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               A Revista Benchmarking é um periódico anual com foco em boas práticas de sustentabilidade. Em 

sua 11a edição, a revista se tornou um guia prático que reúne visões, tendências e soluções da gestão 

socioambiental.  A revista conta com a participação das melhores cabeças da sustentabilidade para 

compartilhar conhecimento em formatos diferenciados, e assim, atingir os vários segmentos de publico para 

os quais a revista é enviada.   A escolha dos temas abordados,  e principalmente dos nomes convidados para 

participarem da revista é feito com o máximo cuidado e observação para que atualidade e  legitimidade sejam 

garantidos.  

              Além do bloco «Acontecendo» que traz agenda e cobertura dos mais expressivos eventos do setor;  

do caderno «Artigos Técnicos» que publica textos assinados por pesquisadores e lideranças da área; das 

seções «Páginas Verdes» com entrevistas de consultores, ativistas e especialistas em temas específicos da 

sustentabilidade, e «Trajetórias» que destaca a vida e obra de pessoas engajadas com a causa 

socioambiental, a revista também reune personalidades que tenham afinidade com o tema para depoimentos 

e frases em «Galeria» registrando as vozes da sustentabilidade de artistas, cientistas e ativistas. 

            Pesquisamos muito para trazer os melhores nomes da sustentabilidade, e, em alguns casos com 

atuação fora do país, proporcionando assim visão global sobre determinado tema. Nesta edição, Páginas 

Verdes entrevista Paula Kehoe, uma especialista em estiagem e diretora de Recursos Hídricos da Comissão 

de Utilidades Publicas de São Francisco na Califórnia (USA), cidade que já passou por graves períodos de 

seca. Outro destaque da edição são os depoimentos dos articulistas do livro BenchMais3 com mais de 20 

pensadores e especialistas falando sobre o livro, o que confirma a hegemonia da obra em «Práticas de 

Sustentabilidade». 

 

           Em Trajetórias temos o registro especial da vida e obra de Cristian Dimitrius, que é biólogo 

especializado em vida selvagem e história natural. É também fótografo, cinegrafista e apresentador de TV, 

cuja missão é fazer com que as pessoas se apaixonem pelo planeta por meio de suas imagens. Em Galeria, 

personalidades da mídia e do meio socioambiental deixam mensagens sobre sustentabilidade.  Em eventos 

técnicos, Bench Day reina absoluto com 5 modalidades, sendo 2 delas para público jovem. O programa 

Benchmarking Brasil mostra com seus números porque é um dos mais respeitados selos de sustentabilidade 

do país. Quem lê a Revista Benchmarking conhece a legitimidade dos que praticam a sustentabilidade, ou 

seja, «Quem é Quem» de fato em boas práticas socioambientais.  Boa Leitura. 

                                                                                                                    

                                                                                                                    Marilena Lino de Almeida Lavorato

Idealizadora do Programa Benchmarking Brasil e Editora da Revista Benchmarking  
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Paula Kehoe 

Por Marilena Lavorato

Páginas Verdes  Paula Kehoe, Diretora de Recursos Hídricos da SFPUC, Califórnia/USA. 
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 Paula Kehoe é uma especialista em estiagem e Diretora de Recursos Hídricos da Comissão de Utilidades 

Públicas de São Francisco (SFPUC) na Califórnia/USA. São Francisco é uma cidade que já passou por graves períodos de 

seca e nos últimos 4 anos enfrenta uma seca extrema por falta de chuva e neve. Paula dirige o SFPUC, órgão da Prefeitura 

e do Condado de São Francisco, Califórnia, responsável pelo fornecimento de água, esgoto e energia para as residências 

e estabelecimentos comerciais e industriais da cidade, e também para outros 1,6 milhões de consumidores em três 

condados da baia de São Francisco. Paula dirigiu o desenvolvimento de novas estratégias para a diversificação do 

abastecimento de água através de fontes não-potáveis, desenvolvendo um programa pioneiro desta natureza nos Estados 

Unidos. 

 Paula Kehoe formou-se pela Universidade de Boulder, do Colorado, e possui mestrado pela Universidade de São 

Francisco. Há uma década atuando com recursos hídricos já foi agraciada com seis prêmios em nível estadual e federal, 

incluindo o Prêmio de Educação Pública conferido pela Water Environment Federation e o Prêmio Nacional de Educação 

Pública da Metropolitan Sewerage Agencies. Paula Kehoe esteve no Brasil em abril 2015 para dividir experiências de 

enfrentamento da crise hídrica com autoridades brasileiras. Hoje, alguns meses depois da sua vinda ao Brasil, ela fez uma 

pausa em sua intensa agenda para falar com a Revista Benchmarking. Na entrevista, ela cita inúmeras iniciativas de 

sucesso que desenvolveu para o gerenciamento da escassez hídrica em São Francisco que certamente serão valiosas 

para nosso momento de esgotamento hídrico. 

Quando penso no termo Sustentabilidade muitas vezes penso em como 
podemos gerenciar o uso racional da água. 

São Francisco enfrentou racionamentos e teve de remodelar a gestão de suas águas em virtude da 
forte estiagem que sofreu na década de 80.  Qual foi o maior aprendizado desta experiência? 

Durante os anos 1987-1992, a Comissão de serviços 

públicos de São Francisco (SFPUC) vivenciou uma 

severa escassez hídrica, em torno de 25% de todo o 

sistema.  A seca prolongada fez com que a SFPUC 

adotasse uma cota fixa de água para cada consumidor, 

impondo punições pelo uso excessivo. A SFPUC adotou 

uma série de restrições de uso de água, tais como a 

proibição da utilização de mangueiras para limpar 

calçadas e ruas por exemplo. 

O mais importante foi que o SFPUC adotou um 

programa de conservação de água permanente, mesmo 

após o fim da seca.    Hoje São Francisco, tem uma das 

menores taxas de consumo per capita residencial da 

Califórnia, ou seja, 44 galões dia por pessoa foi a média 

em 2014 (tão baixo quanto 41 galões dia por pessoa em 

alguns meses de 2015). As pessoas foram sensíveis aos 

apelos de conservação, e nossos dirigentes pensam em 

fortalecer ainda mais este processo com medidas 

proativas. 

O mais importante foi que o SFPUC 

adotou um programa de conservação de 

água permanente, mesmo após o fim da 

seca.    Hoje São Francisco, tem uma das 

menores taxas de consumo per capita 

residencial da Califórnia



Neste momento, a cidade passa por um novo período de seca. Quais as medidas que estão sendo 
tomadas para conviver com a escassez hídrica?

Em resposta a seca atual da Califórnia, o SFPUC pediu 

aos consumidores a redução do consumo de água em 

10%, de forma voluntária.  A SFPUC fez uma exigência 

aos consumidores que usam a água para irrigar 

plantações pedindo para reduzir o consumo em 25%.    

Temos também uma variedade de proibições em vigor 

para evitar o  desperdício de água. São elas: 

 Não lavar calçadas, exceto para fins de segurança e 

saúde

 Não usar irrigação contínua para plantações

 Não usar fontes sem recirculação de água

 Não usar mangueiras sem bicos  

Restaurantes só podem servir água mediante pedido 

do cliente 

Hoteis devem oferecer aos hóspedes a opção de 

reutilização de roupa de cama/toalha e colocar aviso 

desta opção 

 Não regar plantas durante e depois das chuvas.  

Em 2014, nossos clientes responderam ao nosso 

apelo e nós excedemos a meta de poupança de água.  

Vemos as mesmas tendências em 2015, no entanto, 

solicitamos seu empenho contínuo para conservação da 

água.

Poupar e educar se tornaram as maiores armas da cidade contra a seca? Porque?

   Tudo o que se fala sobre água é que precisamos 

conservá-la. Este é o nosso foco há décadas.  Em Janeiro 

2015, a média per capita Residencial em todo o estado foi 

72,6 galões por pessoa.   Em São Francisco foi de 45 

galões por pessoa dia. Em junho, o consumo residencial 

per capita caiu para 41 galões por pessoa dia. São 

Francisco continua firme na sua tendência histórica de ser 

um dos mais baixos consumos de água da Califórnia.   

 Esta marca não é acidental.  Ela é o resultado de 

décadas de atenção e investimento em programas de 

educação e conservação de água.  Desde 2003, O uso 

residencial per capita da cidade de São Francisco caiu 14 

galões por pessoa dia.  De 59 galões para 45 galões por 

pessoa dia em 2013. Uma diminuição de 23% em 10 anos, 

apesar do discreto crescimento da população.

 A SFPUC tem um vasto programa alertas para os 

consumidores sobre a seca e como eles podem ajudar a 

conservar a água. Conservação de água não é apenas 

uma questão de educação e fazer com que as pessoas se 

conscientizem de que é fácil mudar os  hábitos para 

economizar  água – mas como usar dispositivos que 

economizem água,  fazer auditorias de conservação, 

trabalhar com a nossos comerciantes locais, fornecer 

incentivos para substituir os dispositivos elétricos e 

reivindicando para a legislação local que atualizem os 

sistemas de eficácia no uso da água. Sabemos que estas 

estratégias se baseiam em nosso uso consciente de água. 

No total, nossos esforços de conservação atual 

economizará mais 1,1 bilhões de galões.
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Tudo o que se fala sobre água é que precisamos 

conservá‐la. Este é o nosso foco há décadas.  

Páginas Verdes  Paula Kehoe, Diretora de Recursos Hídricos da SFPUC, Califórnia/USA. 



A Comissão de Serviços Públicos de São Francisco se mudou em 2012 para um prédio inteligente. 
O que este prédio oferece para inovar na gestão das águas?
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      Devemos pensar os novos edifícios com ênfase nos 

recursos hídricos.  Edifícios podem coletar e tratar a água 

gerada no local (água da chuva, água de reuso, 

drenagem, etc.) e depois reutilizar a água para aplicações 

não-potáveis como descargas e irrigações de plantas.  

A maior demanda de água não potável interna em todo o 

edifício é para uso em banheiros (variando em torno de 

25% para residências e até 75% para uso comercial) – 

uma demanda que pode ser substancialmente ou 

totalmente cumprida através da captura, tratamento e 

reutilização de fontes de águas alternativas no local.  

Outras aplicações para água não potáveis dentro de um 

edifício ou distrito incluem a irrigação, e aplicações de 

arrefecimento/aquecimento que podem fazer com que o 

reuso de agua chegue em 50% para aplicações em 

edifícios residenciais e até 95% em edifícios comerciais. 

