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   A Revista Benchmarking trás em sua 10ª edição, entrevistas, matérias e depoimentos exclusivos de 

grandes nomes da sustentabilidade, nacionais e internacionais. 

   Em Páginas Verdes entrevistamos com exclusividade, Jacquelyn Ottman, uma das maiores estrategistas em 

sustentabilidade do mundo. Em Vozes da Sustentabilidade, depoimento de Lester Brown, um dos mais 

influentes pensadores do mundo, segundo o jornal Washington Post, e também de outras personalidades 

falando sobre «sustentabilidade», um conceito ainda em construção e com diferentes significados, segundo a 

visão de cada um deles. Em trajetória, matéria exclusiva sobre a Família Schurmman que se prepara para sua 

3ª volta ao mundo. 

    A cobertura da 12ª edição do Programa Benchmarking  Brasil é o ponto alto da revista.  Além dos Rankings,  a 

performance do Programa  também poderá ser conferida nesta edição. Este ano, em virtude da Copa do 

Mundo, o Programa antecipou sua realização para início de junho e superou as expectativas pela qualidade da 

programação, das empresas participantes e do público presente. A 12ª edição teve excelente índice de adesão 

de empresas entrantes, ou seja, das 32 certificações,  mais de 50% pertenciam as empresas que pela primeira 

vez marcaram presença no Ranking Benchmarking dos detentores das melhores práticas. O Programa já  

certificou 311 práticas, cujos resumos (edições 2011, 2012, 2013 e 2014) serão publicados em «BenchMais 3, 

as melhores práticas socioambientais do Brasil» que será lançado em 2015. Durante a realização do 12º Bench 

Day, foi assinado contrato de parceria do Programa Benchmarking com a ABNT para certificação da 

metodologia de seleção dos cases para o Ranking. 

    Mais uma vez, Bench Day reuniu a massa crítica da sustentabilidade do país.  Autoridades, lideranças e 

especialistas atuantes nos 03 setores da economia, estiveram presentes no maior intercâmbio de boas práticas 

socioambientais do Brasil. Veja cobertura do 12º Bench Day e os 03 Rankings dos legítimos da sustentabilidade 

em 2014. 

     E para encerrar, na seção «Acontecendo», as principais atividades desenvolvidas pelo Instituto MAIS para a 

construção da cultura de sustentabilidade. Além dos encontros técnicos realizados, o I+ foi fonte para matérias e 

entrevistas na mídia especializada e na TV aberta sobre a crise hídrica em São Paulo. O ano ainda não 

terminou, mas o primeiro semestre foi bastante produtivo.  Boa leitura. 

Marilena Lino de Almeida Lavorato

Idealizadora do Programa Benchmarking Brasil e Editora da Revista Benchmarking  
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Jacquelyn Ottman
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    A  Revista Benchmarking traz em páginas verdes a visão de uma das mais respeitadas estrategistas em sustentabilidade 

do mundo. Jacquelyn Ottman, pensadora, autora e consultora de empresas líderes mundiais, compartilhou sua visão 

sobre competitividade e inovação nesta entrevista exclusiva.  Jacquelyn iniciou sua carreira em agências de publicidade 

de Nova York e se especializou em estratégias de negócios & sustentabilidade. Por mais de 25 anos, liderou movimentos 

sustentáveis no mundo corporativo. Foi co-fundadora da Conferência de Marcas Sustentáveis, co-presidente da Rede 

Mundial de Designers Verdes de NY chapter of O2 e durante sete anos presidiu o júri do American Marketing Association,  

que concede o Prêmio Especial Edison para as inovações ambientais de Novos Produtos. É co-fundadora do Comitê de 

Negócios Sustentáveis da Columbia Business School Alumni Club de Nova York, membro do Conselho Consultivo para 

Projeto de Desenvolvimento Sustentável (UK), e do Centro de Pequenos Negócios e Meio Ambiente (Washington,DC).   

No mundo corporativo é uma raridade encontrar profissionais como Jacquelyn, que conquistou tanto respeito e prêmios 

falando sobre este complexo assunto: “negócios e sustentabilidade”. 

    O seu primeiro livro, “Marketing Verde: Desafios e Oportunidades para a Nova Era do Marketing” (1993) foi considerado 

uma das melhores publicações sobre negócios. Em 2003, ela foi premiada com o Innovation Grant EPA dos EUA. Em 2005, 

foi nomeada entre os "25 Campeões Ambientais do Ano" ao lado de nomes como Robert F. Kennedy Jr. e George F. Pataki, 

governador de Nova York.  Em 2011, seu livro "As Novas Regras do Marketing Verde" foi nomeado Top 40 da 

Sustentabilidade pela Universidade de Cambridge (Reino Unido). Sua iniciativa WeHatetoWaste.com, está definindo 

caminhos e tendências para o 'wasteless' (sociedade sem resíduos), propondo um novo estilo de vida para os 

consumidores vorazes ao redor do mundo. Nesta entrevista Jacquelyn fala sobre movimentos da sustentabilidade que 

estão transformando os negócios e os hábitos de consumo. Uma rara oportunidade de contato com uma das melhores 

cabeças e uma das mais requisitadas consultoras do mundo corporativo quando se trata de “estratégias e inovações 

sustentáveis”, e que a Revista Benchmarking traz com exclusividade para seus leitores. 

Nós projetamos a comunidade global WeHateToWaste.com 
como forma de inovação social. 

Você é uma das pioneiras do marketing verde atuando como estrategista há mais de 25 anos. Como vê 
a trajetória das organizações neste período em relação as suas estratégias de sustentabilidade? 

A maioria dos meus clientes quando comecei a fazer 

Consultoria Ambiental foram Empresas Fortune 500 (¹), 

que estavam tentando tornar-se verdes a partir do zero. 

Eles procuravam consultores para conquistar 

credibilidade, e parceiros de outras organizações para 

somar conhecimento. 

Muitas dessas empresas são líderes no mercado hoje. 

Mas, sou bem ciente em reconhecer que o processo levou 

em muitos casos, 25 anos. 

Going Lean é uma tendência  de  

comportamento para o uso moderado dos 

recursos.



Você dedicou especial atenção aos rótulos ecológicos tais como Energy Star e USDA Certified 
Biobased. Como vê a contribuição dos rótulos para a construção de um consumo mais responsável e 
verde?

Rótulos ecológicos desempenham um papel muito 

importante incentivando o mercado a desenvolver ofertas 

ambientalmente competit ivas que ajudam os 

consumidores a identificarem opções ecológicas nos 

pontos de vendas, enquanto realizam suas compras. O 

rótulo ecológico é uma forma de garantia para o 

consumidor. É uma importante ferramenta que diferencia 

o produto, esclarece e orienta o consumidor e ainda 

associa a marca a práticas sustentáveis.  Por exemplo, a 

Energy Star significa que o produto é eficiente em 

energia. No entanto, tem o dever de usar a marca para 

lembrar os consumidores a desligarem a impressora, a 

lâmpada, o ar condicionado, eletroeletrônico em geral, 

mesmo quando não estão em uso.

Como vê o atual estágio da humanidade em relação a cultura de sustentabilidade?  Existem países que 
estão mais avançados e com uma cultura mais sólida sob este aspecto?

   Uma das formas mais estimulantes que temos 

aprendido com a nossa comunidade onl ine 

WeHateToWaste.com é que diferentes culturas têm 

diferentes abordagens para a prevenção do desperdício. 

     Há muitas coisas que podemos aprender e nos inspirar, 

desde abordagens distintas para o mesmo problema até a 

prevenção do desperdício de uma cultura para outra. 

   Por exemplo, os japoneses têm um princípio chamado 

"muda" (²), traduzindo grosseiramente significa “o último 

pedaço de valor dos recursos”. Todos nós podemos nos 

beneficiar com isso.
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Seu mais recente livro lançado em 2013 “Como fazer credíveis Reivindicações de Marketing Verde” 
aborda a variável ambiental sob uma nova ótica. Como é esta abordagem? 

   A Comissão Federal do Comércio atualizou suas 

orientações para o Marketing Ambiental em outubro de 

2012.  No livro, nós atualizamos os comerciantes sobre o 

que essas publicações significam, e fornecemos 

orientações práticas para evitar o greenwash,  intencional 

ou não. Os pontos chaves atualizados no Guia Verde da 

Comissão Federal do Comércio são a transparência e o 

cuidado com exageros, seja em palavras ou imagens.

 

Por exemplo,  as palavras "eco-friendly" ou mesmo 

"verde" sugerem que o produto seja mais verde do que a 

concorrência (ou a sua versão anterior) em cada etapa do 

ciclo de vida de sua matéria prima até a venda.  Por isto, 

se torna necessário dedicar atenção ao uso destas 

palavras. Mas, acredito que a longo prazo, com a 

evolução do sistema, veremos cada vez menos o uso de 

termos como estes, assim como, a associação de 

imagens de bebês, planetas e margaridas com 

sustentabilidade.

Com a evolução do sistema, veremos cada vez 

menos o uso de termos como Eco‐friendely e 

similares, assim como, a associação de imagens 

de bebês,  p lanetas  e  margar idas  com 

sustentabilidade.

As pessoas não estão em condições extremas a 

ponto de tomar 'banho de balde'; mas podem 

optar por um chuveiro de baixo fluxo bem 

projetado. Podem também usar a criatividade 

para reaproveitar sobras e consertar coisas.

Páginas Verdes  Jacquelyn Ottman, Fundadora da Comunicade Global Wehatetowaste.com



Porque “Going Lean” é o novo verde? 

O que faz um No-Waste Lifestyle Look Like? 

A imagem do No-Waste Lifestyle está surgindo a partir de 

várias histórias e dicas que são postadas no 

WeHateToWaste.com.   Até agora, parece que o estilo de 

vida está focado em marcas que ajudam os consumidores 

a obterem produtos sem embalagem, que ajude-os 

tomarem banho utilizando menos água, e a reduzirem o 

desperdício de alimentos.  Em poucas palavras, No-

Waste Lifestyle é agradável na medida em que utiliza o 

poder do design, da tecnologia e criatividade para garantir 

um nível elevado de conforto sem desperdício.  As 

pessoas não estão em condições extremas a ponto de 

tomar 'banho de balde'; mas podem optar por um chuveiro 

de baixo fluxo bem projetado. Podem também usar a 

criatividade para reaproveitar sobras e consertar coisas.
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 Você diz que o seu livro “As Novas Regras do Marketing Verde”, lançado em 2011, traz soluções 
práticas que podem ajudar os consumidores a prosperarem durante os anos magros que estão por vir. 
Pode nos dar algum exemplo prático?

      Going Lean é uma tendência de comportamento para 

o uso moderado dos recursos.  

     Aquele que tem esta tendência aumenta a chance de 

tornar-se cada vez mais 'verde'.  Usando menos água 

para lavar a roupa, provavelmente irá usar menos 

detergente e o mais importante, menos energia também. 

Tudo será consumido em menor volume.  Esta tendência 

é também mais ampla do que o simplesmente 'verde'. Há 

muitas razões para que alguém queira usar os recursos 

naturais com moderação, incluindo salvar o meio 

ambiente. Mas, também devemos ser comedidos por 

outras razões:  economizar dinheiro, e sentir-se bem por 

questões de lógica e ética por exemplo. Se os 

consumidores forem motivados para se tornarem “Lean” 

(menos consumistas e com disposição para minimizar 

desperdícios e aumentar os valores), eles se tornarão 

verdes naturalmente.

