias.

Os resultados positivos da Ecogerma 2009 animam os organizadores a
pensarem em uma nova edição do evento em dois ou três anos. Eles
acreditam que este prazo seria adequado para permitir o
desenvolvimento de novas tecnologias, que teriam na feira o espaço
ideal para a sua apresentação. Segundo Dr. Rolf-Dieter Acker,
Presidente da Câmara Brasil-Alemanha, a Ecogerma é um marco na
história das relações Brasil-Alemanha.

“O evento fortaleceu as relações bilaterais entre Brasil e Alemanha e
lapidou um eixo da sustentabilidade entre os dois países. Os resultados
foram surpreendentes em vários níveis, pois a feira proporcionou às
várias instituições alemãs de pesquisa uma melhor visão sobre o
Brasil. Elas estão muito interessadas no País e os contatos realizados
durante a Ecogerma contribuirão de modo significativo para o diálogo
de cooperação”, destaca Dr. Acker.

Além do público presente e do potencial de negócios iniciado durante a
feira, o Presidente da Câmara Brasil-Alemanha ressalta a satisfação
dos sete ministérios alemães em relação ao evento. “Os representantes
do Governo alemão expressaram a idéia de internacionalizar o
conceito da feira, repetindo-o em outros países”, acrescenta Dr. Acker.

Considerada uma plataforma para o fortalecimento da parceria
político-econômica entre os dois países na área de desenvolvimento

sustentável, a Ecogerma deverá gerar R$ 200 milhões em negócios e
parcerias nos próximos anos. Segundo Thomas Timm, Vice-Presidente
Executivo da Câmara Brasil-Alemanha, a próxima etapa será a
organização de eventos regionais de menor porte focados em temas
específicos da área de tecnologias sustentáveis, como energia eólica
ou eficiência energética.

Assinatura de acordos – O ponto alto da abertura da Ecogerma foi a
assinatura de dois acordos de cooperação na área de sustentabilidade
pelo Ministro brasileiro de Ciência e Tecnologia, Sergio Rezende, e pela
Ministra alemã de Educação e Pesquisa, Dra. Annette Schavan. O
primeiro viabilizará a construção de cinco torres para o monitoramento
das mudanças climáticas na região da Floresta Amazônica.

O segundo acordo é um “Diálogo Permanente para o Apoio à Pesquisa
e Inovação na Área de Desenvolvimento Sustentável”. A primeira
reunião para estabelecer o plano de ação para este acordo foi realizada
ontem (quarta-feira), com a presença de representante dos Ministérios
de Ciência e Tecnologia e das Relações Exteriores do Brasil e do
Governo alemão. “A assinatura dos acordos de cooperação pelos dois
ministros representa um marco na área de transferência de tecnologia
e know how em sustentabilidade entre os dois países”, avalia Thomas
Timm, Vice-Presidente Executivo da Câmara Brasil-Alemanha.

A Ecogerma 2009 foi organizada pela Câmara de Comércio e Indústria
Brasil-Alemanha em parceria com a Embaixada da República Federal
da Alemanha em Brasília e o Consulado da
Alemanha em São Paulo.

Assessoria de Comunicação
Câmara-Brasil-Alemanha

Primeira edição da Feira e Congresso de Tecnologias
Sustentáveis recebe mais de 32 mil visitantes

durante os quatro dias de eventoEcogerma 2009

Ecogerma 2009 supera expectativas



Mestres Ambientalistas 00

Esta coluna tem por objetivo falar sobre os mestres da pintura que mesmo antes da existência da palavra, já eram ambientalistas, e com suas obras e
atitudes expressavam seu respeito ao meio ambiente e a sustentabilidade. Neste primeiro texto, um pouco sobre a arte e a preocupação com meio
ambiente na antiguidade. Um pouco da história para nossa reflexão.

Os primeiros sinais artísticos deixados pelo homem estão nas cavernas. A
arte da pré-história esta repleta de bons exemplos de sustentabiliade e bom
uso do que a natureza pode nos ofertar espontaneamente.

Muitos de vocês podem afirmar que isto não poderia ser diferente, pois a
industria estaria há milhões de passos para que o homem pudesse utilizar
um outro processo; Entretanto a comunhão do homem antigo com a
natureza era algo louvável.

Pigmentos extraídos de raízes, ervas e roxas compunham a matéria prima da
arte pré-histórica, que preocupava-se em imortalizar nas paredes das
cavernas cenas do cotidiano e celebrações primitivas.

Com o passar dos séculos estas heranças artísticas foram sendo herdadas por
povos e civilizações que se seguiram no chamado crescente Fértil (faixa em
formato de lua crescente no Oriente Médio desde Israel até o Egito e do
sudeste da Turquia.) principalmente no Egito antigo onde a arte ganhou
enorme significado religioso e social, passando a retratar desde cenas do
cotidiano a representações de divindades “zoomórficas”(deuses com formas
animais).

Este respeito “divino” refletiu uma enorme preocupação com os animais e
com o meio ambiente, pois sua natureza representava uma parte do
“divino”, do “sagrado”.

As colheitas eram respeitadas e orientadas pelas constantes enchentes do
Nilo que enchiam as margens de fertilidade podendo renovar solos,
plantações etc...

Nenhum papiro poderia ser extraído fora do período das cheias, criando
assim um ciclo sustentável de extração, os papiros poderiam ser reutilizados,
pois trata-se de uma fibra natural e realmente eram.

Os restos de rochas, minerais e gemas utilizadas nas construções dos
templos e das pirâmides eram trituradas e transformadas em pigmentos que
eram reutilizados na construção civil, na arte, nos cosméticos e pela moda da
época.

A arte egípcia era profundamente simbólica. Todas as representações estão
repletas de significados que ajudam a caracterizar figuras, a estabelecer
níveis hierárquicos e a descrever situações.

A arte egípcia, à semelhança da arte grega, que apreciava muito as cores: o
Preto era obtido a partir do carvão de madeira ou de pirolusite (óxido de
manganésio do deserto do Sinai); Branco: obtido a partir da cal ou do gesso,
era a cor da pureza e da verdade;Vermelho: obtido a partir de ocres; Amarelo:
para criarem o amarelo os Egípcios recorriam ao óxido de ferro hidratado
(limonite); Verde: era produzido a partir da malaquite do Sinai; Azul
(khesebedj): obtido a partir da azurite (carbonato de cobre) ou recorrendo-se
ao óxido de cobalto; Os exemplos destas civilizações poderiam ainda ser
seguidos, sabemos que suas cores e formas resistiram bravamente a ação do
tempo.

Será que podemos através da sustentabilidade reutilizar a grande
quantidade de detritos utilizados na construção civil e em geral no processo
industrial?

Thiago Cóstackz é artista plástico com inúmeras exposições no Brasil e em
outros países. É ambientalista e coloca sua arte a serviço da sustentabilidade
com inúmeras exposições em avenidas das grandes cidades.

Acho que temos no século XXI mais tecnologia do que no antigo

Egito para reciclar materiais, e a pergunta é porque fazemos

tão pouco?

MESTRES
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“Antiga Sustentabilidade”

Por Thiago Cóstackz