 Em São Francisco, perguntamos se podemos ter 

mais edifícios reutilizando sua própria água?  Se 

incorporar sistemas de captação de água no local pode 

ser uma prática de construção aceito?  Quando iniciamos 

a construção de nossa nova sede, o SFPUC incorporou 

uma Living Machine, que consiste em uma série de 

células de zonas úmidas para tratar todos os efluentes 

produzidos e reutilizar a água dentro do edifício em 

nossos banheiros. Reduzimos o uso de água potável em 

65% no prédio.

 N ó s  r e a l i n h a d o s  n o s s a s  p o l í t i c a s  

governamentais para que as construtoras privadas 

instalassem sistemas de captação de água no local, mas 

também estabelecemos uma série de requisitos para 

segurança e proteção da saúde pública, tais como 

padrões de qualidade da água e monitoramento contínuo. 

Páginas Verdes  Paula Kehoe, Diretora de Recursos Hídricos da SFPUC, Califórnia/USA. 

Devemos pensar os novos edifícios com ênfase 

nos recursos hídricos.  Edifícios podem coletar e 

tratar a água gerada no local  

São Francisco começou a explorar um aquífero, que até 2016 deverá fornecer 15% da água potável 
distribuída aos consumidores. O que motivou esta decisão?  Quais os cuidados que estão sendo 
tomados para a proteção do aquífero?  

      Em nosso 4º ano consecutivo mais seco na Califórnia 

no século passado, faz com que o poder público concentre 

as atenções na diminuição de abastecimento de água e 

em planejamento para o futuro. Contudo, enquanto o 

órgão público e a mídia recentemente destacaram a 

importância da água, a SFPUC vem trabalhando 

incessantemente em projetos e programas destinados a 

conservar e desenvolver novas fontes de água durante 

vários anos. Nosso programa de abastecimento de água 

local nos dá a flexibilidade de atender as nossas 

necessidades no fornecimento de água com o tipo 

adequado.

Estamos também estudando uma medida para que 

possamos utilizar água reciclada em São Francisco. 

Sabemos que os melhores investimentos estão 

direcionados a irrigação em grande escala (como campos 

de golfe e parques) e depois trabalhar em canalizações e 

sistemas novos de construção (que seria a principal 

renovação). Temos sido um modelo nacional para 

desenvolver o abastecimento de água alternativo com o 

uso de águas residuais (graywater), aguas de esgoto 

(blackwater) e águas pluviais e de drenagem para usos 

não-potáveis. Temos atualmente 30 edifícios em São 

Francisco usando ou propondo coletar, tratar e reutilizar 

água do próprio edifício para irrigação de jardins e em 

toaletes. 

O projeto de águas subterrâneas em São Francisco se 

misturará a um adicional de 4 milhões de galões por dia 

(mgd) com nosso abastecimento de água atual para o uso 

de água potável. O projeto de recuperação e 

armazenamento de águas subterrâneas Regionais irá 

produzir um adicional de 7,2 mgd visando à seca. 

Para garantir de forma responsável e sustentável 

controlamos a bacia de águas subterrâneas, monitorando 

os níveis de águas subterrâneas tendo como prioridade a 

qualidade. Instalamos uma série de poços de 

monitoramento e temos monitorado a bacia por mais de 

uma década. Vamos continuar acompanhando o início do 

bombeamento em 2016 e planejar a adaptação do 

bombeamento de nossas águas subterrâneas de forma 

adequada para evitar qualquer uso excessivo da bacia de 

águas subterrâneas. 



Gerenciar nossos suprimentos de água 
vai exigir que todos reconheçam a realidade 
hídrica de escassez que vivemos. 

Você é responsável pela diversificação do portfolio do fornecimento de água para a cidade de São 
Francisco. Quais as principais políticas de incentivo que adotou para atingir este objetivo? 
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    Um dos nossos objetivos principais continua sendo 

diversificar nossas opções de abastecimento de água 

para atender às necessidades dos 

nossos consumidores – estando em 

período de seca ou não. Estamos 

f a z e m o s  i s s o  a r m a z e n a n d o  e  

maximizando a utilização dos recursos 

que temos disponíveis e procurando 

parcerias e tecnologias que possam nos 

a j u d a r  a  d e s e n v o l v e r  n o v a s  

oportunidades para o futuro. Este ano, 

continuamos a investir em nosso 

programa de água Local, que inclui a 

conservação, águas subterrâneas, água 

de reuso, fornecimento de água não 

potável e exploração de alternativas, 

como a dessalinização e reutilização 

como água potável. Principalmente, 

continuamos a promover a instalação de encanamento de 

alta eficácia assim como os programas de incentivo, que 

têm ajudado a substituir um grande volume de água usada 

em toaletes em São Francisco.

 Nosso principal objetivo de conservação 

atualmente é continuarmos a expandir nossa utilização de 

água reciclada para irrigação de 

campos de golfe e a limpeza das ruas 

para economizar água potável. 

Estamos também construindo poços 

em São Francisco para extrair água 

subterrânea de alta qualidade para 

misturar-se com nossos suprimentos 

de água existentes. Regionalmente, 

estamos trabalhando com cidades 

vizinhas para analisar possibilidades 

de transferências de água, reciclagem 

e dessalinização. São Francisco irá 

sempre depender de água da Sierra 

Nevada e das bacias hidrográficas 

locais para atender a necessidade dos 

c o n s u m i d o r e s  r e s i d e n c i a i s ,  

comerciais e industriais. Hoje, executar uma boa 

governança dos nossos recursos hídricos requer uma 

abordagem proativa para a conservação da água e o 

desenvolvimento de fontes de água adicionais.

Páginas Verdes  Paula Kehoe, Diretora de Recursos Hídricos da SFPUC, Califórnia/USA. 

Qual a sua visão de futuro sobre a gestão das águas nas grandes cidades para os próximos 10 anos?

   

 

 Gerenciar nossos suprimentos de água vai exigir 

que todos reconheçam a realidade hídrica de escassez 

que vivemos. Que devemos continuar a desenvolver 

novas soluções através de avanços tecnológicos e 

políticas hídricas.  Temos que continuar a reduzir as 

demandas de água por meio de incentivos e legislaturas 

para ajudar os consumidores. Precisamos também 

desenvolver novas fontes de água.  As cidades precisam 

se adaptar ao ambiente local e conhecer estratégias de 

gestão de água que têm sido implementadas com 

sucesso em outras cidades e países. Finalmente, 

soluções para nossos desafios obrigarão profissionais da 

área, assim como os líderes e órgãos públicos a 

trabalharem arduamente em conjunto para garantir que 

tais alterações sejam adotadas.
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Qual a sua reflexão sobre a crise hídrica que assola grandes cidades e regiões?

       As Nações Unidas estimam que a população mundial 

deverá aumentar mais de 9 bilhões de pessoas em 2050, 

dobrando o número de pessoas que vivem em áreas 

urbanas para mais de 6 bilhões. Gerenciar o fornecimento 

e a disponibilidade de água é um dos mais importantes 

desafios com relação a recursos naturais enfrentados 

pelas cidades do mundo todo, e com o ritmo acelerado de 

urbanização, novos métodos de abastecimento de água 

urbano se tornam não só necessários, mas também 

urgentes.

 Atualmente, muitas comunidades em todo o 

mundo estão enfrentando escassez de água. Todos nós, 

coletivamente, devemos encontrar maneiras inovadoras 

de aumentar o abastecimento de água e diminuir a sua 

demanda. Soluções para a gestão dos recursos hídricos 

não são "únicas". Métodos diferentes podem ser 

necessários em lugares diferentes. 

            A SFPUC, atualmente, se reúne com outros 

órgãos e parceiros globais, para discutir a inovação de 

planejamento, de gestão de seca, de abastecimento de 

água e reutilização. Cada área de abastecimento de água 

é diferente – mas sempre podemos aprender com as 

experiências ocorridas, como os problemas foram 

resolvidos ou como as soluções foram testadas. 

              Na Austrália, o que teve resultado positivo é o 

mesmo que está funcionando no Brasil e pode nos ajudar 

em São Francisco. Somente através de discussões 

contínuas e aprendizagem mútua, poderemos continuar a 

inovar e enfrentar nossos desafios de abastecimento de 

água.

Páginas Verdes  Paula Kehoe, Diretora de Recursos Hídricos da SFPUC, Califórnia/USA. 

Em poucas palavras o que é sustentabilidade para você?

       Quando penso no termo Sustentabilidade muitas 

vezes penso em como podemos gerenciar o uso racional 

da água. 

         Gerenciamento de água requer a criação de  um 

novo paradigma que deve ser flexível e adaptável ao 

nosso ambiente que está constantemente em mudança. 

 A capacidade de inovar vai além de melhorias 

graduais para gerenciamento de água que podem nos 

ajudar a resolver e tratar nossos problemas críticos com 

relação a escassez da água.

Inscrições de Cases para concorrer ao Ranking Benchmarking no período: janeiro a março de 2016

www.benchmarkingbrasil.com.br 
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BENCHMARKING 
BRASIL  Inspira

BENCHMARKING  Os legítimos da sustentabilidade em 2015

Bench Day, 

um dia pelo avanço da 

sustentabilidade no Brasil

Dr. Fabio Prieto, Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região 
na abertura da solenidade Benchmarking

Dra Consuelo Yoshida, Desembargadora Federal na abertura do 
seminário Benchmarking

Marilena Lino de A. Lavorato, Idealizadora Benchmarking Brasil 

                Bench Day 2015 contou com o apoio 

institucional do Tribunal Regional Federal da 3ª Região 

(TRF3) e do IAPMEI Parcerias para o Crescimento de 

Portugal. É um evento fechado para os “Benchmarking” 

da edição e convidados especiais, e foi realizado nos dias 

01 e 02 de Julho, no Auditório e Hall Nobre do TRF3,  Av. 

Paulista, 1842 – 25º andar, Torre Sul, São Paulo/SP. 

 Compartilhar visões e soluções práticas em prol 

da sustentabilidade do País é o objetivo do Bench Day 

que, em sua 13ª edição, reuniu mais de 500 pessoas entre 

especialistas, cientistas, ativistas, empreendedores e 

lideranças da área, além do público em geral interessado 

nessa temática. Foram dois dias de intensa programação 

nos auditórios e Hall Nobre do Tribunal Regional Federal 

da 3ª Região, em São Paulo. 