      Os especialistas estão prevendo que em 2050, 

existirão 9.5 bilhões de pessoas no planeta, e em 2030 

haverá mais de 3 bilhões de pessoas mudando para a 

classe média (principalmente dos países que compõem 

os BRICs). Ao mesmo tempo, restrições significativas 

ocorrerão com os recursos naturais, uma vez que a 

sociedade de consumo é muito ativa.  

   Então, o que estamos tentando fazer no 

WeHateToWaste.com é reunir uma comunidade de 

pessoas de todo o mundo que já estão vivendo com 

menos desperdício, para compartilhar suas histórias, 

estratégias e ideias com medidas práticas de forma que 

todos possam aprender. Isso pode inspirar os 

consumidores a realizarem compras e se comportarem de 

forma diferente (reciclagem, compostagem, reutilização, 

etc), e também, fornecer ideias valiosas para novos 

produtos e serviços.  Os consumidores podem se 

beneficiar AGORA - por causa da escassez de recursos 

em algumas áreas.  Por exemplo, 80% da Califórnia está 

passando por condições de seca climática neste 

momento. Portanto, todos podem aprender com aqueles 

que, por qualquer motivo tiveram seus recursos limitados.

   Nós  p ro je tamos  a  comun idade  g loba l  

WeHateToWaste.com como forma de inovação social.     

Deste modo, qualquer pessoa pode usar o site - 

consumidores, empresas e até mesmo concorrentes da 

nossa empresa. Mas, somente membros de nossa 

comunidade podem realizar pesquisas de mercado e 

sugerir novas ideias para nossos clientes. Para saber 

mais, visite o link: http://ow.ly/vMzly

Páginas Verdes  Jacquelyn Ottman, Fundadora da Comunicade Global Wehatetowaste.com



Este programa (Benchmarking Brasil) me parece maravilhoso! Assim como no WeHateToWaste, 

os relatos, publicações e histórias que as pessoas encaminham constam em um banco de dados 

próprio descrevendo cada estratégia  e cada prática. 

Existe no mercado uma nova geração de marcas que tenha habilidade para equilibrar sustentabilidade 
com orçamentos enxutos? E visão para apostar no crescimento da reciclagem de materiais? 

Qual foi sua principal motivação para lançar em 2013 o WeHateToWaste.com, uma comunidade global 
on-line de influenciadores e marcas para partilhar informação sobre novos estilos de vida e não-
desperdício?

   Eu sei que há várias razões pelas quais eu 

pessoalmente estou empenhada em ajudar o meio 

ambiente, mas o que mais me motiva é acabar com o 

desperdício. Outras motivações são: proteger os animais, 

consumir al imentos saudáveis, evitar o uso 

desnecessário de produtos químicos e desfrutar da 

natureza.  Então, quando olhei para o futuro e vi os 

recursos naturais projetados para escassez, eu disse a 

mim mesma, este é um desafio global para o qual estou 

motivada a encontrar soluções. Tenho 59 anos de idade. 

Então, se há uma questão que eu gostaria de focar para o 

resto da minha carreira, esta questão é o combate ao 

desperdício.
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Qual o perfil dos integrantes do WeHateToWaste, e quais são os temas de maior interesse da 
comunidade? 

    Os melhores exemplos de empresas que estão se 

beneficiando com a reciclagem são TerraCycle e 

RecycleBank.   A TerraCycle faz novos produtos a partir 

do resíduo de embalagem coletada nas escolas. Eles 

estão usando o poder da tecnologia para tornar mais 

interessante a compra de produtos feitos com material 

reciclado.   

A RecycleBank utiliza técnica de gamification (³) para 

premiar os consumidores de vários municípios com a 

reciclagem de garrafas e latas. A comunidade 

WeHateToWaste, está apresentando uma publicação do 

Tom Szaky, fundador da TerraCycle. Confira: 

http://www.wehatetowaste.com/tom-szaky-terracycle-

recycle-right

     As que fazem parte 

do WeHateToWaste 

são como o próprio 

n o m e  s u g e r e ,  

pessoas que odeiam 

ver as coisas indo 

para o lixo. Então,  

desenvolveram um 

estilo de vida em que não tenham que comprar o que não 

precisam.  Podem reciclar, andar de bicicleta ou ir a pé 

para o trabalho.  E muitos são tão apaixonados pela 

causa, que tendem a ter empregos em empresas, 

governo, ONGs, ou simplesmente em comunidades que 

se relacionam com a sustentabilidade. Pelo conhecimento 

que adquiriram,  são influenciadores e formadores de 

opinião. Quando você realmente se preocupa com o 

desperdício, quer influenciar e tornar mais fácil a 

realização do objetivo da redução do desperdício.

Páginas Verdes  Jacquelyn Ottman, Fundadora da Comunicade Global Wehatetowaste.com
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No Brasil temos o programa Benchmarking Brasil que a exemplo do WeHateToWaste, também reúne 
especialistas e gestores para compartilhar as melhores práticas socioambientais.  Como vê a iniciativa? 

No‐Waste Lifestyle é agradável na medida em 

que utiliza o poder do design, da tecnologia e 

criatividade para garantir um nível elevado de 

conforto sem desperdício.

Páginas Verdes  Jacquelyn Ottman, Fundadora da Comunicade Global Wehatetowaste.com

A fotografia da gestão socioambiental brasileira

A fotografia da gestão 
socioambiental  brasileira

Benchmarking Brasil

       Este programa me parece maravilhoso! Assim como 

no WeHateToWaste, os relatos, publicações e histórias 

que as pessoas encaminham constam em um banco de 

dados próprio descrevendo cada estratégia, e cada 

prática para lidar com os resíduos.

O Programa Benchmarking Brasil recebe inscrições de cases para o Ranking dos 
Detentores das Melhores Práticas Socioambientais do País no período de janeiro a março de 2015 

www.benchmarkingbrasil.com.br 



      O 12° BENCH DAY superou expectativas pela 

qualidade da programação, do público presente e das 

práticas certificadas.  Foram 32 práticas de instituições 

localizadas em 9 diferentes estados da federação.   "Cada 

prática certificada pelo Programa Benchmarking, significa 

que um pedacinho do Brasil ficou melhor ambientalmente 

ou socialmente, e que ao ser compartilhada, servirá de 

referência e inspiração a outras organizações" Diz 

Marilena Lavorato,  idealizadora da iniciativa. 

     

     

      Nos seminários foram apresentados os cases 

Benchmarking das organizações, e os Projetos de 

inovações verdes de alunos de escolas técnicas parceiras 

(Senai SP e Centro Paula Souza). Na solenidade, foi 

conhecido o Ranking dos melhores da sustentabilidade 

em 2014.  A 12ª edição do Programa Benchmarking 

certificou 32 práticas de sustentabilidade corporativa 

(Bench Sr), 10 projetos de inovações tecnológicas 

sustentáveis de jovens talentos (Bench Jr),  05 obras de 

artistas que inserem a sustentabilidade em seus trabalhos  

como forma de expressão  e/ou  técnica  (Bench Artes),  e

prestou homenagem a quem transforma realidades com 

seu trabalho e dedicação (Bench Pessoas).   Bench Day é 

um evento fechado as empresas Benchmarking e 

convidados especiais. Foi realizado nos dias 03 e 04 de 

junho, no auditório do TRF3 (Tribunal Regional Federal) 

da 3ª  Região,  Av. Paulista, 1842 - 25° andar -  Torre Sul,  

em São Paulo/SP. 

10

BENCHMARKING 
BRASIL  Inspira

BENCHMARKING    Os legítimos da sustentabilidade em 2014

EMPRESAS E PESSOAS NA BUSCA DAS 

MELHORES PRÁTICAS  DE 

SUSTENTABILIDADE

Dr. Fábio Prieto, Presidente do TRF 3ª Região

Dr. Gilberto Natalini, Vereador da Cidade de São Paulo 

Público atento nas apresentações Benchmarking

Marilena L. Lavorato, Idealizadora Benchmarking Brasil
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BENCHMARKING  Os legítimos da sustentabilidade em 2014 

 

Inspira

12ª Edição
04 de junho de 2014  

São Paulo/SP

BENCH DAY 



                        Trajetória e resultados

   Apoio: No período de 2003 a 2014 contou com a 

participação de 160 especialistas de 20 diferentes países 

na comissão técnica e apoio de expressivas instituições 

representativas como a FIESP, FIEMG, FIESC (IEL), 

FNQ, Sebrae SP, TRF3 - Tribunal Regional Federal da 3ª 

Região, Instituto Brasil Pnuma, Câmaras de Comércio: 

Alemã, Francesa, Espanhola, Argentina, Britânica, e 

apoios internacionais: IAPMEI (Ministério de Economia e 

Inovação de Portugal), UNEP (United Nations 

Environment Programme - Nairobi, Quenia) e Agency 

Holaverde (Alemanha). 

     

Participação de grandes empresas: O Programa 

Benchmarking Brasil recebeu mais de 800 inscrições 

durante o período 2003-2014,  e certificou 311 práticas de 

172 empresas localizadas nas 5 regiões do país.  A 

maioria delas são grandes corporações. Isto ocorre 

porque conhecimento e expertise demandam corpo  

técnico

técnico especializado, o que significa investimento em 

capital intelectual e estruturas tecnológicas. Mas, na lista 

das instituições com práticas certificadas encontramos 

também pequenas e médias empresas, além de ONGs, 

Universidades e Instituições Governamentais, 

comprovando que a sustentabilidade é viável a todos. 

Com criatividade, talento e disposição, é possível 

viabilizar grandes projetos e inovar. 

      Abrangência: O Programa Benchmarking Brasil é 

uma das mais abrangentes iniciativas de fomento a 

sustentabilidade.  Congrega participantes dos 03 setores 

da economia pertencentes a 26 diferentes ramos de 

atividade, sendo que Mineração, Alimentos/Bebidas e 

Energia são os ramos que mais contribuíram com práticas 

de excelência, sendo 28, 28 e 36 cada. Já as categorias 

gerenciais que tiveram mais práticas certificadas foram: 

Educação, comunicação e informação socioambiental, e, 

Ferramentas e Políticas de Gestão, com 92 e 55 

respectivamente. Isto confirma uma preferência por 

conscientização e estratégia para investimentos em 

projetos de sustentabilidade.

. 
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BENCHMARKING 
BRASIL 

A Fotografia da Gestão Socioambiental Brasileira



    

       Cultura de Sustentabilidade:  Em 2013,  o 

Programa Benchmarking Brasil foi o grande vencedor  (1º 

colocado) da Categoria Humanidades do Prêmio von 

Martius de Sustentabilidade da Câmara Brasil Alemanha. 

    Pesquisas e Números: O Programa Benchmarking 

Brasil surgiu a partir de uma pesquisa com empresas em  

2002 e a partir daí foi se aperfeiçoando anualmente pelos 

especialistas que participam da comissão técnica.     Ao 

longo destes anos contribuiu efetivamente com a 

construção de massa crítica em sustentabilidade reunindo 

e compartilhando as 

melhores práticas 

socioambientais.   

   A metodologia de 

a v a l i a ç ã o  f o i  

desenvolvida e é 

a p e r f e i ç o a d a  

anualmente  pelos  

i n t e g r a n t e s  d a  

Comissão técnica 

(160 especialistas de 20 

diferentes países até o momento).