 O público presente assistiu seminários de 28 

boas práticas nas organizações brasileiras certificadas 

com o Selo Benchmarking Brasil 2015, conheceu o 

funcionamento de cinco apps desenvolvidos para 

economia de água e cinco projetos de inovações verdes 

de alunos de cursos técnicos, além de apreciarem dez 

obras de arte sustentável e o lançamento do livro de 

gestão socioambiental, BenchMais3. Também 

conheceram de perto duas personalidades que inspiram 

com seu envolvimento e ações em defesa do meio 

ambiente: Tato, vocalista da banda de forró Falamansa; e 

Cristian Dimitrius, biólogo, cinegrafista e fotógrafo que 

participa quinzenalmente do quadro Domingão Aventura 

do Domingão do Faustão da TV Globo. 

 A programação contou ainda com atrações 

artísticas culturais: Robson Miguel, o violonista número 1 

do mundo, coral Trato no Tom do TRF3, e apresentações 

de stand up comedy  com o humorista André Santi e a 

dupla Fabio Malanconi e Rodrigo Rocha, atores cômicos 

do grupo «Os Terceirizados». E, para encerrar, um 

coquetel de confraternização para comemorar as 

conquistas e avanços dos legítimos da sustentabilidade.



Publico atento nas apresentações
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BENCHMARKING  Os legítimos da sustentabilidade em 2015

Bench Day, 

um dia pelo avanço da 

sustentabilidade no  País

 O programa, além do Ranking 

congrega outras ações: Livros, banco digital 

de livre acesso, e encontros técnicos. Além 

de incentivar a busca da melhoria contínua e 

a adoção das boas prát icas nas 

organizações, o Programa contribuiu de 

forma efetiva com a construção de massa 

crítica em sustentabilidade no país.  Em 

2013, Benchmarking Brasil foi o grande 

vencedor (1º colocado) na categoria 

Humanidades do Prêmio von Martius de Sustentabilidade 

 E m  1 3  e d i ç õ e s  j á  

r e a l i z a d a s ,  o  P r o g r a m a  

Benchmarking se consolidou 

como um dos mais respeitados 

Selos de Sustentabilidade do país. 

C o m  u m a  m e t o d o l o g i a  

estruturada, reconhecida pela 

ABNT,  e  pa r t i c i pação  de  

especialistas de vários países, o 

Ranking Benchmarking define e 

reconhece os detentores das 

m e l h o r e s  p r á t i c a s  d e  

sustentabilidade do Brasil. O  

Programa já reconheceu 339 

cases de boas práticas de 

sustentabilidade, 36 projetos de inovações 

verdes, 05 Apps de controle hidrico, além de 

obras artísticas e homenagens a pessoas 

que fazem a diferença nessa área. 

da Câmara de Comércio Brasil Alemanha.
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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, 182 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

BENCHMARKING  Os legítimos da sustentabilidade 2003-2015
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Benchmarking Brasil em Números
N
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eros  &

 G
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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.



Sustentabilidade
Detentores das Melhores Práticas de

Ranking Benchmarking Brasil

RK Empresa/Instituição Case/Prática UF

1º Itaipu Binacional Mais Peixes em Nossas Águas PR

2º Cargill Agrícola Pomarola Mais Sustentável SP

3º Triunfo-Transbrasiliana Multiplicadores em Educação Ambiental SP

4º Abbott Compostagem de Resíduos RJ

5º Fundação Alphaville Programa Jovem Sustentável SP

6º Ambev Ação Coletiva para Preservar Água SP

7º SABESP Gestão da Escassez de Água SP

8º ArcelorMittal Tubarão Plano Diretor de Águas ES

9º Petrobras Gestão Energética Predial RJ

10º Dana A Reciclagem de Borracha na Dana RS

11º Casa da Moeda do Brasil Restauração Florestal da CMB RJ

12º AVON Out of The Box SP

13º Instituto Embratel Claro TICs e Turma do Sítio/FUNSAG RJ

14º Alumar Fontes de Energia de Sucesso MA

15º Empresa Suape Projeto Pedagogia Ambiental PE

16º Renova Energia Museu do Alto Sertão da Bahia BA

17º Aurora Alimentos Programa Amigo Energia SC

18º Subprefeitura Itaim Paulista Ação Integrada SP

19º CHESF Impressão Verde PE

20º CEMIG Sistema Siságua Cemig MG

21º Bauducco Projeto Aterro Zero SP

22º Braskem Sustentabilidade em TI BA

23º KINROSS Paracatu Curvas de Nível Verde para RAD MG

24º Precon Engenharia Solução Habitacional Precon MG

25º Samarco Mineração Gestão Adequada de Resíduos ES

26º Brasilprev Projetos de Vida na Ponta do Lápis SP

27º Shahini Ambiental Sustentabilidade na Escola SP

28º Instituto do Câncer Descarte de Medicamentos SP

Ranking Benchmarking BrasilRanking Benchmarking Brasil

Socioambientais

2015

Detentores das Melhores Práticas

BENCHMARKING Os em 2015legítimos da sustentabilidade 8
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RK Alunos da Escola Técnica     Título do Projeto

1° ETEC Julio de Mesquita Antibiótico Natural com Óleo Extraído da Grama

2° ETEC Trajano Camargo Bioetanol da Cana

3° ETEC Trajano Camargo Biocosméticos com Óleo Recuperado

4° IFSP Campus Araraquara Sistema Elétrico Acoplável para Cadeira de Rodas

5° ETEC Trajano Camargo Eficiência de Floculantes no Tratamento de Água

Inovações & Sustentabilidade
Ranking Benchmarking rjRanking Benchmarking rj

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 IFSP

2015

8
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APPs de controle hídrico, certificados pelo Programa Benchmarking Brasil 
Alunos Cursos de TI das Universidades Anhembi Morumbi e UNINOVE.

2015

RK       INSTITUIÇÃO                APP

                                                                   Juri Técnico

1º  Universidade Nove de Julho – UNINOVE              Level Up +

2º  Universidade Anhembi Morumbi               Irriga-Ação

3º  Universidade Nove de Julho – UNINOVE              Mizu

4º  Universidade Anhembi Morumbi               Ponto Falho

5º  Universidade Nove de Julho – UNINOVE             Reuso de Água para Plantas
               

       Juri Popular

1º  Universidade Anhembi Morumbi               Irriga-Ação

Mais

8
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          Benchmarking das Artes
A conexão da arte com a sustentabilidade

Este ano, Benchmarking Pessoas foi para personalidades cujas 

profissões permitem falar de forma especial com as pessoas. E é 

claro, que esta característica é muito bem-vinda quando falamos de 

conscientização e sustentabilidade.  Benchmarking Pessoas foi para: 

Cristian Dimitrius, cinegrafista, fotógrafo, biólogo e apresentador de 

televisão especializado em vida selvagem e história natural.

Banda Falamansa que em 2007 lançou o DVD “Por um mundo 

melhor” com duas músicas falando sobre as questões ambientais:  

“Segue a vida”, gravado no Rio Tiete, e “Lixo no Lixo”.  Benchmarking 

Pessoas reconhece o ativismo de resultados e trajetórias especiais 

que deixam um legado para as gerações futuras.    

Pessoas que Transformam Realidades
          Benchmarking Pessoas

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

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

Artistas Benchmarking 2015

Tato, vocalista da Banda Falamansa e 

Cristian Dimitrius, Cinegrafista, Biólogo e Apresentador TV

RK      Título da Obra                     Artista Plástico  

1º   Dom Quixote de La Mancha             Silvio Galvão
2º   Galo           Ivo Dantas
3º   Metani Cabral           Bruno Honda Leite
4º   Peixe          Joba Tridente
5º   Elefante                           Verônica Jorge

8
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Vozes da 
Sustentabilidade

Visão e pensamento 
Frases Inéditas

Bruna Lombardi 
Atriz, poeta, escritora, roteirista, produtora de 

cinema e ambientalista

Lenine
Cantor, compositor, 

estudioso de botânica e colecionador de 
orquídeas.

‘‘Sustentabilidade hoje é necessidade! 
Não é só questão de coerência, é sim questão de 

sobrevivência! Grande parte do Nordeste aprendeu a 
viver com a escassez da água, 

a seca lá, é um evento sazonal e permanente. 
Hoje a crise hídrica é uma questão nacional 
e essa população tem muito a nos ensinar. 

A busca pela sustentabilidade é a única e última saída.’’

Galeria Vozes da Sustentabilidade
20Visão e pensamento 

sobre um conceito em construção

“"Precisamos repensar uma mudança de estilo de 
vida que permita despoluir o nosso ar, desenvolver o uso

 da energia limpa, fazer uso sustentável das florestas, 
plantar árvores, proteger os animais, ter alimentos

 livres de agrotóxicos e muitas outras questões. 
Educação ambiental tem que estar nas escolas. 

Fico feliz em poder fazer a minha parte. 
Quero usar meu nome e meu trabalho para continuar

 envolvida em ações como essas e ampliar 
a transformação por um mundo melhor."”

Regina Casé

Atriz, comediante e apresentadora

“É importante preservar nossas florestas, 
nossas riquezas naturais, em benefício das 

próximas gerações. Estamos comemorando 15 anos 
do programa Um Pé de Que, do canal Futura, 

com planos muito ambiciosos, como a criação da 
floresta Um Pé de Quê.”



Paulo Nogueira-Neto
Primeiro Secretário (com status de 

Ministro)  do Meio Ambiente do Brasil

José Galizia Tundisi 
Membro titular da Academia Brasileira 

de Ciências e do Ecology Institute- 
Excellence in Ecology ( Alemanha)

João Lara Mesquita
Músico, jornalista e fotógrafo.  

Conselheiro da CI - Conservation 
International.

Galeria Vozes da Sustentabilidade
21Visão e pensamento 

sobre um conceito em construção

“O conceito não é modismo. Veio para ficar. 
Significa mais respeito com o planeta no qual 

somos apenas hóspedes temporários. 
Faço meu possível para não deixar pegadas. 

Se contribuir com boas ideias 
já estará de bom tamanho.”

“Sustentabilidade em Meio Ambiente, 
de um modo geral e humano significa algo bom 

que se mantém ou que deveria se manter, 
para proteger e tomar possível uma vida sadia. 

É portanto vitalmente importante e deve sempre ser 
procurada para nossa boa manutenção e 

bom progresso. Uma sustentabilidade de mal caráter 
é perniciosa e não pode ser aceita. É assim 

que a compreendo e que a compreendi quando fui 
membro da Comissão Brundtland das Nações Unidas.”

“Sustentabilidade é a proposta fundamental 
que manterá a biodiversidade, 

os ciclos hidrológicos e biogeoquímicos, 
o bem estar humano e o funcionamento do 

Planeta Terra para os séculos e milênios futuros.”

Isabel Fillardis

Modelo, atriz, cantora, apresentadora, produtora 

e fundadora do Instituto Doe Seu Lixo 

“Sustentabilidade é sinônimo de futuro, generosidade e senso 
de comunhão com as gerações futuras. 

Criar algo sustentável é o maior ato de amor que 
podemos ter com as pessoas e o mundo.”



Uma família que ama o mar

Cristian Dimitrius
                    Trajetórias

Por Marilena Lavorato

O amor pela natureza - Como tudo começou

Lembro quando criança, difícil lembrar a idade agora 

(rs).mas foi em Itajubá cidade do sul de Minas cercada 

por montanhas onde nasci, que eu vivia brincando 

nos morrinhos  e voltava sempre sujo pra casa. 

Adorava este contato com a natureza. Depois 

entrei para um grupo de escoteiros e a coisa foi 

ficando séria. Meu interesse por mergulho também 

começou na minha cidade natal. Comprei um snorkel 

com todo o dinheiro da minha mesada (já possuía um 

óculos de natação) e comecei a explorar a piscina do 

clube da cidade. Não tinha noção nenhuma, não tinha 

acesso ao mundo do mergulho, que na época ainda era bem 

pequeno, mas o ambiente aquático  me fascinava. Na 

adolescência consegui um video de instrução de mergulho 

autônomo e, de uma forma autodidata, comecei a explorar 

algumas das técnicas, só com equipamento básico. Trabalhava 

bastante a aquacidade na piscina, técnicas de mergulho livre e nas 

férias passava o dia inteiro sozinho explorando costões em Ubatuba e 

São Sebastião. Para o desespero da minha mãe, eu saía de manhã e 

voltava só no fim de tarde. A primeira experiência com mergulho autônomo foi no 

exército, aos 18 anos, e depois, durante a faculdade, em Florianópolis fiz o meu curso básico. 

Para poder pagar os outros cursos de mergulho eu comecei a fazer uns bicos na própria operadora, enchendo cilindros e 

ajudando na operação. No decorrer do ano, me profissionalizei e entrei como staff fixo. Nos anos seguintes, trabalhei ao longo 

da costa brasileira, Caribe e Bahamas. Foi no mergulho que comecei, minhas primeiras imagens profissionais subaquáticas, e 

foi o mergulho que me conduziu ao meu caminho. Hoje percebo que todo o meu passado me preparou para estar onde estou. 

Pois antes de me tornar cinegrafista da vida selvagem, estava diariamente me preparando para estar no meio selvagem. Seja 

em terra ou em água, dediquei a minha vida à aventura, a ser um bom explorador. 

Trajetória:  Cristian Dimitrius, o homem que faz com que as pessoas se apaixonem pela natureza
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“Antes de me tornar cinegrafista da vida selvagem, 
estava diariamente me preparando para estar no meio selvagem. 

Seja em terra ou em água, dediquei a minha vida à aventura, a ser um bom explorador”

Cristian Dimitrius é Cinegrafista, Fotógrafo, Biólogo e Apresentador de televisão especializado em vida selvagem e história 
natural. Sua missão de vida é fazer com que as pessoas se apaixonem pelo nosso planeta, através de suas imagens, criando 
assim um desejo maior pela conservação e o conhecimento. Hoje ele é um dos poucos cinegrafistas e fotógrafos de natureza 
do Brasil e também um dos apresentadores do quadro Domingão Aventura, no programa Domingão do Faustão. Cristian 
Dimitrius foi Benchmarking Pessoas em 2015, tendo reconhecido seu trabalho em defesa da vida selvagem e do meio 
ambiente natural. Sempre em ação e com brilho nos olhos característico de quem ama o que faz, Cristian compartilhou com a 
revista Benchmarking sua trajetória, seus projetos e sua visão de futuro em um registro pessoal e intimista narrado na primeira 
pessoa. Um momento particular em que tivemos o privilégio de conhecer a essência desta figura humana especial que fez da 
sua profissão, uma missão de vida. 



Cristian Dimitrius
                    Trajetórias

Por Marilena Lavorato

Minha infância foi no meio do mato e dentro d'água, fui escoteiro, surfista, alpinista, biker, oficial do 

exército, mochileiro e por fim, mergulhador, divemaster e instrutor de mergulho. Isso faz uma grande 

diferença no meu trabalho, nas técnicas que uso para captar uma imagem rara e no conforto que sinto estando 

na natureza.
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“Antes de me tornar cinegrafista da vida selvagem, 
estava diariamente me preparando para estar no meio selvagem. 

Seja em terra ou em água, dediquei a minha vida à aventura, a ser um bom explorador”

 Minha infância foi no meio do mato e dentro 

d'água, fui escoteiro, surfista, alpinista, biker, oficial do 

exército, mochileiro e por fim, mergulhador, divemaster e 

instrutor de mergulho. Isso faz uma grande diferença no 

meu trabalho, nas técnicas que uso para captar uma 

imagem rara e no conforto que sinto estando na natureza.  

Quando o interesse em imagens subaquáticas surgiu, há 

uns 15 anos atrás, eu ja estava preparado pra dar os 

primeiros passos neste mundo. 

Me tornar um profissional, exclusivo do ramo de imagens de 

natureza, só aconteceu há 8 anos e desde então venho 

aplicando tudo o que aprendi durante toda minha vida e, 

venho, aprendendo novas técnicas todos os dias. Um 

reconhecimento profissional sólido só vem com o tempo. 

Venho de uma família simples e já passei muitas 

dificuldades por acreditar em meus sonhos. Mas isso nunca 

me impediu de continuar acreditando neles. Manter-se 

motivado, determinado, frente 

aos inúmeros obstáculos que a 

vida nos apresenta, é o maior 

desafio. Seja no Brasil ou no 

exterior, as portas não se abrem 

até você estar bem preparado e, 

também é preciso controlar a 

ansiedade e o imediatismo. 

Independente do seu sonho, 

seja ele tornar-se um renomado 

cinegrafista de natureza, um 

campeão olímpico ou até um 

astronauta, o segredo é se 

preparar, acreditar em você, amar o que faz e nunca, nunca 

desistir. No momento certo, a sua hora vai chegar.

Um reconhecimento profissional sólido só vem 

com o tempo.

 A rotina de quem trabalha pela natureza é dura 

e ao mesmo tempo fascinante.

 Meus dias são sempre intensos, seja no campo ou 

no escritório. Meus dias são sempre intensos, seja no 

campo ou no escritório. No escritório estou sempre 

resolvendo as pendencias administrativas, pois tenho uma 

empresa para gerir, respondendo emails, pesquisando, 

planejando viagens, editando fotos e videos e testando 

equipamentos. Não há uma ordem, e separo tudo de acordo 

com as prioridades de cada projeto. Costumava dividir bem 

este tempo de campo/cidade mas confesso que tenho 

passado pouco tempo no escritório e que boa parte destas 

tarefas já estão sendo feitas em deslocamentos, 

principalmente em voos mais longos, viagens de barco ou 

longos trajetos de carro. 

      Mas quando chego no campo, procuro focar nas 

imagens que tenho que captar. Aqui esta minha verdadeira 

paixão e gosto de manter o foco, não desviar da missão que 

tenho pela frente, pois tudo ali é uma oportunidade e se não 

estamos preparados para 

quando a  natureza nos 

permit i r  f i lmar podemos 

perder uma grande chance. O 

t r a b a l h o  e x i g e  m u i t a 

concentração e adaptação a 

cada ambiente. 

 Por isso, cada vez que 

chego em um novo lugar, 

presto atenção em como 

funciona o ambiente e procuro 

me adaptar a ele, entrar no 

r i tmo da natureza,  pois 

acredito que só assim conseguimos extrair algo novo e 

difícil de se observar. 

Trajetória:  Cristian Dimitrius, o homem que faz com que as pessoas se apaixonem pela natureza



Cristian Dimitrius
                    Trajetórias

Por Marilena Lavorato
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“Antes de me tornar cinegrafista da vida selvagem, 
estava diariamente me preparando para estar no meio selvagem. 

Seja em terra ou em água, dediquei a minha vida à aventura, a ser um bom explorador”

 A natureza tem seu próprio horário e se aquele 

animal que eu quero fotografar está ativo às 4 horas da 

madrugada, eu também preciso estar. No campo, muitas 

vezes é preciso dormir bem cedo, coisa que não faço em 

São Paulo, para estar bem no outro dia de manhã. Outras 

vezes precisamos mudar a alimentação, os horários das 

refeições e, isso também, eu tiro de letra. Eu me adapto com 

facilidade, talvez por amar muito estar no campo e porque 

sou muito exigente com as imagens que procuro fazer.  

Dedico toda minha energia para alcançar os objetivos de 

uma filmagem e trazer sempre uma nova estória, com um 

toque inovador. Adoro novos desafios, explorar e me 

arriscar em busca de novas imagens.

 

 Os projetos do momento são desafiadores, 

mas também são fantásticos

  

 Atualmente estou com 3 projetos: o Domingão 

Aventura, quadro do programa Domingão do Faustão, da 

Rede Globo, onde em breve vamos mostrar uma incrível 

história sobre os cachorros da neve filmada na Groenlândia; 

tenho também o meu livro Brasil Selvagem, que reúne 

imagens de todos os Biomas brasileiros captadas nos 

últimos 5 anos e, que lançaremos em Novembro; e o projeto 

mais complexo é uma série de 10 episódios sobre o 

 

Pantanal. Esta é uma co-produção internacional entre a 

Cristian Dimitrius Produções e uma produtora canadense, e 

que está sendo um grande desafio. 

 

 Para isso precisei reunir uma equipe competente e 

aprimorar novas técnicas de filmagem para poder captar 

cada detalhe do Pantanal. Ficaremos até o fim do ano 

filmando por toda a região, conhecendo novos cantos, 

revisitando pontos já conhecidos, aprendendo cada vez 

mais e aos poucos registrando toda a história natural da 

região. Este projeto deve ficar pronto em meados do ano 

que vem e será mostrado no mundo todo. Acredito que será 

uma grande forma de divulgar nossas belezas e atrair ainda 

mais pessoas para virem conhecer este paraíso brasileiro. 

Seja no Brasil ou no exterior, as portas não se 

abrem até você estar bem preparado e, também é 

preciso controlar a ansiedade, o nosso imediatismo. 

A natureza tem seu próprio horário e se aquele 

animal que eu quero fotografar está ativo às 4 horas 

da madrugada, eu também preciso estar. 