 

        Inovação Contínua: O programa tem vocação para 

inovar. A cada edição, novos frutos da mesma e grande 

fonte surgem. Livros, revistas, guias, encontros técnicos, 

feiras, congressos e seminários, além de exposições e 

homenagens. Benchmarking Brasil lançou a Série 

BenchMais com 02 volumes já publicados. A revista 

Benchmarking (10 edições nas versões impressa e 

digital), Cultura de Sustentabilidade com Benchmarking 

das Artes, Benchmarking Pessoas e Benchmarking 

Junior. FIBoPS Técnica com Congresso de Boas Práticas, 

Encontros técnicos, entre outros.  Em 2014 fez parceria 

com a ABNT para certificação da sua metodologia.

       Independência e Pluralidade: Benchmarking Brasil 

é uma iniciativa independente, plural e democrática que 

construiu o maior banco digital de práticas certificadas 

com livre acesso na internet do país.  A realização do 

Programa Benchmarking Brasil é da MAIS Projetos com o 

apoio do Instituto MAIS e de outras instituições 

associativas/ representativas, brasileiras e internacionais.

BENCHMARKING 
BRASIL 

A Fotografia da Gestão Socioambiental Brasileira

(*) Benchmarking é um ferramenta de gestão que não se limita na simples 

identificação das melhores práticas, mas, principalmente, no seu 

compartilhamento para elevar o nível técnico e promover a excelência das 

práticas aplicadas em determinada área do conhecimento corporativo. 

"Benchmarking é um método sistemático de procurar os melhores 

processos, as ideias inovadoras e os procedimentos de operação mais 

eficazes que conduzam a um desempenho superior" (Bogan,Christopher) 
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   Coerência: Nem todo discurso é legítimo. Pelo 

contrário, a grande maioria não tem lastro e comprovação. 

Mas quando se olha para as práticas Benchmarking, nos 

deparamos com empresas que comprovam convergência 

entre seu discurso e prática. Detalharam seus “modus 

operandi” para especialistas e obtiveram índice técnico 

nas avaliações.

       Inovação e atitude: As particularidades encontradas 

nas práticas certificadas permitem dizer que pequenas 

empresas e até mesmo ONGs podem ter excelentes 

cases de sustentabilidade, desmistificando o tabu de que 

apenas as grandes se preocupam com esta questão. 

Empresas dos 03 setores tiveram práticas certificadas 

comprovando que a sustentabilidade independe do porte, 

ramo ou setor da organização.

      Modus Operandi do Programa: Para ser certificada, 

a empresa deve se inscrever e ser avaliada por uma 

comissão técnica multidisciplinar composta por 

especialistas de vários países que avaliam as práticas 

sem ter acesso ao nome da organização.  As empresas 

que concorrem ao Ranking assinam um termo de 

compromisso relativo a sua participação e autorização de 

publicação da prática inscrita, entre outros quesitos que 

se declara apta a cumprir. Somente depois desta fase é 

que sua prática é avaliada pela Comissão técnica. Existe 

também um acordo de confidencialidade, onde as 

empresas não aprovadas são mantidas em absoluto sigilo 

e desconhecimento, inclusive da Comissão Técnica, que 

pela metodologia não tem acesso ao nome da 

organização no processo de avaliação. 

   A cada nova edição do Programa Benchmarking 

Brasi l ,  nota-se o apr imoramento da gestão 

socioambiental brasileira. O Ranking Benchmarking 

oferece indicadores para se monitorar movimentos 

relevantes da sustentabilidade na área empresarial.  

Observa-se como a sustentabilidade está sendo aplicada 

pelas empresas, como por exemplo, o grau de 

aprimoramento do modus operandi (sistemas de gestão), 

as áreas que recebem mais atenção, e até mesmo, os 

segmentos e ramos de atividades mais comprometidos e 

por isto, mais avançados em suas boas práticas 

socioambientais. Com um olhar mais atento podemos ver 

o surgimento de tendências e novos cenários se 

formando. 

O foco do Programa Benchmarking está no “como” as 

empresas e inst i tu ições estão apl icando a 

sustentabilidade em seus negócios. As práticas 

certificadas registram o comportamento das organizações 

no quesito “sustentabilidade”, e através delas podemos 

ver a regularidade, a coerência e a inovação das 

empresas.  Por exemplo:

Regularidade: Esta é a principal característica da 

organização quando ela realmente incorpora os princípios 

da sustentabilidade em seu modelo de governança. E ao 

observar as empresas Benchmarking, nota-se que um 

número reduzido de instituições tiveram folego para 

emplacar novas práticas a cada edição. Poucas 

organizações conseguem marcar presença em todas 

edições de forma a perenizar sua condição  

Benchmarking em práticas de sustentabilidade. 

BENCHMARKING 
BRASIL 

A Fotografia da Gestão Socioambiental Brasileira
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políticas de gestão; manejo e reflorestamento; pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos; proteção e 

conservação;  recursos hídr icos e resíduos.   

     Suas práticas com os devidos créditos foram 

publicadas em livros, portais e revistas especializadas e 

estão disponíveis no maior banco digital de boas práticas 

de livre acesso do país. Também são apresentadas nos 

encontros técnicos I+ e outros eventos corporativos. Mais 

informações no site  www.benchmarkingbrasil.com.br

BENCHMARKING 
BRASIL 

Benchmarking Brasil contribuí para a transparência 

das relações empresariais com suas comunidades

      

Até o momento, 172 empresas de 26 diferentes ramos de 

atividades tiveram seus cases certificados e foram 

reconhecidas como detentoras das melhores práticas de 

sustentabilidade em uma das 10 categorias gerenciais: 

arranjos produtivos; educação e comunicação 

socioambiental; energia; emissões; ferramentas e 

Nos gráficos acima e ao lado temos:

1. Práticas certificadas e novas 
empresas entrantes em cada edição.
 
2. Ramos de atividades e segmentos 
representados em cada edição.

A Fotografia da Gestão Socioambiental Brasileira
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Benchmarking Brasil publica anualmente relatório com informações relevantes sobre a gestão 
socioambiental brasileira.  A metodologia Benchmarking Brasil tem seu foco de atuação no "Modus 
Operandi" das organizações, e produz prova documental do nível de maturidade e evolução da 
sustentabilidade aplicada nas organizações.  Outro fato que merece ser destacado é a sua capacidade 
mobilizadora que a cada ano registra novos entrantes no Ranking dos detentores das melhores práticas.
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Benchmarking Brasil em Números

Performance nos últimos 03 anos
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sEm 12 edições já realizadas, o Programa Benchmarking se consolidou como um dos mais respeitados Selos de 

Sustentabilidade do Brasil. Com uma metodologia estruturada e participação de especialistas de vários países, 
o Programa certifica as melhores práticas de sustentabilidade das organizações brasileiras. Ao longo destes 12 
anos, Benchmarking Brasil incentivou a busca da melhoria contínua e a adoção das melhores práticas nas 
organizações, contribuindo assim com a construção de massa crítica em sustentabilidade. Em 2013, 
Benchmarking  Brasil foi o grande vencedor (1º Colocado) da categoria Humanidades do Prêmio von Martius de 
Sustentabilidade da Câmara Brasil Alemanha.
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Sustentabilidade
Detentores das Melhores Práticas de 

Ranking Benchmarking Brasil

 

RK Empresa/Instituição Case/Prática UF 

1º  Ambev................................ Movimento CYAN – Projeto Bacias SP 
2º  Sabesp............................... Programa Se Liga na Rede - MO SP 
3º  Gerdau............................... Gerdau – Reciclagem Inclusiva RS 
4º  Danone............................... Projeto Novo Ciclo SP 
5º  CPFL / RGE.......................... EE_ANEEL: Educacionais CPFL e RGE RS 
6º  Braskem............................. Evolução – Mudanças Climáticas BA 
7º  Duke Energy........................ Circuito de Educação Ambiental SP 
8º SESI................................... Sustent’ARTE SESI - SP SP 
9º  CEMIG................................ Programa Peixe Vivo MG 
10º  Cargill................................. Ação Renove o Meio Ambiente SP 
11o Prumo Logística................... Reassentamento Vila da Terra SP 
12º  ArcellorMittal Tubarão.......... Programa Tempo de Leitura ES 
13º  Verallia............................... Reciclagem de Vidro Para-brisa SP 
14º  Casa da Moeda.................... Gestão Total de Resíduos RJ 
15º  Ecovias............................... Capacitar, promovendo a cidadania SP 
16º  Duke Energy........................ Gibi – A Reprodução dos Peixes SP 
17º  Itaipu Binacional.................. IB – Programa Coleta Solidária PR 
18º  Intel................................... Inclusão Digital EaD – Case MG SP 
19º  Samarco............................. Ecoeficiência na Gestão Ambiental  RJ 
20º  Empresa Suape.................... Projeto Pedagogia Ambiental PE 
21º  Alumar............................... Redução de Emissões de GEE MA 
22º  Flexibrás............................. Juntos por uma ilha mais limpa ES 
23º  Instituto do Câncer............... Economia 10, Desperdício 0 SP 
24º  JBS Ambiental..................... JBS Ambiental Gestão de Resíduos SP 
25º  Sistema Ciclo....................... RedeResíduo na Camargo Corrêa SP 
26º  Furnas................................ Pavimentação Sustentável RJ 
27o Instituto Embratel Claro........ Claro Recicla  RJ 
28º  TFT.................................... Transformando Histórias  SP 
29o Essencis.............................. Melhores Práticas Ecomembrana MG 
30º  Damha................................ Valoração da Cultura Regional SP 
31º Renova Energia.................... Saberes Tradicionais Alto Sertão BA 
32º SICREDI............................. Recuperando Nascentes MT 

Detentores das Melhores Práticas

2014
Ranking Benchmarking Brasil

Socioambientais
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Inovações & Sustentabilidade

Ranking Benchmarking jr

Projetos de jovens talentos das inovações tecnológicas verdes certificados pelo Programa Benchmarking Brasil 
Alunos das Escolas Técnicas do Estado de São  Paulo: Centro Paula Souza e SENAI SP.

2014

RK   Alunos da Escola Técnica                 Título do Projeto 

1º     Escola SENAI Francisco Matarazzo           Fralda para recém nascido prematuro 
2º     Faculdade de Tecnologia SENAI
         Antoine Skaf...................................            Manta Têxtil
3º     ETEC Trajano Camargo.................            Etanol a partir da casca do coco verde
4º     ETEC Prof. Carmelino Corrêa Jr ...            CurtEENDEDORISMO: Economia 
5º     ETEC Julio de Mesquita.................            Transformando resíduos em produtos
6º     Escola SENAI Frederico Jacob......            Protótipo Didático energia geotérmica 
7º     ETEC Trajano Camargo.................            Estudo da eficiência defensivos naturais
8º     Centro de Treinamento SENAI 
        Ettore Zanini....................................           Sistema digital de eficiência energética
9º     Escola SENAI Prof. João Baptista 
        Salles da Silva ................................           Abraçando a vida
10º   ETEC de Ribeirão Pires..................           Pesticida natural a base de alho
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          Benchmarking das Artes
A conexão da arte com a sustentabilidade para  

 construção de uma nova consciência

Dra Consuelo Yoshida, Desembargadora Federal, 

Benchmarking Pessoas 2014 prestou homenagem a Família 

Schurmann, os primeiros brasileiros a darem a volta ao mundo em um 

veleiro na expedição «10 anos no Mar»  de 1984 a 1994.  Os Schurmann 

contabilizam mais de 100 mil milhas de navegação visitando 46 países e 

8 territórios dos 5 continentes do planeta. Durante as expedições, 

estudaram o meio ambiente marinho e costeiro e conheceram as mais 

diversas culturas. Por esta demonstração de amor ao mar e de defesa do 

meio ambiente foram escolhidos para serem homenageados na edição 

2014.  Benchmarking Pessoas reconhece o ativismo de resultados e 

trajetórias especiais que deixam um legado para as gerações futuras. 