O projeto mais complexo é uma série de 10 

episódios sobre o Pantanal. Esta é uma co‐produção 

internacional entre a Cristian Dimitrius Produções e 

uma produtora canadense, e que está sendo um 

grande desafio. 

Adoro novos desafios, explorar e me arriscar em 

busca de novas imagens.

Trajetória:  Cristian Dimitrius, o homem que faz com que as pessoas se apaixonem pela natureza



Cristian Dimitrius
                    Trajetórias

Por Marilena Lavorato
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“Antes de me tornar cinegrafista da vida selvagem, 
estava diariamente me preparando para estar no meio selvagem. 

Seja em terra ou em água, dediquei a minha vida à aventura, a ser um bom explorador”

 O futuro do planeta

 Sobre o futuro eu não tenho uma visão nem 

otimista, nem pessimista, tenho esperança e esta, precisa 

ser a última a morrer, sempre!  Acredito que a solução esteja 

na educação, e principalmente a educação científica, que é 

fundamental. Eu procuro contribuir com imagens e as 

mensagens passadas através delas.  Procuro fazer com 

que as pessoas se apaixonem pelo planeta. Uma vez 

apaixonadas, fica mais fácil educar. 

   

 

 

          A educação nos faz olhar o planeta de forma diferente 

e nos permite fazer melhores escolhas para o futuro. 

Estamos na era da informação, mas poucos sabem que isso 

não tem nada a ver com educação.

 

   Existe uma grande 

diferença entre ter 

i n f o r m a ç ã o  e 

transformar isso em 

conhecimento, saber 

c o m o  a p l i c a r  a 

informação. 

    Existe um passo 

a l é m  d o 

conhecimento, que é o 

e n t e n d i m e n t o ,  a 

sabedoria, saber o que 

realmente importa e 

tomar as decisões 

adequadas não só 

para sí, mas para toda 

a humanidade. 

        E somos nós, eu e você, os responsáveis por levantar 

esta bandeira. Hoje, não salvo o planeta diretamente. Não 

tenho este poder. Hoje toco pessoas, indivíduos. Quero 

fazer a diferença na vida de cada um, espalhando uma 

mensagem através das imagens, e espero que estas 

pessoas repassem esta mensagem. Com o tempo, 

formaremos uma massa crítica capaz de mudar o futuro da 

Terra,  e consequentemente, nosso futuro. 

A educação nos faz olhar o planeta de forma 

diferente e nos permite fazer melhores escolhas para 

o futuro. 

Com o tempo, formaremos uma massa crítica 

c a p a z  d e  m u d a r  o  f u t u r o  d a  T e r r a ,  e 

consequentemente, nosso futuro.

Trajetória:  Cristian Dimitrius, o homem que faz com que as pessoas se apaixonem pela natureza
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Sustentabilidade no Setor Esportivo

Por Guy Ladvocat 
e Isabel Sbragia

        A questão ambiental vem se destacando como um 

assunto de importância crucial em todas as esferas de 

discussão. Fala-se não apenas em preservação do meio 

ambiente e dos recursos naturais renováveis mas também 

para evoluirmos a uma sociedade ambientalmente correta e 

construirmos cidades mais resilientes. Escolas implantam 

atividades de educação ambiental para as crianças, fóruns 

internacionais discutem o mercado de créditos de carbono, 

governos criam legislações mais rigorosas e penalizam 

empresas poluidoras, prefeituras implantam a coleta seletiva 

de lixo, temos a nova política de mudanças climáticas, foi 

criada a política de resíduos sólidos, proliferam “selos verdes” 

para produtos, meios de hospedagem adotam políticas de 

turismo sustentável. Mais recentemente, a questão das 

emissões dos gases de efeito estufa ganhou destaque em 

função do problema das mudanças climáticas. O aumento da 

concentração destes gases na atmosfera, em consequência 

das atividades geradas pelo homem, foi intensificado com a 

Revolução Industrial no século XIX. Contribuíram 

significativamente para isto a queima de combustíveis fósseis, 

a agricultura e pecuária, o desmatamento, entre outros. 

Atualmente, aguardamos as novas propostas em relação ao 

tema e novos acordos mais eficientes nessa questão.

 Os efeitos globais da poluição têm contribuído para a 

sensibilização da sociedade sobre a questão ambiental, com 

crescente destaque na mídia e na agenda de políticos e 

ambientalistas no mundo. Em uma pesquisa realizada em 

2010, para identificar se a implementação de Sistemas de 

Gestão Ambiental promove a efetiva melhoria do desempenho 

ambiental de empresas brasileiras, e se estes sistemas 
 

permitem uma relação custo-benefício favorável a estas 

organizações, foi demonstrado que, embora ainda existam 

diversos pontos com potencial de melhoria nos sistemas 

pesquisados, as organizações estão conseguindo melhorar 

seu desempenho ambiental ao longo do tempo e também 

auferir benefícios econômicos com a operação destes 

sistemas. Algumas das ações tomadas pelas empresas já 

demonstram alinhamento com a tendência atual de busca da 

sustentabilidade (CINTRA, 2011).

 Por outro lado, há que se considerar que a 

implantação de um sistema de gestão ambiental eficaz pode 

demandar investimentos incompatíveis com o negócio. Cria-

se então um paradoxo entre proteger o meio ambiente e a 

capacidade das empresas em manterem sua atividade num 

nível de lucratividade que permita sua sobrevivência e a 

manutenção de seu papel social de geração de renda, 

empregos, divisas e fortalecimento da economia do país 

(CINTRA, 2011). Devem ser respeitadas as respectivas 

capacidades das empresas em atuar perante a gestão 

ambiental e existir auxílios para aquelas que não possam 

atuar de maneira satisfatória em relação aos seus impactos 

ambientais.

 Até recentemente, acreditava-se que a inteligência e 

a tecnologia poderiam resolver qualquer problema e que não 

havia limites para o desenvolvimento da espécie humana e 

para a utilização de matéria e energia, na busca de conforto e 

qualidade de vida (BRAGA et al., 2005). 

            Hoje já se sabe que isto não é verdade.  Além disso, é 

uma dicotomia o fato de que a solução para o problema talvez 

seja o desenvolvimento

     

Análise Conjuntural das Interações Empresa e 
Sociedade na busca da Sustentabilidade
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   tecnológico que, por si só, pode ser um fator de aumento do 

consumo de recursos naturais e de geração de resíduos. 

Devemos nos esforçar para que esse desenvolvimento 

tecnológico seja alinhado ao desenvolvimento sustentável. Se 

a humanidade continuar no nível de consumismo dos dias 

atuais, muito cedo os recursos naturais do planeta se 

esgotarão e o desenvolvimento da tecnologia não avançou na 

proporção que deveria para a resolução dos problemas atuais.

 É importante ressaltar que, da mesma forma que nos 

programas de qualidade se busca a melhoria contínua, a 

sustentabilidade não é uma meta fixa a ser atingida. Mais do 

que uma simples mudança é um processo contínuo de 

transformação na forma de encarar a vida. O real 

engajamento de todos da organização, principalmente da alta 

direção é condição primordial para que todos os 

colaboradores saibam a importância do processo para o 

sucesso da empresa e seu papel nesta engrenagem. Todos 

devem saber os reais motivos de se buscar a sustentabilidade 

e quais os benefícios, para a empresa, para os colaboradores 

e para a sociedade.

 Diversas iniciativas já existem na tentativa de se 

incentivar um processo de produção e consumo sustentáveis. 

Requisitos de sustentabilidade são considerados nas 

exigências para os fornecedores de produtos e serviços nas 

compras públicas, em diversos países. Mesmo no Brasil, esta 

questão já está sendo bastante discutida e algumas ações já 

vêm sendo tomadas. Neste aspecto, o papel do governo é 

fundamental. Apesar dessas iniciativas, ainda se percebe que 

há muito mais a se fazer, falta eficiência no gerenciamento, na 

fiscalização e na área de serviços, tais como no tratamento de 

água, esgoto e gerenciamento de resíduos domésticos, 

permanece um contínuo desperdício dos recursos naturais 

(ROSE, 2007).

 O mercado tem exercido influência na adoção de 

práticas ambientais por parte das organizações. Os processos 

de abertura comercial têm intensificado a competição entre 

países e entre empresas. As organizações que oferecem 

produtos/serviços ecologicamente corretos crescem na 

preferência do mercado mundial, onde um novo consumidor 

.......passa a diferenciar produtos e serviços pelo desempenho

 

ambiental de quem os oferta (SCHLINDWEIN et al., 2009).

 Portanto, as ações das empresas neste sentido 

normalmente não são espontâneas, são o resultado da 

inf luência de três grandes forças que interagem 

simultaneamente: o governo, a sociedade e o mercado. Nas 

últimas décadas, as empresas deixaram de ser vistas apenas 

como instituições com responsabilidade para resolver os 

problemas meramente econômicos e passaram a se voltar 

também para questões de caráter social, político e ambiental, 

tais como: controle da poluição, segurança do trabalho, 

qualidade de produtos, assistência social, defesa de grupos 

minoritários. (SCHLINDWEIN et al., 2009). 

 Entretanto, a disparidade existente entre as regiões 

mais ricas e as regiões mais pobres do planeta dificulta muito 

atingir o equilíbrio necessário entre produção e consumo de 

forma a tornarmos o planeta sustentável. Muitas empresas 

tomam ações importantes no campo social e no campo 

ambiental, buscam desenvolver produtos com materiais 

reciclados, controlam suas emissões, efluentes e resíduos, 

implantam programas sociais, entre outros. No entanto, 

muitas vezes, estas ações não são integradas e não incluem a 

dimensão econômica, o terceiro pilar da sustentabilidade.

 Infelizmente, sofremos hoje com a banalização do 

termo sustentabilidade. Programas ambientais se apropriam 

do termo e se auto intitulam sustentáveis. Entretanto, muitos 

destes programas são os chamados Greenwashing, ou 

lavagem verde, onde a utilização de dados das empresas 

induz a interpretação errada em relação à questão ambiental, 

manipulando as informações que chegam ao público.

 Em razão do processo complexo de implantação da 

consciência da produção e consumo sustentáveis, cresce a 

convicção de que o problema não poderá ser resolvido com 

medidas somente políticas e técnicas. Elas, embora 

necessárias, são paliativas. A solução demanda uma coalizão 

de forças mundiais ao redor de uma nova sensibilidade ética, 

novos valores, outras formas de relacionamento com a 

natureza e novos padrões de produção e consumo (BOFF, 

2006).

 Em 2014, após apresentar PIB negativo em dois 

trimestres consecutivos, o Brasil entrou na chamada
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 recessão técnica da economia. Segundo dados do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a principal 

causa foi a diminuição dos investimentos. A pesquisa 

“Indicadores Industriais da Confederação Nacional da 

Indústria (CNI)” demostrou que o faturamento real da indústria 

brasileira caiu em 2014 e que, com a dificuldade para 

intensificar o ritmo de operação, a indústria continuou 

demitindo. Isto provocou um cenário desfavorável para a 

Gestão Ambiental. Infelizmente, as questões ambientais em 

geral ainda são vistas pelas empresas como algo a mais a ser 

feito, com aumento dos custos, e não como algo a ser 

incorporado no seu processo de sustentabilidade. Essas 

questões deveriam ser encaradas como oportunidades de 

crescimento ou como fonte de informações relevantes aos 

processos produtivos que podem ser usados para uma gestão 

mais eficiente dos recursos.

 Temos que, de alguma forma, evitar esse retrocesso, 

ainda mais no cenário atual, onde a crise ambiental e 

econômica é o foco principal. Para fazer frente as 

necessidades desta fase crítica, a criação de mecanismos 

indutores dessa nova prática se faz necessária. Sempre que a 

economia entra em recessão, esta é uma das primeiras áreas 

a sofrerem cortes.

  Isto não deveria acontecer, afinal, a sustentabilidade 

está engajada na manutenção de cenários favoráveis à 

produção e à economia, com a prevenção de desastres e 

escassez de insumos. Se nada for feito, enquanto esperamos 

melhores condições econômicas, corremos o risco de, ao 

invés de se realizarmos investimentos para resguardar um 

futuro sustentável para a nossa sociedade, como também 

para as próprias empresas, teremos que arcar com os custos 

muito elevados para restabelecer o meio ambiente e com os 

prejuízos econômicos decorrentes deste processo.

 (*) Artigo publicado originalmente no livro BenchMais3 em 

julho 2015

 Guy Ladvocat é Engenheiro Mecânico pela 

Universidade Federal Fluminense – UFF; Mestre em 

Engenharia Ambiental pela Universidade do Estado do Rio de 
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PME no Brasil”. 

28
ARTIGOS Técnicos

Inscrições de cases: 
Janeiro a Março de 

2 0 1 6

benchmarkingbrasil.com.br



29

Artigos Técnicos

Sustentabilidade no Setor Esportivo

Por Mario Mantovani

        Aproximadamente 145 milhões de pessoas, o 

equivalente a 72% da população brasileira, vivem em cidades 

que têm seus limites no bioma Mata Atlântica, a floresta mais 

rica, porém também a mais ameaçada do país. Essa 

concentração populacional nas áreas do bioma é resultado de 

um modelo de desenvolvimento que sempre teve na Mata 

Atlântica um suporte para a garantia de recursos essenciais à 

vida, mas que pouco cuidou para que o uso desses recursos 

ocorresse de forma racional e sustentável. Como resultado 

tivemos a devastação de 91,5% dessa floresta.  

 A influência da Mata Atlântica está nas ações mais 

básicas do dia a dia. A qualidade do ar e da água, a regulação 

do clima e a saúde do solo dependem diretamente dos 

remanescentes desta floresta, que também é fonte de 

recursos e matérias-primas essenciais à economia do país, 

para atividades como a agricultura, a pesca, o turismo, a 

indústria e a geração de energia. 

 O fato é que sem a Mata Atlântica toda a população é 

prejudicada. A destruição da vegetação reflete diretamente 

em questões cruciais para vida das pessoas. A crise da água 

que assola a região Sudeste do país é um exemplo da nossa 

dependência dos serviços ambientais prestados pelas 

florestas. 

 Um estudo da Fundação SOS Mata Atlântica, 

apresentado em outubro de 2014, mostrou que a cobertura 

florestal na bacia hidrográfica e nos mananciais que compõem 

o Sistema Cantareira, centro da crise da água na região 

metropolitana de São Paulo, está muito distante do ideal. 

Restam apenas 488 km2 (21,5%) de vegetação nativa na

bacia hidrográfica e nos 2.270 km2 do conjunto de seis 

represas que o formam.

 O estudo avaliou também os 5.082 km de rios que 

compõe o sistema. Desse total, apenas 23,5% (1.196 km) 

contam com vegetação nativa em área superior a um hectare 

em seu entorno. Outros 76,5% (3.886 km) estão sem matas 

ciliares, em áreas alteradas, ocupadas por pastagens, 

agricultura e silvicultura, chácaras de recreio, entre outros 

usos.

 O desmatamento dessas áreas não é a única causa 

da seca, mas uma maior cobertura vegetal evitaria o 

esgotamento desses reservatórios, ou seja, os impactos 

seriam muito menores. As áreas verdes, como as matas 

ciliares, aquelas que ocorrem nas margens de rios e 

mananciais, protegem as nascentes e todo o fluxo hídrico. No 

entanto, nossas autoridades não têm dado a devida 

importância a essa relação, o que fica evidente na falta de 

investimentos na manutenção e recuperação dessa 

vegetação. Um exemplo é como nossa legislação ambiental 

tem sido enfraquecida para regularizar atividades econômicas 

em áreas que, por lei, deveriam ser destinadas à conservação 

das águas.  

 Tal situação serve como um alerta de que é 

imprescindível proteger a vegetação e, sobretudo, cobrar dos 

nossos governantes políticas mais efetivas para a 

conservação e recuperação da Mata Atlântica. E revela 

também a importância da divulgação do tema para ampliar a 

participação da sociedade nessa causa e no debate sobre as 

principais questões ambientais do nosso país.

     

O papel da Mata Atlântica no desenvolvimento 
sustentável do país
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 É com esse objetivo que é desenvolvido o trabalho da 

Fundação SOS Mata Atlântica, que concentra esforços na 

proteção dos 8,5% do que resta do bioma, mas vai além. 

 Criada em 1986, a SOS Mata Atlântica é uma 

entidade privada sem fins lucrativos que tem como missão 

promover a conservação da diversidade biológica e cultural da 

Mata Atlântica e ecossistemas sob sua influência, estimulando 

ações para o desenvolvimento sustentável, bem como 

promover a educação e o conhecimento sobre o bioma 

mobilizando, capacitando e estimulando o exercício da 

cidadania socioambiental. 

 Desde 2013, a Fundação reestruturou seu modelo de 

atuação em três frentes: Florestas, Mar e Cidades. Com a 

nova composição, pudemos agrupar nossos projetos e 

atividades de acordo com sua área, definir objetivos em 

comum, determinar rotas e estimular ainda mais o diálogo e a 

transversalidade temática entre nossas ações.

 Em Florestas,  estão as atividades que sempre 

deram foco ao nosso trabalho, como o Atlas dos 

Remanescentes Florestais da Mata Atlântica – parceria junto 

ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) que 

monitora os 17 Estados brasileiros com ocorrência do bioma 

há 28 anos –,  os programas de restauração florestal e os 

esforços para a criação de novas áreas protegidas.

 A área de Mar busca implantar uma agenda positiva e 

propositiva que proteja e beneficie as zonas costeira e 

marinha brasileiras. Dos 17 Estados da Mata Atlântica, 13 têm 

seus limites no Oceano Atlântico. Nada muito surpreendente, 

já que o Brasil tem 8.600 km de costa, a maior da América 

Latina.   A surpresa fica para a falta de políticas adequadas 

para a proteção e gestão sustentável desse imenso 

patrimônio natural.

 Já o eixo Cidades trabalha para a promoção da 

qualidade de vida das pessoas que vivem nos centros urbanos 

a partir de projetos de educação ambiental, mobilização e 

conscientização. Entre os temas prioritários deste eixo estão a 

água e as áreas verdes. Em todos os projetos, é o cidadão 

quem está no centro, numa abordagem sempre colaborativa, 

estimulando assim o engajamento e o protagonismo de 

........lideranças comunitárias. 

               Desenvolvimento, porém sustentável 

Tendo as três frentes de atuação como base, a SOS Mata 

Atlântica preparou, durante as eleições de 2014, o documento 

Desenvolvimento para Sempre, com 14 metas a serem 

executadas durante os próximos quatro anos. A carta está 

disponível em: . https://goo.gl/X7MECP

 A Fundação acredita que as medidas propostas são 

essenciais para fortalecer a agenda ambiental do país, por 

isso monitorará de perto seu cumprimento, bem como 

continuará a estimular junto aos nossos governantes uma 

agenda política que valorize a floresta e os recursos naturais. 

 É nessa mesma linha de atuação que estão os 

Planos Municipais da Mata Atlântica, uma formidável 

ferramenta de gestão ambiental e planejamento participativo 

para os 3.429 municípios inseridos na Mata Atlântica. 

 Os Planos Municipais da Mata Atlântica reúnem e 

normatizam os elementos necessários à proteção, 

conservação, recuperação e uso sustentável do bioma. 

Portanto, quando o município faz o mapeamento das áreas 

verdes e indica como elas serão administradas – por exemplo, 

se vão virar um parque ou uma área de proteção ambiental – 

fica muito mais fácil conduzir processos como o de 

licenciamento de empreendimentos. 

 Vários resultados importantes para o município 

podem derivar do plano, como a criação e/ou ampliação de 

áreas protegidas municipais, recuperação de áreas de risco, 

proteção aos mananciais de abastecimento, obtenção de 

recursos de compensação, fortalecimento e ferramentas para 

a gestão e planejamento ambiental municipal e  planejamento 

territorial. 

 Apesar dessa relevância, e mesmo obrigatórios pela 

Lei da Mata Atlântica (nº 11.428/06), atualmente apenas 57 

cidades estão com planos em elaboração e outras 24 já 

concluíram esse processo.

 A SOS Mata Atlântica acompanha e apoia de perto os 

municípios que tomam a iniciativa de elaborar seus Planos da 

Mata Atlântica. Essa atuação inclui ações como o fomento a 

projetos de mobilização e capacitação para elaboração dos 

planos; apoio a municípios interessados 
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   em produzi-lo; suporte ao aprimoramento metodológico de 

elaboração e implementação destes documentos; divulgação 

de materiais didáticos, entre outros. Essas e outras iniciativas 

reforçam a ideia de que mudar para melhor a qualidade de 

vida é ir muito além da promoção do crescimento do PIB. 