Benchmarking Pessoas presta homenagem aos que nos inspiram com 

seus atos e exemplos de vida.   

Pessoas que Transformam Realidades
          Benchmarking Pessoas

Benchmarking das Artes reconhece e divulga obras de artistas que trabalham a sustentabilidade em suas 

peças,  com ativismo, empreendedorismo, educação ou forma de expressão.

RK      Título da Obra                  Artista Plástico  

1º        Cadeira Naja                           Daniel Beato    
2º        Sapo                                       Cleide Toledo
3º        Tape Art                                   Pado
4º        Disparos de Mil Tsurus           Tereza Yamashita 
5º        Beijo                                        Sergio Mancini

Artistas Benchmarking 2014

faz a entrega da homenagem a Família Schurmann



Vozes da 
Sustentabilidade

Visão e pensamento 
sobre um conceito 

em construção

Frases Exclusivas

Marianne Pinotti
Secretária da Pessoa com Deficiência e

Mobilidade Reduzida da Prefeitura de São Paulo

Cristian Dimitrius
Cinegrafista e apresentador de TV 
especializado em vida selvagem

e história natural

Heloísa Schurmann

Pesquisadora e escritora

"Sustentabilidade é buscar o equilíbrio com o meio
ambiente que nos rodeia. E isso deve ser feito

olhando para dentro de nós, e não para fora. Somos
parte do meio ambiente e se imaginarmos ele como
uma extensão do nosso próprio corpo, passamos a

tratá-lo de forma diferente. Dependemos dessa
mudança de visão não para preservar o planeta
apenas, mas principalmente para salvar nossa

própria espécie.”

“Cerca de 15% da população mundial é de
pessoas com deficiência. É impossível pensar
em desenvolvimento sustentável separando

esta parcela tão grande de pessoas. Pensar em
desenvolvimento sustentável é unir o

componente humano com o ambiental que
nos cerca.”

“Sustentabilidade é de extrema importância e
significa conviver em equilíbrio com os limites

que a natureza pode proporcionar.”

Galeria Vozes da Sustentabilidade
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Lester R. Brown

President Earth Policy Institute

Richard Rasmussen
Biólogo

Herodoto Barbeiro
Jornalista

Ricardo Ramos da Cruz
Vocalista da Banda Falamansa

Galeria Vozes da Sustentabilidade
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“A sustentabilidade é a forma mais ampla
de ser solidário. Quando doamos ou
ajudamos alguém de alguma forma,

exercemos a solidariedade para com o
próximo. Já numa atitude sustentável,

estamos sendo solidários com o mundo
inteiro.”

“Sustentabilidade na prática é o
reconhecimento pelos seres humanos de

que os recursos naturais não são renováveis
à exaustão. É também adotar

práticas menos egoístas onde primeiramente
se leve em conta o planeta e depois

os lucros.”

“Só há uma atividade que não comporta a
destruição criativa: o meio ambiente. Ele

precisa de sustentabilidade para preservar
a sociedade humana.”

“Sustentabilidade é uma forma de administrar
os recursos da terra hoje, sem reduzir as

perspectivas do amanhã.”



Jacquelyn Ottman
Fundadora da Comunidade

Global WeHatetoWaste

Gisele Bündchen

Embaixadora da Boa Vontade do PNUMA (ONU) e 
Top Model 

Stephen Turner
Artista Plástico, Ambientalista e Inventor.  Criador 

do Exbury Egg (*)

“Se pudermos cuidar da natureza da mesma
forma que cuidamos da nossa família, o

verdadeiro desejo de viver melhor se tornará realidade.
E, não é porque economizaremos recursos,

mas porque é o único meio possível
de existirmos.”

“Sustentabilidade é não desperdiçar
e não provocar a escassez!”

Galeria Vozes da Sustentabilidade
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“Meu pai sempre me disse que a melhor maneira 
de mostrar algo é pelo exemplo. Se você quer 
que seus filhos tenham bons hábitos, você vai 

ter que mudar seus hábitos também. 
Você não pode esperar que eles apaguem 
as luzes se você não o faz, ou reciclar lixo 

se você não tem essa rotina em casa. Então, 
se cada um de nós trabalhar dentro de nossas 

casas, nossos bairros, nossas cidades para
promover a mudança, vamos iniciar um 

movimento de transformação.“

(*) Exbury Egg é uma criação artística  e tecnológica (ovo flutuante) de Stephen Turner, que durante um ano serviu de moradia para ele estudar a 
natureza e registrar mudanças críticas da paisagem em New Forest, Reino Unido. 



Uma família que ama o mar

Família Schurmann

Por Marilena Lavorato

Queremos que o nosso barco seja um microcosmo autossustentável

Depois de 14 anos da última volta ao mundo, a família Schurmann se prepara para sua 3ª jornada. Durante o período em que a 
família permanece em terra firme está com o coração no mar. Foram 5 anos de planejamento para a Expedição Oriente 
programada para sair em 21 de setembro de 2014, coincidentemente o dia da árvore e início da primavera em nosso 
continente. Nesta matéria, o Capitão Vilfredo (patriarca da família), e Heloísa (matriarca da família) falaram com exclusividade 
com a Revista Benchmarking como estão os preparativos para esta empolgante viagem de mais de 24 meses, com visita a 29 
países e percorrendo 30 mil milhas de navegação, que será transmitida via web para todo mundo. Mas antes, vamos conhecer 
um pouco mais a trajetória desta família que provou seu amor pelo mar e que foi Benchmarking Pessoas em 2014, 
homenagem que o Programa Benchmarking Brasil presta as pessoas (neste caso, uma família) que defendem o meio 
ambiente e nos inspiram com suas trajetórias de vida. 

Em 1984, Vilfredo e Heloísa Schurmann partiram  de Florianópolis, 

em Santa Catarina, com os  filhos Wilhelm,  David e Pierre   (na 

época, aos 7, 10 e 15 anos, respectivamente) com objetivo

de realizarem um sonho: dar a volta ao mundo a bordo de

um veleiro.    Em sua primeira grande aventura,  os 

SCHURMANN  passaram dez anos no mar.  Eles 

 navegaram  pelo  mundo e conheceram outros 

povos e culturas exóticas.Os filhos cresceram 

e estudaram a bordo. Em 1997,  a FAMÍLIA

SCHURMANN partiu para sua 2ª grande

aventura.  Dessa vez,   com  uma  nova

tripulante:  a filha Kat, então com 5 anos.

A Expedição Magalhães Global  Adventure 

foi acompanhada por milhões de pessoas no

Brasil e em mais 43 países,  via internet  e  TV. 

Durante a aventura, também foi desenvolvido o

programa “Educação na Aventura” em parceria com

a americana  Adventure on Line,  que foi indicado pela

Unesco como ferramenta educacional.  Depois de quase

dois anos e meio no mar, o veleiro dos SCHURMANN chegou

a Porto Seguro (Bahia), no dia 22 de abril  de  2000, para participar

das comemorações dos 500 anos do Descobrimento do Brasil,  sendo

recebido pelos então presidentes do Brasil e de Portugal, imprensa internacional e cerca de 3 mil pessoas. 

A Família
Schurmann 

volta ao 
Mar

Kat, o veleiro, terá uma quilha retrátil que, quando levantada terá um calado de 1,80 metros e abaixada 

terá um calado de 4,5 metros. Também será equipado com um sistema de geração de energia limpa, por meio 

de eólicos, painéis solares, dois hidrogeradores e duas bicicletas ergométricas para produção de energia 

durante os exercícios físicos da tripulação. 

Trajetória:  Família Schurmann, uma linda história de amor ao mar
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.......Em 2002, a FAMÍLIA SCHURMANN iniciou pesquisas 

sobre o afundamento de um submarino alemão durante a 

Segunda Guerra Mundial na costa brasileira. Até então, 

nenhuma das nove embarcações alemãs naufragadas 

havia sido encontrada. A primeira fase da Expedição       

U-513 – Em Busca do Lobo Solitário durou cinco anos e 

envolveu uma equipe de 35 profissionais, entre eles, 

mergulhadores, oceanógrafos, ex-comandante de 

submarinos das marinhas brasi le i ra e alemã, 

arqueólogos, historiadores e cinegrafistas.                                               

.......Em 2009, iniciaram-se as buscas a bordo do veleiro 

Aysso. No dia 14 de julho de 2011, depois de diversas 

incursões ao mar, entre tempestades, frustrações e 

muitas informações, finalmente o submarino foi 

encontrado a 85 km da costa da Ilha de Santa Catarina, a 

130 metros de profundidade.    Ao completar 30 anos de 

aventuras,  a primeira família brasileira a dar a  volta  ao 

mundo em um veleiro  – e ao fazê-lo por duas vezes – 

prepara-se para um novo e instigante desafio.  

      Este ano, a FAMÍLIA SCHURMANN retorna aos mares 

e oceanos para sua terceira volta ao  redor do mundo: a 

Expedição Oriente! Segundo Heloísa Schurmann, a 

matriarca da família, a ideia surgiu em 1974, durante uma 

viagem de turismo à ilha de St. Thomas, no Caribe. Ela diz: 

“Na época, nós (Heloísa e Vilfredo seu marido) 

navegamos pela primeira vez em um veleiro e nos 

apaixonamos. No último dia na ilha, fizemos um pacto: 

iríamos voltar àquela ilha com nosso próprio veleiro.   

    Foram 10 anos atrás do sonho. Iniciamos com um 

pequeno veleiro em Florianópolis e um jovem de 15 anos 

nos ensinou a navegar. Aos poucos, fomos adquirindo 

experiência, participando de regatas no Brasil e no 

exterior, até adquirir um veleiro de oceano”. Com o veleiro 

Saguí e, depois, o Manatee, foram navegados mais de 8 

mil milhas na costa brasileira.  Em 1982, com o veleiro 

Guapo de 44 pés, foi a primeira volta ao mundo. Saíram de 

Florianópolis em 14 de abril de 1984 e voltaram 10 anos 

depois. Os filhos na época Wilhelm, David e Pierre tinham 

7, 10 e 15 anos, respectivamente cresceram a bordo e 

conheceram povos e culturas exóticas.   

    Heloísa conta: “No início, quando 

decidimos partir, fomos criticados, 

especialmente por parte dos familiares. 

Mas tínhamos um sonho e, para isso, foi 

necessário buscar soluções para a 

educação de nossos filhos.  Depois de 

extensa pesquisa, encontramos o 

m é t o d o   d e   e d u c a ç ã o   p o r   

correspondência em uma escola 

americana com mais de 100 anos de 

experiência.”  Heloísa Schurmann, que é 

professora, aliou didática à disciplina e 

criou uma rotina para as aulas com seus 

filhos.   Um dos desafios era desenvolver 

Família Schurmann

Todas as emoções serão transmitidas diariamente pelo site do projeto, traduzido em 

cinco idiomas, além de páginas oficiais em redes sociais como Facebook, YouTube e 

Instagram.  Aplicativos para smartphones também estão no roteiro. 

Queremos que o nosso barco seja um microcosmo autossustentável
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temas para que escrevessem cerca de 20 redações por 

mês e motivá-los para realizar dezenas de trabalhos de 

pesquisas em todas as matérias. “Foi uma experiência 

incrível, dar aula para poucos alunos: no meu caso, na 

primeira viagem, três meninos e, na segunda, a nossa 

filha Kat. O aproveitamento e o aprendizado se tornaram 

personalizados e os resultados foram excelentes. No 

estudo à distância, a maior lição foi a disciplina e o respeito 

mútuo”, afirma Heloísa.  

      O Capitão Vilfredo diz: No dia 21 de setembro deste 

ano, embarcaremos em nosso novo veleiro e zarparemos 

para a nossa terceira 

grande aventura por 

mares e oceanos do 

planeta: a “Expedição 

Oriente”. Dessa vez, 

seguiremos a rota dos 

ch ineses que,  de 

a c o r d o  c o m 

polêmicas teorias, 

foram os primeiros a 

contornar o globo. 

Segundo Vilfredo, o 

novo projeto envolve 

inovação, tecnologia 

e sustentabilidade.  

       Os filhos Pierre e 

David estarão em 

alguns trechos da 

aventura e Wilhelm 

será o imediato do capitão e estará a bordo por toda a 

Expedição. 

    A filha caçula Kat estará simbolicamente presente ao 

inspirar o nome do novo veleiro e, pela primeira vez, a 

tripulação ganha um representante da terceira geração 

Schurmann: Emmanuel (filho de Pierre e neto de Heloísa 

 

Família Schurmann

pelo site do projeto, 

traduzido em cinco 

idiomas, além de 

páginas oficiais em 

redes sociais como 

Facebook, YouTube 

e  I n s t a g r a m . 

Apl icat ivos para 

s m a r t p h o n e s 

também estão no 

roteiro.  E, neste 

“ma r  d i g i t a l ” ,  o 

p ú b l i c o  p o d e r á 

e m b a r c a r  n a 

Expedição Oriente 

por meio de barcos 

virtuais, disponíveis 

através de técnicas

«No início, quando decidimos partir, fomos criticados especialmente por parte dos familiares. Mas 

tínhamos um sonho e,  para isso foi necessário buscar soluções,  disse Heloísa Schurmann» 
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e Vilfredo).  O planejamento durou 5 anos para estruturar 

o plano e buscar investidores para este projeto ousado. 

Com o apoio de patrocinadores, a família Schurmann se 

dedica às últimas etapas da construção do veleiro Kat, 

que desbravará águas nacionais e internacionais durante 

dois anos ininterruptos.  A “Expedição Oriente” conta com 

uma plataforma completa para acompanhamento e 

interação com os brasileiros e usuários de todo o mundo, 

durante os preparativos, a partida, as histórias em alto mar 

e de outros povos e culturas visitadas até o retorno ao 

Brasil.  Todas as emoções serão transmitidas diariamente 

de gamification (1) que agitarão a rede com desafios, 

minigames e missões. Um dos pontos altos da aventura 

será a tecnologia a serviço do meio ambiente. Dentro de 

um espaço bastante limitado, a Família Schurmann adota 

soluções inéditas de sustentabilidade. Kat, o veleiro, terá 

uma quilha retrátil que, quando levantada terá um calado 

de 1,80 metros e abaixada terá um calado de 4,5 metros. 

Trajetória:  Família Schurmann, uma linda história de amor ao mar



      Também será equipado com um sistema de geração 

de energia limpa, por meio de eólicos, painéis solares, 

dois hidrogeradores e duas bicicletas ergométricas para 

produção de energia durante os exercícios físicos da 

tripulação. Além disso, graças a um dos patrocinadores, a 

embarcação terá um sistema de tratamento de esgoto e o 

l ixo orgânico será reaproveitado uti l izando um 

equipamento especial para produção de adubo. O lixo 

orgânico será reaproveitado utilizando um equipamento 

especial para produção de adubo. “Queremos que o 

nosso barco seja um microcosmo autosustentável”, fala o 

Capitão Vilfredo.

       A “Expedição Oriente”, quer trazer à tona a teoria de 

que os chineses foram os primeiros navegantes a darem a 

volta ao mundo. Para isso, buscará por indícios em 

determinados locais da viagem. “Em nossa última 

expedição, seguimos a esteira de Fernão de Magalhães. 

Estudamos a fundo sua história e uma coisa nos intrigou. 

Magalhães suspeitava que houvesse uma rota para as 

ilhas das especiarias via uma passagem ao sul das 

Américas. Ele argumentava que detinha um mapa que 

provava a existência deste canal.   

Veio então nossa curiosidade: como 

ele teve acesso a essa informação, 

que não era mencionada em nenhum 

documento oficial?”, diz Capitão 

Vilfredo.

      Em 2002, Gavin Menzies, um 

oficial da Marinha inglesa, publicou 

uma tese em seu livro “1421: o ano em 

que a China descobriu o mundo”, 

apresentando pesquisas que o 

levaram à origem desses mapas e 

expõe sua teoria de que os chineses 

foram os precursores das viagens de 

d e s c o b r i m e n t o s ,  u t i l i z a n d o 

“avançados instrumentos” com know 

how de cálculo de latitude e longitude. 

Família Schurmann

    A tese reza que, em 1421, a maior esquadra com 

gigantescos juncos de até 150 metros de comprimento 

zarpou da China. Os navios eram capitaneados pelos 

leais almirantes do Imperador Zhu Di. Sua missão era 

“seguir até os confins da terra para recolher tributos dos 

bárbaros de além-mar”. Em sua jornada de dois anos, os 

navios chineses aportaram na América 70 anos antes de 

Colombo, circunvagaram o globo um século antes de 

Magalhães, descobriram a Antártica, chegaram à 

Austrália 320 anos antes de Cook e descobriram a 

longitude 300 anos antes dos europeus.

    Inspirados nesta teoria e suposto fato histórico, os 

Schurmann se lançam ao mar novamente para a inédita 

“Expedição Oriente”, que retraça parte das rotas 

chinesas. “Sim, não foi apenas uma rota, foram diversas 

rotas navegadas pelos juncos chineses e nós iremos ao 

encalço de algumas delas”, conclui o capital Vilfredo.

(1) Gamification é a estratégia de negócio que oferece recompensa e estimula o 

público em sua participação. Fonte: en.wikipedia.org/

Queremos que o nosso barco seja um microcosmo autossustentável
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Sobre os Chineses:
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como linguagem mobilizadora para aproximar o grande público dos principais desafios 
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2015 será lançado o volume 3 da coleção BenchMais com os resumos dos cases certificados nas últimas 4 edições. A 
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Sustentabilidade no Setor Esportivo

Por Antonio Luis Aulicino

        A figura 1 mostra que a biosfera, o planeta Terra, deve ser 

maior para ter a capacidade em abastecer a população do 

planeta. A sociedade por sua vez, deve ser superior aos 

negócios, caso contrário não haverá mercado para os 

negócios. Isto significa que os negócios nunca poderão 

superar a população, com o objetivo de adequar a produção 

ao mercado consumidor, que por sua vez não poderá superar 

o planeta, caso contrário não haverá espaço e recursos 

suficientes. Dessa maneira, haverá equilíbrio e o planeta será 

sustentável. Tanto para Elkington (1994)2 quanto para SOL 

(2000)3 a empresa para atender o Desenvolvimento 

Sustentável, seja na elaboração de produtos e/ou na 

prestação de serviços, deverá atuar nas três dimensões ao 

mesmo tempo, onde: 1) deverá ter rentabilidade (a 

rentabilidade deve ser maior que o custo de capital total), 

atendendo a dimensão econômica; 2) deverá trazer 

benefícios sociais; e 3) deverá ocasionar risco zero ou mínimo 

ao meio ambiente, procurando utilizar recursos naturais 

renováveis, que possibilitem o reuso, reciclagem, e outras 

formas de minimizar o impacto, evitando desperdícios.

      A organização que esteja inserida nesse contexto 

assegura a rentabilidade da empresa, propiciando que todas 

as operações contemplem o valor do dinheiro no tempo, isto é,  

as operações de venda tenham taxas que sejam maiores que 

     

As Organizações e o Desenvolvimento Sustentável

       Nos últimos anos o Desenvolvimento Sustentável 

adquiriu uma importância no cotidiano, tanto do indivíduo 

quanto das organizações, principalmente, em razão das 

limitações de recursos naturais a serem utilizados. Nesse 

contexto, as pessoas deverão ser sensibilizadas e 

conscientizadas sobre a importância do Desenvolvimento 

Sustentável, cuja definição, segundo o Relatório Brundtland 

(1987):  “é o desenvolvimento que atende às necessidades do 

presente sem comprometer as habilidades das gerações 

futuras em atender suas próprias necessidades”.  No caso das 

organizações, que possuem o conceito de criação de valor, 

planejam a longo prazo e procuram de maneira contínua as 

necessidades de bens e/ou serviços que atendam a 

sociedade, sem destruir a natureza e sem prejudicar o social, 

o enfoque desenvolvimento sustentável não é um conceito 

novo, porque elas já possuem os fundamentos de 

sustentabilidade.  Nesse sentido, o inglês John Elkington, em 

1994, criou a expressão Triple Bottom Line (TBL), que 

significa: planet (meio ambiente), “people” (social) e profit 

(econômica).  

     A idéia do Triple Bottom Line é que o sucesso e 

desempenho das empresas não deveriam ser avaliados 

somente pelo tradicional “Bottom Line” financeiro, mas 

também pelo seu desempenho social e em relação ao meio 

ambiente. 

Representação do Triple Bottom Line (TBL). Fonte: SOL (2003)3 e Elkington (1994)2Figura 1: 

 o custo de capital total da empresa 

e nas operações de compra tenha 

taxas inferiores ao custo de capital 

total, ocorrendo diariamente. E ao 

mesmo tempo proporc ionam 

benefícios sociais e ambientais.
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    Em razão do conceito de Desenvolvimento Sustentável 

estar sendo incorporado por diversas organizações, muitas 

começaram a introduzir na sua missão esse conceito, fazendo 

parte das estratégias formuladas. Quando isso acontece 

significa que toda a organização deverá estar alinhada às 

estratégias, para que sua implementação seja facilitada.  Da 

mesma forma, para a implementação do Desenvolvimento 

Sustentável nas organizações há necessidade do 

envolvimento do tomador de decisão no processo de 

sensibilização e conscientização, com o objetivo de mobilizar 

os funcionários. Cabe salientar que a organização é 

conduzida por pessoas e elas terão que estar sensibilizadas e 

c o n s c i e n t i z a d a s  n a  u t i l i z a ç ã o  d o  c o n c e i t o  d e 

Desenvolvimento Sustentável. Porque esse conceito é aquele 

em que as pessoas deverão incorporá-lo para praticá-lo no dia 

a dia.  Outro fator importante, na gestão, é administrar de 

forma participativa, em que as pessoas formam um time, 

sendo preparadas de maneira emocional para se entenderem 

e se complementarem, participando do contexto empresarial e 

se alinharem para contribuir com a execução das estratégias a 

fim de atingir os fins propostos.  Este é um trabalho de médio e 

longo prazo, em razão da preparação das pessoas e da 

adaptação dos processos, tanto táticos quanto operacionais, 

o que propiciará a implementação do Desenvolvimento 

Sustentável.  A liderança deverá motivar os indivíduos que 

 trabalham na organização, para que eles se sensibilizem e 

se conscientizem dos conceitos de sustentabilidade a fim de 

que os apliquem. Segundo Black & Gregersem (2008)4, para 

mudar estrategicamente a organização, o líder deve mudar 

primeiro os indivíduos.  A partir da sensibilização e da 

conscientização, a organização e as pessoas estão alinhadas 

às estratégias formuladas e os riscos são minimizados. Isto 

propicia às pessoas a pensarem nas dimensões (econômica, 

social e meio ambiente) ao mesmo tempo em suas tarefas 

diárias, utilizando o conceito de sustentabilidade.      