Precisamos também garantir a manutenção dos meios de 

suporte ao desenvolvimento que estão no ambiente natural 

compartilhado por todos.    O modelo de ocupação do território 

adotado até agora no Brasil nos trouxe ao limite, expôs a 

nossa fragilidade e a necessidade urgente de promovermos 

mudanças.  Precisamos reconhecer efetivamente o quanto 

dependemos dos remanescentes florestais da Mata Atlântica 

e assumir que essas áreas frágeis precisam ser protegidas

 para prover a população com os diversos serviços ambientais 

que prestam.    Certos de que esse é um processo que requer 

a construção participativa de todos é que esperamos 

continuar a engajar a sociedade nesse desafio pela Mata 

Atlântica e pelo desenvolvimento sustentável do Brasil. 

   

  (*) Artigo publicado originalmente e na íntegra no livro 

BenchMais3, em julho 2015

 *Mario Mantovani é diretor de Políticas Públicas da 

Fundação SOS Mata Atlântica, ONG brasileira que 

desenvolve projetos e campanhas em defesa das Florestas, 

do Mar e da qualidade de vida nas Cidades. 

MAIS PROJETOS
Gestão, Educação e Cultura de Sustentabilidade 

www.maisprojetos.com.br 
(11) 3729-9005/ 3257-9660

Sustentabilidade tratada como uma fronteira de inovação

  IInstituto MAIS 
MAIS Atitude Instituto Socioambiental
Trabalhando para a construção  de uma nova 
consciência e cultura, a Cultura de 
Sustentabilidade
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Sustentabilidade no Setor Esportivo

Por Marilena Lino de 
Almeida Lavorato

        Quem nunca se inspirou em pessoas e culturas que se 

tornaram referências e exemplos a seguir? Quem não 

conhece histórias de vidas ou fatos que nos dão ânimo e 

coragem para seguir em frente e vencer desafios?   Quem 

nunca aprendeu com os bons exemplos? Quem nunca 

educou com bons exemplos?  

 Nas empresas a situação não é diferente, e a 

inspiração vem dos cases de sucesso, que se tornam sucesso 

justamente pela excelência das práticas adotadas.  Na 

l inguagem corpora t i va  es te  p rocesso chama-se 

“Benchmarking”, que é o aprendizado com as melhores 

práticas. 

 Benchmarking é uma ferramenta de gestão que 

promove a melhoria contínua por meio do compartilhamento 

dos cases de sucesso.  É uma prática muito comum no mundo 

corporativo porque bebe direto na fonte do conhecimento 

aplicado (e testado) e se aprende com quem tem excelência 

no que faz.  

 O pragmatismo empresarial vê com muito bons olhos 

esta ferramenta que responde as inquietações usuais dos 

empreendedores.  

 1) Porque reinventar a roda se podemos aperfeiçoá-

la? 

 2) Porque recomeçar do zero se já existe inteligência 

coletiva a respeito? 

 3) Porque não ajustar e replicar o que dá certo?  

 4) Porque aprender com tentativas de erros e 

acertos, se podemos aprender com os acertos? 

 Benchmarking, Compartilhar para Crescer

 Mas para se praticar “Benchmarking” é preciso ter 

espirito colaborativo e a consciência de que a troca de 

experiências bem sucedidas gera competitividade para todos. 

Benchmarking floresce em ambientes proativos e se instala 

em empresas transparentes e comprometidas com a melhoria 

contínua de seus processos e práticas. Benchmarking cria um 

circulo virtuoso onde todos ganham.  Faz a gestão do 

conhecimento e desenvolve a inteligência coletiva. 

 Mas quando falamos em Benchmarking de boas 

práticas de sustentabilidade, o círculo virtuoso que se 

estabelece vai além. E os benefícios se estendem para além 

da gestão do conhecimento e inteligência coletiva. Esta 

prática se torna um potente canal de comunicação para 

prestação de contas e transparência da empresa em relação a 

questões de sustentabilidade.  A empresa que pratica 

Benchmarking não se restringe a informar seus resultados 

(indicadores). Informa também como se chegou a eles.  Ao 

compartilhar suas práticas e tê-las reconhecidas por 

especialistas de vários países, a empresa muda de status. É 

Benchmarking, e dá um passo a mais no seu diálogo com a 

sociedade, em especial, com públicos especializados que são 

críticos por natureza. 

 O compartilhamento exige providências que tornam 

mais competitivo quem o pratica. A começar pela gestão do 

conhecimento que antecede ao compartilhamento.  Quem 

não  estrutura metodologicamente suas práticas, não 

consegue visualiza-las em cenários distintos. Perde agilidade 

e tem muito retrabalho. Demora a identificar os acertos e os 

erros para os devidos ajustes, e não consegue praticar 

Benchmarking.   Já o contrário, fortalece a musculatura da 

equipe que dedica seus esforços na melhoria daquilo que já 

Benchmarking Brasil: Exemplos que educam, práticas 
que transformam
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 está sistematizado. Permite agir com rapidez em 

casos de ajustes e dá total segurança para a prática do 

compartilhamento.  Isto confere excelência gerencial e 

aumenta a confiança dos públicos envolvidos.  

 Portanto, em Benchmarking a regra é simples, e só 

pode participar: 

 1º Quem tem uma boa prática para compartilhar. 

 2º Quem organiza e estrutura metodologicamente 

suas boas práticas. 

 3º Quem faz a gestão do conhecimento além dos 

processos e resultados, e chega ao nível de detalhamento 

avançado da gestão das práticas adotadas. 

 Quem segue esta regra, possui excelência técnica 

gerencial em seu modus operandi e está apto a praticar 

Benchmarking, e a participar do Programa Benchmarking 

Brasil. 

 Benchmarking só trabalha com a excelência, e esta, 

é uma conquista diária que exige dedicação, disciplina e 

principalmente, aperfeiçoamentos técnicos e estratégicos. 

 Se fizermos o paralelo com os bons exemplos, a 

situação é a mesma.   Uma pessoa acima da média tem 

excelência no que faz, e por isto chegou lá e se destacou.  As 

histórias de personalidades  “acima da média”,  ou se preferir, 

dos “vencedores” estão repletas de fatos de superação que 

exigiram muita disciplina, técnica e conhecimento, e 

superação. E justamente por estes atributos que se tornam 

referências, com suas histórias e casos de sucesso a nos 

inspirar e a nos ensinar.   Esta é a premissa do Benchmarking - 

compartilhar para crescer. 

 Caçador de Boas Práticas 

 A história nos apresenta “personalidades” admiradas 

que até hoje nos inspiram pelos seus exemplos de vida.  Mas 

se olharmos com pouco mais de atenção notamos que estes 

“bons exemplos” que permanecem ao longo dos séculos são 

raros. E esta premissa continua forte e firme nos dias atuais.   

Pessoas acima da média (Vencedores) e bons exemplos não 

se encontram em qualquer esquina.  E o mesmo acontece 

com os que são reconhecidos como “Benchmarking”, 

.....empresas e gestores com excelência em boas práticas 

socioambientais também não se encontra com tanta facilidade 

assim.  

  E aí começa o grande desafio do Programa 

Benchmarking Brasil que é selecionar e certificar práticas com 

excelência socioambiental.  

 Embora o tema “sustentabilidade” tenha ganhado 

força na ultima década, a “gestão” em si ainda tem um longo 

caminho pela frente. A área é muito recente dentro dos 

modelos organizacionais, e as boas práticas nem sempre 

estão concentradas em um único departamento. Por vocação, 

as boas práticas sempre permeiam departamentos distintos e 

agregam profissionais de diferentes formações.  É uma 

cultura que está ou não internalizada na estratégia de negócio 

da empresa. As inovações sustentáveis ganham força e os 

métodos de aferição para tangibilizar resultados estão cada 

dia mais precisos. Mas ainda são poucas as empresas que 

estão tratando a sustentabilidade como uma nova fronteira de 

inovação. 

  O Programa Benchmarking se tornou um verdadeiro 

“caçador de boas práticas” para identificar organizações que 

tenham excelência em práticas de sustentabilidade. Um 

trabalho árduo de pesquisa e incentivo junto as organizações 

com potencial de participação no Programa. Embora exista 

uma pré-disposição para comparti lhar indicadores 

socioambientais, o mesmo não acontece em relação ao 

detalhamento e modus operandi (práticas e processos) de 

como se chegou a eles (indicadores).  

 Benchmarking Brasil não é convencional e sofre com 

as visões superficiais de suas atribuições.  A iniciativa se 

destacou e cresceu porque sempre pensou a sustentabilidade 

dentro de uma nova lógica de prosperidade e inovação.  Mas 

como a moeda sempre tem dois lados, exatamente por esta 

característica muito inovadora para determinados padrões, 

ainda sofre resistência por visões reduzidas e superficiais que 

não compreendem sua envergadura e abrangência.  E em 

razão desta realidade surge uma pergunta com muitas 

respostas.  O que é o Benchmarking Brasil? 

 Não é um prêmio, embora reconheça.  Não é um 

evento, embora tenha seminários e encontros técnicos.  Não é 

um concurso, embora pontue, selecione e certifique. 
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   Não é um acervo, embora tenha banco de dados e 

publicações.  Então o que é Benchmarking Brasil?  

É um programa (como o nome diz) que se inspirou na 

me todo log ia  Benchmark ing  pa ra  cons t rução  (e 

a p e r f e i ç o a m e n t o )  d e  i n t e l i g ê n c i a  c o l e t i v a  e m 

sustentabilidade.  Benchmarking Brasil é um programa 

“combo” que 1) reconhece, 2) certifica e 3) compartilha as 

melhores práticas de sustentabilidade adotadas nas 

organizações brasileiras. É a fotografia da gestão 

socioambiental brasileira registrando sua memória, evolução 

e nível de maturidade. 

 Quanto mais organizações participam, maior a 

excelência gerencial e a intel igência colet iva em 

sustentabilidade. Maior também o poder de transformação da 

sociedade em relação aos princípios e diretrizes da 

sustentabilidade.

 Transformação e competitividade

 A organização que não persegue a melhoria contínua 

de suas práticas é uma organização sem futuro.  Quem não 

tem excelência gerencial é forte concorrente a extinção.  A 

própria teoria da evolução de Darwin nos ensina que não é o 

mais forte que sobrevive e sim o que melhor se adapta as 

mudanças. E mudança é a regra número 1 do mercado.  

 As organizações perenes são aquelas que se 

renovam, se reinventam, e se aperfeiçoam através de suas 

práticas. São elas (as práticas) que conferem competividade e 

liderança, responsáveis pela sobrevivência das organizações.  