    O conceito Desenvolvimento Sustentável é inter e 

transdisciplinar,  isto é, a interdisciplinaridade  representa o  

grau mais avançado de relação entre as diversas áreas da 

organização, se considerar o critério de real entrosamento 

entre elas, na verdade espera-se que surjam novos 

conhecimentos e posturas dos envolvidos nos diversos 

processos existentes na organização, conforme Amboni et al. 

(2009)5. A transdisciplinaridade é um nível superior de 

interdisciplinaridade e de cooperação, em que os limites entre 

as diversas áreas da organização desaparecem e se constitui 

um sistema total que ultrapassa o plano das relações e 

interações entre diversas áreas, gerando uma interpretação 

holística dos fatos e fenômenos, o que significa  ir além dos 

muros da organização e interagir com os diversos 

stakeholders (agentes sociais). 

Figura 2: Conceito visual de departamental, mutidepartamental, interdepartamental e transdepartamental. 
Fonte: Tress (2005)6, modificado por Aulicino (2012)7
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    Isto significa conhecer mais sobre disciplinaridade, 

m u l t i d i s c i p l i n a r i d a d e ,  i n t e r d i s c i p l i n a r i d a d e  e 

transdisciplinaridade, que muito se fala das duas últimas nos 

diversos cursos ministrados no ensino superior, porém não é 

praticado na sua totalidade, propiciando que o indivíduo 

formado leve para a organização a estrutura da 

disciplinaridade, isto é, da departamentalização, ao invés da 

transdepartamentalização. 

     Nas escolas de ensino superior há necessidade da 

integração de diversas disciplinas de conhecimento, para 

obter um melhor resultado e adquirir maior conhecimento. A 

mesma situação ocorre numa organização, que possui vários 

conhecimentos que devem ser integrados para atingir os 

objetivos definidos e atender a sua missão. No caso de 

organizações, ao invés de disciplinas são os diversos 

departamentos, ou setores/sessões e outras denominações 

que possam ser dadas. Neste artigo uti l izamos a 

denominação de departamentos. As estruturas para efetuar a 

gestão da organização poderão ser esquematizadas 

conforme a figura 2. 

       Na estrutura departamental, a gestão da organização é 

por departamento (finanças, marketing, comercialização, 

produção, pessoas, P&D, e outros possíveis departamentos), 

o que significa que cada departamento tem o seu objetivo, 

para atender o objetivo maior que é o da organização. No 

entanto, esta estrutura está mais focada em atender a sua 

atividade do que ficar preocupada com o que ocorre na 

organização como um todo, isto é, está limitada às suas 

atividades, sem se preocupar com a cadeia de valor da 

organização e os outros departamentos. A maior parte das 

organizações que possuí a estrutura departamental possui a 

gestão top-down ou laissez-faire. Este tipo de organização, 

normalmente, bloqueia seu processo de aprendizagem e a 

implementação das estratégias formuladas, dificultando tanto 

a prática do desenvolvimento sustentável, quanto à 

otimização dos processos para minimizar os custos e 

aumentar a rentabilidade. 

     Na estrutura multidepartamental, conforme a figura 2, há 

uma pequena melhora na interação entre departamentos,com

comunicação entre eles e com a definição de seus objetivos, 

mais alinhados ao objetivo maior  da organização, havendo 

uma cooperação entre os departamentos, mas ainda voltados 

para os seus próprios interesses, proporcionando a 

possibilidade de ocorrer barreiras para implementação das 

estratégias formuladas. 

      Na estrutura interdepartamental, citada na figura 2, cada 

departamento além de estar preocupado em atender os seus 

propósitos, procura integrar com os demais departamentos, 

de maneira conjunta, com apropriação, isto significa, com 

conhecimento, dedicação e comprometimento de todos, de tal 

forma a atender os objetivos da organização. Essa forma de 

estrutura foi ressaltada no Sistema de Qualidade, 

desenvolvido pelo Deming (2003)8, que na implantação desse 

sistema nas indústrias americanas desenvolveu 14 pontos 

para transformação das organizações. Em seguida, no Japão 

em 1950, proporcionando a este país uma transformação em 

seus produtos, no concerne à qualidade e confiabilidade, que 

antes tinham péssima reputação internacional, porque eram 

considerados rudimentares e baratos.

        Os 14 pontos para transformação das organizações 

foram à base de treinamento, que Deming (2003)8 ministrou 

aos dirigentes e administradores de alto nível, no Japão, em 

1950 e nos anos subsequentes. Esses pontos deveriam ser 

aplicados nos diversos departamentos das organizações, 

ressaltando que os líderes devem conduzir as transformações 

nas organizações, ressaltando para este caso o nono ponto, 

que seria quebrar as barreiras entre os departamentos, 

devendo trabalhar como um time e procurar se antecipar aos 

problemas, serem pró-ativos. E os outros pontos, seriam 

como eliminar as barreiras que privam os funcionários do 

direito de se orgulhar da qualidade de seu trabalho, devendo 

os supervisores orientar-se pela qualidade, não por números. 

       Finaliza, com o décimo terceiro e décimo quarto ponto, 

i ns t i t u i r  um v igo roso  p rog rama de  educação  e 

autodesenvolvimento, e o comprometimento de todos no 

sentido de implementar transformações, que são um trabalho 

de todos e significa a apropriação, participação ativa e 

comprometida. Na estrutura transdepartamental, vide figura 2, 
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   além de considerar a estrutura interdepartamental, procura a 

integração e interação com os diversos agentes sociais, 

stakeholders, que possuem a interface, a interação com a 

organização e têm interferência nos objetivos da mesma. 

Assim, em conjunto, procuram atender o objetivo maior, com 

apropriação, ou seja, com conhecimento, dedicação e 

comprometimento. Essa estrutura transdepartamental 

propicia a organização ser mais pró-ativa, de tal forma, 

provocar e implementar as mudanças necessárias para que a 

mesma atinja seus objetivos. São poucas as organizações 

que possuem a estrutura transdepartmental, por ser um 

processo de evolução.

        A  pesquisadora Rosabeth Moss Kanter (2010)9 verificou 

que as organizações de vanguarda estão à frente, desejam 

ser as melhores, as mais humanas, eficientes, inovadoras, 

globais, e interessadas nas comunidades locais e seu 

ambiente. São talentosas nos negócios e têm influência sobre 

os parceiros e sobre as políticas públicas, e tentam usar esse 

poder para desenvolver soluções para os problemas de 

interesse público. Os líderes dessas organizações de 

vanguarda defendem valores positivos e incentivam seus 

funcionários a adotá-los e atuam para promovê-los.    

         As organizações transdepartamentais se preocupam 

com a disseminação de valores tanto internamente quanto 

externamente, tornando mais fácil a incorporação do 

Desenvolvimento Sustentável pelas pessoas que nela 

trabalham.
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Sustentabilidade no Setor Esportivo

Por João Alexandre Paschoalin

 1. A  importância econômica do setor da construção

      Os benefícios proporcionados pela construção civil são 

indiscutíveis. Segundo pesquisa feita pela Associação 

Brasileira da Indústria de Materiais de Construção 

(ABRAMAT), mencionada pela Câmara Brasileira da Indústria 

da Construção (CBIC), a cadeia produtiva da construção 

representava em 2009 cerca de 8,3% do Produto Interno Bruto 

(PIB) brasileiro e empregava mais de 10 milhões de pessoas. 

Em pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) no ano de 2010, foi observado um 

crescimento do PIB setorial desta indústria de 11,6%, além de 

terem sido gerados, neste mesmo período, um total de 329 mil 

vagas formais no mercado de trabalho. Segundo o 

Sinduscon/SP, embora o nível de empregos formais tenha se 

mantido estável até o mês de outubro de 2013, ainda assim 

acumulava um crescimento de 0,77% em doze meses. 

         A indústria da construção civil consiste em um importante 

termômetro da economia de um país, sendo um dos primeiros 

setores produtivos a responder ao crescimento econômico e a 

oferta de crédito, entretanto, também consiste um dos 

primeiros setores a apresentar queda em tempos de baixo 

crescimento econômico ou recessão. No final do mês de maio 

de 2014, o IBGE divulgou que o PIB da construção havia caído 

cerca de 2,3% no primeiro trimestre deste ano em relação ao 

último trimestre de 2013. Em consequência, o Sinduscon/SP 

revisou a previsão de crescimento da construção, chegando a 

valores entre 1 e 2%. Ressalta-se que a previsão inicial 

situava-se em 2,8% caso o PIB brasileiro se mantivesse em 

2,0%. Esta redução na previsão de crescimento do setor da 

construção se deve principalmente a redução no ritmo de 

investimentos públicos em obras de infraestrutura e 

habitação, e da queda de investimentos efetuados por 

agentes privados e famílias no setor imobiliário. Pesam neste 

cenário a escassez de mão de obra qualificada e maiores 

dificuldades de acesso ao crédito para capital de giro.

     Entretanto, mesmo apresentando um pequeno 

crescimento neste ano, a construção ainda destaca-se em um 

importante setor produtivo, figurando como um importante 

agente de desenvolvimento do país, uma vez que é 

responsável também pela redução dos déficits habitacional e 

de infraestrutura.  A construção civil também é caracterizada 

pela sua cadeia produtiva abrangente, conforme mencionado 

pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). 

Esta cadeia inicia-se no processo de extração das matérias 

primas naturais, passando pelo beneficiamento e 

industrialização destes materiais, pelas etapas de realização 

e comercialização de projetos, planejamento e financiamento, 

pela construção propriamente dita e ainda pelos serviços 

posteriores de manutenção e reforma na fase de ocupação da 

edificação.  

2. A construção civil como geradora de resíduos

     Apesar de sua importância para o desenvolvimento 

econômico e social do país, a construção civil arca com o ônus 

de ser um ramo da indústria responsável por impactos 

ambientais significativos oriundos de suas atividades. Silva e 

Fernandes (2012) apontam que este setor consome uma 

grande quantidade de recursos naturais, além de gerar um 

volume elevado de resíduos; cerca de 40 a 60% dos resíduos 

sólidos urbanos (RSU) produzidos diariamente nas cidades 

têm origem no setor da construção civil. 

Setor da construção e a geração de resíduos
A necessidade de discussão de um novo paradigma
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apresentar formas de destinação destes de acordo com 

suas classificações. Dentre as formas de destinação citadas, 

a resolução CONAMA no 307/2002 apresenta alternativas 

como reuso e reciclagem dos resíduos, envio à pontos de 

entrega voluntária, áreas de transbordo e triagem, Usinas de 

Reciclagem de Entulho e aterros licenciados.  

        Dessa forma, os RCC não deverão ser dispostos em 

aterros de resíduos domiciliares, em áreas de “bota fora”, 

encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas 

por lei, ficando de responsabilidade do gerador a destinação 

dos resíduos produzidos de acordo como o apresentado na 

resolução.  

        Anteriormente a promulgação da Resolução nº 307/2002 

do CONAMA, o Brasil dispunha da Norma Brasileira NBR 

10.004 -“Resíduos Sólidos – Classificação”, publicada pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no ano de 

1987, que servia de referência quanto à classificação dos 

resíduos sólidos. Após a entrada em vigor da Resolução 

CONAMA no307, a NBR 10.004 de 1987 sofreu uma revisão e 

foi publicada novamente no ano de 2004 com alterações, 

complementações e atualizações que vinham de encontro 

com as questões ambientais e o desenvolvimento sustentável 

em discussão desde a sua primeira publicação.    

      Posteriormente, no ano de 2010, a problemática dos 

resíduos da construção civil no Brasil foi tratada pela Política 

Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), por meio da lei 

no12.305/2010. Guedes e Fernandes (2013), apud Duarte 

(2013), sugerem uma linha do tempo, após levantarem os 

principais instrumentos legais e normativos de abrangência 

nacional que abordaram a questão dos RCC, conforme se 

apresenta na Figura 1 a seguir. 

   De acordo com dados da Associação Brasileira das 

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(ABRELPE, 2012) a quantidade per capita no Brasil de 

resíduos de construção civil (RCC) coletada, comparando-se 

os anos de 2010 e 2011, cresceu aproximadamente 6%, ou 

seja, de 0,618 kg/hab/dia para 0,656 kg/hab/dia. Este 

incremento correspondeu a uma massa adicional de 7.195 

ton/dia recolhida.  A destinação dos resíduos de construção 

civil (RCC) consiste em uma problemática atual e com 

urgência de ser sanada. Sabe-se que, quando não 

devidamente descartados, os RCC poderão causar sérios 

problemas de saúde pública, uma vez que podem servir de 

abrigo para desenvolvimento de roedores, insetos e vetores 

patogênicos. A deposição irregular de RCC também causa a 

depreciação imobiliária das áreas em que estes foram 

lançados, obstrução a sistemas de drenagem urbana, 

deslizamento de encostas, poluição de cursos d'água e do 

lençol freático.  

3.Aspectos normativos a respeito dos resíduos de 

construção civil (RCC)

        Apesar da importância acerca da problemática do manejo 

e gestão dos RCC no Brasil, somente no ano de 2002 (5 de 

julho) foi publicada a resolução número 307 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) que teve por objetivo 

apresentar definições e atr ibuições de deveres e 

responsabilidades aos geradores de RCC e fixar prazos para 

as administrações públicas elaborarem e implantarem planos 

de gestão para os resíduos de construção e demolição.  A 

resolução no 307 Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) também traz a classificação dos RCC em 

diferentes classes em função de suas características, além de 
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Figura 1 - Principais instrumentos legais e normativos de abrangência nacional a respeito do manejo RCC.  
Fonte: Adaptado por Duarte (2013) a partir de Lintz et al. (2012) e Guedes & Fernandes (2013)
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  4. Importância da incorporação da variável ambiental no 

manejo dos RCC

      Apesar da construção civil figurar, por toda sua cadeia 

produtiva, como responsável por uma forte “pegada 

ambiental” esta, de uma forma geral, ainda é baseada em 

processos executivos conservadores e tradicionalistas, que 

muitas vezes causam sobreconsumo de materiais e perdas 

significativas durante as obras, que são potencializadas pela 

baixa qualificação e alta rotatividade da mão de obra.  Dessa 

forma, para que seja pensada a inserção da variável ambiental 

no setor da construção, devem ser avaliadas todas as fases de 

sua cadeia produtiva, procurando-se aplicar e desenvolver 

ferramentas e procedimentos que tenham por objetivo a 

melhoria dos processos envolvidos, desde a etapa de 

extração das matérias primas, passando pela adoção de 

soluções sustentáveis nos projetos, sistemas construtivos e 

pós-ocupação das edificações. Em relação aos RCC, uma vez 

que a sua geração é algo que não pode ser totalmente evitada, 

devem ser tomadas ações que promovam a mitigação do 

impacto destes no meio ambiente, tanto urbano, como natural. 

Uma simples ação, como a triagem dos RCC dentro do 

canteiro, já pode resultar em ganhos ambientais e econômicos 

podendo reduzir custos de transporte e possibilitar a venda 

dos resíduos a empresas recicladoras. A reciclagem consiste 

em uma interessante ferramenta no manejo dos RCC, uma 

vez que possibilita agregar valor aos resíduos gerados, 

reinserindo-os na cadeia produtiva. A reciclagem proporciona 

a redução dos custos envolvidos na aquisição de matérias 

primas e insumos, com transporte para deposição final dos 

resíduos, e alivia os aterros. Além dos aspectos ambientais e 

econômicos, a reciclagem dos RCC também oferece 

benefícios sociais, uma vez que possibilita a formação de 

nova cadeia de trabalho, gerando emprego, renda e 

qualificação de uma população excluída do mercado formal de 

trabalho. Temos também a melhoria do ambiente urbano (uma 

vez em que se reduz a deposição irregular dos RCC), na saúde 

coletiva e a possibilidade de utilização de artefatos advindos 

da reciclagem dos RCC na construção de obras de interesse 

social, benfeitorias, e manutenção do equipamento urbano.  

5. Considerações Finais

     Portanto, diante do explanado, conclui-se que a construção 

civil, mesmo apresentando modesto crescimento em 2014, 

a i n d a  s e  m a n t é m  c o m o  i m p o r t a n t e  a g e n t e  d e 

desenvolvimento  socioeconômico. Contudo, o setor também 

é responsável por um forte impacto ambiental advindo das 

diversas atividades que compõem sua cadeia produtiva. 

Diante disso, é de grande importância que sejam repensadas 

pelo setor o conservadorismo excessivo de algumas técnicas 

executivas e de projeto que ainda podem ser encontradas em 

muitas obras, e sejam adotadas ferramentas de manejo e 

gestão que promovam a mitigação dos impactos causados e a 

inserção da variável ambiental em suas atividades. 
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Sustentabilidade no Setor Esportivo

Por Marilena Lavorato

        Por incrível que pareça o maior inimigo do clima não são 

as emissões, e sim, a forma como forças políticas importantes 

lidam com elas.  Não estamos falando apenas de governos e 

sim das múltiplas forças que decidem os rumos da economia 

no mundo.

        Segundo Paul Krugman, Nobel da economia em 2008 em 

artigo recente (08/06/14) publicado no jornal americano The 

New York Times, «os verdadeiros inimigos do clima vão muito 

além de interesses econômicos e influências privadas.  Tem 

sua raiz na formação cultural de gerações que se formaram 

dentro do liberalismo econômico, acreditando que o auto 

interesse é bom e produz crescimento, e que intervenções (da 

ciência, governo ou ambientalistas) são sempre problemas 

que paralisam este crescimento». 

     Esta geração que viu crescer seus negócios em décadas 

passadas,  a partir da pressão dos ambientalistas, da ciência e 

dos governos,  se vêem pressionados para mudarem suas 

ações, o que consideram um desafio direto à suas visões de 

mundo libertário.

     O ambientalismo não é inimigo do crescimento econômico, 

e de certa forma ajudou nas inovações de processos que além 

dos resultados ambientais, proporcionaram resultados 

econômicos e oportunidades de novos negócios também.   

    Empresas inteligentes que trataram a questão como uma 

nova fronteira de inovação,  foram impulsionadas (e não 

pressionadas) para transformar, e continuaram a ganhar 

dinheiro como sempre ganharam ou até mais.  

        A interferência tem sido positiva para setores mais 

abertos a inovações, e com isto, consumidores ganharam

produtos melhores e mais eficientes no quesito ambiental, e 

empreendedores e acionistas, novos mercados e maior 

lucratividade.  Foi uma espécie de ganha-ganha. 

      Mas porque tanta resistência de alguns setores ou países?  

Segundo Krugman, é uma mistura de ideologia e anti-

intelectualismo, somados a uma visão temerosa de perda de 

empregos e prejuízos econômicos que podem advir das 

restrições às emissões, o que os fatos desmentem. Setores 

que se renovaram para operar com menos emissões não 

apresentaram tais sintomas durante o processo de 

adaptação, e hoje operam normalmente.  

      Proteger o meio ambiente exige investimentos, evidente.  

Mas nada tão alarmante como se costuma-se pensar. E 

quando a questão é tratata com imparcialidade e disposição, 

novas soluções aparecem, e normalmente, melhores do que 

as anteriores. Isto é inovação e melhoria contínua que 

conferem perenidade a organização. 

     A teoria de Darwin que aponta a adaptação como uma das 

formas mais eficientes da sobrevivência das espécies, pode 

ser usada também para entendermos a relação  empresa X 

mercado.  

      As organizações que tornam-se perenes são aquelas que 

melhor se adaptam as condições do mercado. O mercado é 

um elemento dinâmico e não estático, com migrações, 

tendências , conformidades, e relacionamentos.  E claro, que 

a variável ambiental faz parte desta dinâmica de forma 

institucional e física. 

    Quando nos deparamos com países como os Estados 

Unidos, que durante muito tempo foram o maior emissor do 

mundo, e recentemente foram superados pela China neste 

quesito, não entendemos porque a demora em tomar atitudes  

O Maior inimigo do clima
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  firmes em relação as emissões, mesmo  depois de 

confirmada e reconfirmada pela comunidade científica a 

interferência das atividades humanas no clima. Mas se 

acrescentarmos uma visão sociológica na situação, fica mais 

perceptível o entendimento de tanta resistência ao óbvio.  

       Lendo o artigo de Krugman,  mais claro ainda, 

principalmente quando ele afirma que o maior obstáculo na 

luta contra o aquecimento global é a ideologia econômica 

reforçada pela hostilidade à ciência.  Ou seja, a espécie 

humana neste caso, está sendo ao mesmo tempo, ré e vitima 

da sua própria ignorância e orgulho.  Vamos torcer para que 

este obstáculo  “cultural” e “comportamental” seja   superado, 

porque  soluções  existem  e  são  necessárias  o seu  

uso rapidamente. 

Marilena Lino de Almeida Lavorato é publicitária com 

especialização em Marketing, Negócios, Sociologia e Política, 

Gestão Ambiental e Responsabilidade Social. Idealizadora do 
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especializados.  Apresentadora, professora universitária convidada, 

palestrante e conferencista. Atual diretora executiva da Mais 

Projetos Corporativos e Presidente do Comitê de Sustentabilidade 

do Instituto MAIS. 

(*) Artigo publicado originalmente no Portal Pensamento Verde em 17/06/14. 
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O Rótulo Ecológico da ABNT é a certificação ambiental voluntária que atesta que seu produto/serviço possui menor impacto 
ambiental ao longo do seu ciclo de vida em relação a outros produtos “comparáveis” disponíveis no mercado.
Desenvolvimento dos Critérios 

Os critérios ambientais para cada tipo/categoria de produto são elaborados pela ABNT, com participação de especialistas da 
comunidade científica, das ONG's ambientalistas, dos órgãos de defesa do consumidor e do setor produtivo. O desenvolvimento 
dos critérios começa com uma pesquisa junto aos países membros do GEN – Global Ecolabelling Network – com o objetivo de 
verificar a existência de critérios já desenvolvidos para o produto em questão. Caso existam, serão utilizados como “texto base” no 
desenvolvimento dos critérios da ABNT. Não existindo critérios estabelecidos no âmbito do GEN, a ABNT faz o desenvolvimento 
completo. 

O desenvolvimento dos critérios é realizado levando-se em consideração as etapas do ciclo de vida dos produtos, buscando-se 
balancear o nível de exigência conforme o impacto em cada etapa. O objetivo é reduzir os impactos ambientais e não 
simplesmente transferi-los para outra fase da vida do produto.   A participação da sociedade no desenvolvimento dos critérios se 
dá em duas etapas. Primeiro, no próprio desenvolvimento dos critérios, onde estão representados os setores interessados, e 
depois no site da ABNT, onde os documentos com os critérios são disponibilizados para comentários.  O processo de certificação é 
semelhante a uma certificação de produtos normal, envolvendo auditorias, coletas de amostras e ensaios em laboratórios, 
conforme o produto e os critérios desenvolvidos. 

Reconhecimento do programa
O programa da ABNT está acreditado pelo Inmetro, o que assegura o reconhecimento da competência da ABNT para conceder 
este tipo de certificação. Além desta acreditação, a ABNT é o único membro do GEN (Global Ecolabelling Network) na América do 
Sul, inclusive membro do corpo de diretores da instituição desde a reunião anual de 2013.  
O Programa de Rotulagem Ambiental atende aos requisitos do Global Ecolabelling Network's Internationally Coordinated 
Ecolabelling System – GENICES. Este sistema permite a realização de acordos de reconhecimento mútuo com outros membros 
do GEN, facilita a certificação de produtos que tenham sido certificados em outro lugar; torna a certificação internacional mais 
rentável; facilita as exportações de produtos ambientalmente certificados, entre outros benefícios.

Para maiores informações a respeito do Programa ABNT de Rotulagem Ambiental:
www.abnt.org.br/rotulo 
Luiz Boschetti: 55.21.3974-2366

GASES DE EFEITO ESTUFA

Com a acreditação da ABNT como Organismo de Verificação (OVV) de Inventários de Gases de Efeito Estufa (GEE) no Sistema 
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deste programa é consequência de um projeto pioneiro na América Latina, com financiamento do BID, para implementação de um 
programa de gases de efeito estufa em 200 pequenas e médias empresas do Brasil.

Para maiores informações a respeito do Programa ABNT de Gases de Efeito Estufa:
www.abnt.org.br/ghg
Isabel Sbragia: 55.21.3974-2322
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           Para compartilhar práticas de sustentabilidade que 

melhoram o desempenho das atividades humanas são 

realizados 05 encontros técnicos ao ano.    No primeiro 

semestre de 2014 foram realizados 03 encontros com 12 

palestrantes e 06 cases Benchmarking.  Os temas de 

cada encontro foram apontados em enquete realizada 

com profissionais atuantes na área.

          Os encontros Técnicos contam com apoio do Curso 

de  Relações Públicas da  Escola de Comunicação  da

Universidade Anhembi Morumbi, e dos parceiros Cacauí

Eventos Sustentáveis e Virando do Avesso.   São abertos, 

gratuitos e com certificado de participação emitido pela 

internet .  As vagas são limitadas e as inscrições feitas 

pela internet. 

           Os Encontros Técnicos apresentam conteúdos 

avançados em sustentabilidade. São eventos dirigidos a 

públicos especializados, gestores, e lideranças atuantes 

na área socioambiental. É uma realização da MAIS 

Projetos em parceria com o Instituto MAIS. 
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Ações que despertam, capacitam e formam 
massa crítica em sustentabilidade

O fio da 

meada é a 

educaçãoEventos & Atividades

No 2º semestre teremos 02 novos encontros técnicos 

para debater os temas: Mobilidade e Acessibilidade 

Urbana (25/09) e Voluntariado Corporativo (30/10).  

Para  mais informações e inscrições, visite o site 

www.institutomais.org

Encontros Técnicos

Pegada Hidríca em 30 de Janeiro
Eldis Camargo - Agência Nacional de Água (ANA)

Comunicação para a Sustentabilidade em 27 de Fevereiro
Maria José Rosolino - Universidade Anhembi Morumbi

Educação para Sustentabilidade em 27 de Março
Ricardo Voltolini - Ideia Sustentavel

Eventos e atividades realizados no primeiro semestre de 2014 que 
contribuíram com a formação de massa crítica em sustentabilidade
 



     O Programa Benchmarking Brasil, a 

convite da Câmara de Comércio Brasil 

Argentina, foi apresentado a  delegação de 

Cordoba na ocasião em que a mesma esteve 

no Brasil em missão empresarial.  

    O objetivo da missão foi conhecer 

e x p e r i ê n c i a s  b e m  s u c e d i d a s  d o  

empreendedorismo econômico e social 

brasileiro.   A visita da missão ao Brasil foi uma 

iniciativa da Província de Cordoba (Argentina), em conjunto com a Bolsa de Comércio de Cordoba. 
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Benchmarking Brasil foi realizado 

no auditório e foyer do TRF3 - 

Tribunal Regional Federal da 3ª 

Região (Av. Paulista, 1842) nos dias 

03 e  04 de Junho. Certificou 32 

práticas de 31 organizações 

(Bench Sr),  10 projetos de 

inovações verdes de 02 escolas 

técnicas (Bench Jr), 05 obras de 

artistas plásticos (Bench Artes), e prestou 

homenagem a Família Schurmann,  (Bench Pessoas). 

Benchmarking Brasil é apresentado para 
empresários de Cordoba  (Argentina)

     Em 04 de Junho, dia da realização da 12ª Edição do 
Programa Benchmarking Brasil, Marilena Lavorato 
idealizadora do Programa, comunicou a parceria com a 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas para a 
certificação da metodologia de seleção das práticas 
Benchmarking. 
       O Programa desenvolveu uma metodologia bastante 
cuidadosa que prevê participação de especialistas de 
vários países que pontuam quesitos das práticas sem ter 
acesso ao nome da organização. O regulamento prevê 
confidencialidade e assinatura de termo de compromisso 
pelas empresas participantes.  A Comissão Técnica é 
renovada anualmente. 

Benchmarking Brasil faz parceria com ABNT 
para certificação da sua metodologia

Assinatura do contrato de parceria com 
ABNT, em 04 de junho

12° Benchmarking Brasil superou 
expectativas

Eventos e atividades realizados no primeiro semestre de 2014 que 
contribuíram com a formação de massa crítica em sustentabilidade
 

Empresa Benchmarking recebe seu certificado, em 04 de junho

Apresentação do Programa a missão de Cordoba, em 30 de Maio



       Cultura de 

Sustentabilidade é uma 

iniciativa do I+ com o 

apoio da MAIS Projetos 

para construção de uma 

nova consc iênc ia  e  

cultura junto a sociedade. Para isto, inúmeras atividades 

que democratizam o acesso a informação socioambiental 

são implementadas em ações próprias e/ou em parceria. 

     No dia mundial do meio 

ambiente (05 de junho), o 

Instituto MAIS fez a doação de  

apro-

ximadamente 200 

livros de conteúdo 

socioambiental  para a Biblioteca do Centro Cultural do  

Pq Ecológico Tietê e também de 2 tótens de vidro para 

identificação do espaço físico apoiado pelo I+ - «Cultura 

de Sustentabilidade»  que abriga as obras selecionadas 

por Benchmarking das Artes, e que faz parte do acervo 

permanente do museu. São mais de 10 obras expostas 

que foram  foram

ACONTECENDO

O I+ apoiou 

e v e n t o s  

rea l i zados  

pela Revista 

C a r t a  

Capital em     

conjunto 

c o m  a  

Envolverde 

para debater temas relevantes da 

atualidade.  Dias 18 e 19 de março, o evento debateu 

«Diálogos para o Futuro» com a presença do economista, 

ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2008, Paul 

Krugman.  Em 07 de maio, o  tema foi «Resíduos Sólidos, 

Embalagens Pós-Consumo», e dia 21 de julho tivemos 

«Metrópoles Brasileiras, Planejando o Futuro», em São 

Paulo/SP. 

Desde o início da escassez de chuvas na RMSP   

(Região   Metropolitana  de São Paulo), o Instituto Mais 

tem se dedicado a compartilhar as  boas práticas para  o 

uso  racional  da água.   Abriu o calendário dos encontros  

técnicos  2014 com  o  tema   «Pegada Hídrica» reunindo  

especialistas da área. Também marcou presença na 

grande mídia, participando de matérias e entrevistas sobre 

água e crise hídrica na TV aberta, com a especialista em 

gestão ambiental e presidente  I+, Marilena Lavorato.

Rede Record - 30 de Janeiro Rede Record - 29 de JulhoCanal Universitário - 24 de Março

Temas da Atualidade
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Parque Ecológico Tietê

Eventos e atividades realizados no primeiro semestre de 2014 que 
contribuíram com a formação de massa crítica em sustentabilidade
 

Acontecendo 

Crise Hídrica

que foram doadas 

pelos artistas.



Inscrições de Cases:  

Janeiro a Março de 2015

Mais informações:

www.benchmarkingbrasil.com.br

Mais de uma década certificando  práticas de 

sustentabilidade das organizações brasileiras 

BENCHMARKING13º 13º 

AGENDE-SE 

Os Melhores da Gestão Socioambiental Brasileira

Brasil

a15

Os organizadores reservam o direito de alterar datas, temas e palestrantes se necessário.

Os temas da programação serão 
apontados em enquete que realizaremos 
com profissionais atuantes na área. 
Inscrições e informações:  
www.institutomais.org 

30/01/2015 – 5a feira - 9h/12h 
26/02/2015 – 5a feira - 9h/12h
26/03/2015 – 5a feira - 9h/12h
24/09/2015 – 5a feira - 9h/12h
29/10/2015 – 5a feira - 9h/12h

FIBoPS
Técn

ica
Calendário 2015Calendário 2015

20152015

SUSTENTABILIDADE NA WEB TV
O Programa que fala facil sobre 

os mais complexos temas da 
sustentabilidade

Os encontros técnicos são abertos e gratuitos, e os palestrantes convidados 
são especialistas e/ou lideranças com domínio e atuação convergente com o 
tema abordado para expor conceitos e fundamentos. Para apresentar cases 
práticos, convidamos os gestores que tiveram cases selecionados na ultima 
edição do Programa Benchmarking Brasil, e também convergentes com a 
temática em questão. 

Os encontros são sempre realizados na ultima 5a feira de cada mês,  no 
auditório da Universidade Anhembi Morumbi, Campus Paulista – Avenida 
Paulista, 2000 – 15o andar (próximo a estação Consolação do Metrô). É 
aberto e gratuito e as inscrições são pela internet. Os que comparecerem 
recebem certificado de participação pela internet. 

ProgramaçãoProgramação



VEM AÍ

Sustentabilidade Aplicada
Uma obra de gestão que publica os resumos dos cases certificados pelo Programa Benchmarking Brasil. 

Leitura obrigatória para quem trabalha ou se interessa por boas práticas socioambientais    
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