São elas que transformam culturas, redesenham cenários, 

alternam lideranças e aceleram processos.  Elas (as práticas) 

são as grandes responsáveis pelas transformações que 

aceleram o desenvolvimento de países, regiões e segmentos 

industriais, e que por sua vez,  determinam a evolução da 

humanidade.  Por isto, a importância de iniciativas como o 

Programa Benchmarking, e, por isto o privilégio de ser uma 

“caçadora de boas práticas”. 

(*) Artigo publicado originalmente no livro BenchMais3 em julho 2015.

 Marilena Lino de Almeida Lavorato,  Idealizadora 

do Programa Benchmarking Brasil e consultora técnica de 

diversas iniciativas de sustentabilidade com abrangência 

nacional. Editora, autora, e colunista para assuntos de 

sustentabilidade e responsabilidade socioambiental. 

Apresentadora, palestrante e conferencista. Atual diretora 

executiva da Mais Projetos Corporativos e Presidente do 

Comitê de Sustentabilidade do Instituto MAIS. 

34
ARTIGOS Técnicos



     Com mais de 500 páginas, a obra conta com 6 
capítulos, 21 artigos e 311 cases Benchmarking 
organizados em 10 diferentes temáticas gerenciais 
(Resíduos; Energia, Emissões; Recursos Hídricos e 
Efluentes; Educação, Informação e Comunicação 
Socioambiental; Ferramentas e Políticas de Gestão; 
Manejo e Reflorestamento; Pesquisas Científicas e 
Desenvolvimento de Novos Produtos; Proteção e 
Conservação; e Arranjos Produtivos). BenchMais3  é 
uma obra de gestão e consulta, um rico acerto 
de conhecimento socioambiental 
aplicado a disposição de quem 
trabalha ou se interessa por práticas 
de sustentabilidade 
 
 Sobre a série BenchMais
 
    A série BenchMais é fruto do 
Programa Benchmarking Brasil que a 
cada 4 anos publica um volume. 
Além de reunir as melhores cabeças 
da sustentabilidade na coletania de  
a r t i g o s ,  a s  o b r a s  m o s t r a m 
e x e m p l o s  p r á t i c o s  ( c a s e s 
Benchmark ing )  que ind icam 
caminhos e soluções para o up grade da gestão 
sustentável nas organizações e instituições brasileiras. 
A série é organizada pela ambientalista e idealizadora do 
Programa Benchmarking Brasil, Marilena Lino de 
Almeida Lavorato. BenchMais1, 2 e 3 foram publicados 
em 2007, 2011 e 2015 respectivamente. 

BenchMais3 – As 311 melhores práticas em gestão 
socioambiental do brasil

     BenchMais3 reuniu as 
m e l h o r e s  c a b e ç a s  d a 
sustentabilidade para produzir 
u m  i n é d i t o  e  e x c l u s i v o 
conteúdo.  Foi cuidadosamente 
pensado para compartilhar 
exper iênc ias prát icas de 
sucesso, e também, visões e 
reflexões de lideranças e 
pesquisadores da área.  
      O conteúdo prático é fruto 
de 311 cases de sucesso 

produzidos pelo capital intelectual de grandes empresas 
nos últimos 12 anos. São especialistas que diariamente 
atuam com a sustentabilidade aplicada em suas 
organizações.  A parte conceitual está muito bem 
representada por nomes consagrados que participam da 
coletânea de artigos sobre temas relevantes e atuais.  
BenchMais 3 foi feito por muitas mãos e cabeças da 
sustentabilidade.  

    São mais de 300 especialistas que compartilham 
cases Benchmarking que foram avaliados por outros 
160 especialistas (segundo metodologia do Programa 
que é reconhecida pela ABNT), e, 25 pensadores e 
lideranças da área que assinam artigos expondo suas 
visões e reflexões sobre o tema.  BenchMais3 trata a 
sustentabilidade como uma nova fronteira de inovação 
reunindo práticas com excelência estratégica e 
gerencial que trouxeram competitividade aos seus 
adotantes. 
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  O programa Benchmarking 
Brasil tem gerado uma 

contribuição ímpar para o 
Brasil: um conjunto de 

mais de 300 experiências, 
testadas com bons 

resultados e avaliadas por 
especialistas e autoridades 
no tema ambiental. Este 

enorme banco de 
experiências está a 

disposição das empresas 
que queiram contribuir, em 

seu específico setor de 
atividade, para gerar um 

Brasil sustentável e propício 
ao pleno desenvolvimento 
das futuras gerações e 

para a expansão de uma 
sobrevida saudável para 
todos os cidadãos do 

planeta Terra.    

André Cezar Medici - 
Economista senior para 

saúde do Banco Mundial em 
Washington

   A reunião de centenas de exemplos de 
sustentabilidade empresarial forma um 

magnífico banco de boas práticas capaz de 
ajudar a transformar pessoas e empresas, 

apontar caminhos e mudar o mundo. O 
Benchmarking aponta para a utopia de um 

mundo sustentável, o combustível da 
transformação.    

Adalberto Marcondes - Jornalista e editor 
do Portal Envolverde.

   As práticas de gestão socioambiental 
vem amadurecendo no Brasil há mais de 
uma década. Esta inteligencia é verificada 
no acervo de casos reunido pelo Programa 
Benchmarking Brasil desde 2003. Estamos 

no momento de multiplicar este 
conhecimento.   E BenchMais3 é a mais 
recente publicação do Programa para 

atingir esta meta. Feliz por ter participado 
da obra ao lado de outros especialistas e 

lideranças da área.   
Jamile Balaguer - Membro do conselho 

deliberativo da ABRAPS

   Bench+3 é 
inspirador e nos 
faz acreditar no 
Brasil que dá 

certo, que avança 
sob o pálio da 

cultura da 
sustentabilidade. 

Consuelo Yoshida 
Desembargadora 
Federal do TRF3

   Os números da 3a edição do BenchMais falam 
por si: 311 casos de sucesso de mais de 300 
especialistas em 12 anos! Quando vivemos a 
maior ameaça ambiental que a civilização já 
conheceu, com aquecimento global, poluição, 
desmatamento etc. e no plano local, uma crise 
política, econômica e moral sem precedentes, 

BenchMais3 nos brinda com exemplos do Brasil 
que dá certo e persevera na construção do 

desenvolvimento sustentável. Isso dá alento na 
nossa campanha diária para que os bons 

exemplos frutifiquem e preponderem. 
Gilberto Natalini - Vereador de São Paulo e 
idealizador da Conferência P+L Mudanças

    O livro Bench Mais 3 dispõe de 
conteúdo contemporâneo e 

transformador, pois ao congregar as 
melhores práticas em sustentabilidade 

a obra instiga uma permanente 
mudança de cultura, tendo por diretriz 
a execução de projetos factíveis com 
soluções pragmáticas. Trata-se da 
biblioteca da sustentabilidade, ora 

sistematizada por ações de inteligência 
coletiva e compartilhada. Sinto-me 
privilegiado por fazer parte desse 

movimento. 
Fabrício Dorado Soler - Professor e Co-

autor do livro Gestão de resíduos sólidos

    No momento atual, independentemente da 
crise por que passa nosso país, há um 

movimento mundial voltado para a busca da 
sustentabilidade. O papel do governo, pelo seu 
poder de compra, é crucial neste movimento. É 
grande a discussão sobre as compras públicas 

sustentáveis. Entretanto, falta conhecimento de 
“como” processar as compras governamentais 

de forma mais sustentável. O Programa 
Benchmarking Brasil, assim como o livro 
BenchMais3 são fontes importantes de 
informação que ajudam a suprir esta 

necessidade.
Guy Ladvocat - Especialista em Certificação da 

ABNT

  Bons exemplos é o que 
precisamos! Se forem 

relacionados à sustentabilidade, 
melhor ainda! Assim, o livro 
BenchMais3  é valioso, pois 

possibilita que mais líderes e 
empreendedores verifiquem que 

é possível obter resultados 
financeiros positivos aliados à 

preservação do meio ambiente e 
à manutenção da qualidade de 

vida das pessoas. 
Cristiane Lima Cortez - Assessora 
do conselho de Sustentabilidade 

da Fecomercio SP

   A iniciativa do 
Livro BenchMais 3, 

divulgando ações de 
controle ambiental, 
é muito importante 

por mostrar 
caminhos, novos ou 
antigos que ainda 

podem e devem ser 
melhor conhecidos 

e divulgados. 

Paulo Nogueira Neto 
- 1o Secretário (com 
status de Ministro) 
do Meio Ambiente 

do Brasil 

Inteligência Coletiva  

    A obra afirma por meio de seu conteúdo 
técnico-científico e da demonstração de 

ações práticas dos setores público e 
privado, o quão viável é a constante 

busca das melhores práticas voltadas a 
sustentabilidade e o seu poder de 

transformação para o genuíno 
desenvolvimento sustentável  da 

sociedade que vivemos. 
José Valverde - 

Secretário de Meio Ambiente 
da cidade de Ferraz de Vasconcelos
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   O Livro BenchMais3  fruto 
do Programa Benchmarking 
Brasil reúne iniciativas de 
práticas sustentáveis no 

país para  apoiar a inovação 
nas empresas e instituições 
brasileiras. Iniciativas de tal 

envergadura são de 
extrema importância 

.Disseminar a prática da 
responsabilidade social 

empresarial numa ótica de 
conjunto é louvável. 

Viabilizando assim um 
futuro sustentável para 

nosso Pais. Feliz por fazer 
parte dessa História.   

Saadia Borba Martins - 
Coordenadora de Relações 

Institucionais da Unifoz

   Que tem muitos mentindo e servindo de 
pedra de tropeço já sabemos, mas também 

já são muitos os que escolheram o 
caminho de fazer o bem sustentável. Os 
BenchMais 1, 2 e agora o 3 lançam luz 
sobre estes, do bem, e nos anima a ter 

esperanças e a aumentar o ritmo da 
velocidade dessa mudança que é cultural e 

civilizatória. Parabéns.   
Vilmar - Jornalista e Fundador da Rebia e 

editor da Revista Meio Ambiente.

   Gratidão pela 
oportunidade de 

colaborar com um 
artigo no livro 

BenchMais3, publicação 
desse programa que é 

uma importante 
referência em melhores 

práticas e 
reconhecimento a 

organizações e 
personalidades que 

trabalham em prol da 
sustentabilidade. 
Mario Mantovani - 

Diretor da SOS Mata 
Atlântica

   O livro BenchMais3, fruto benfazejo do 
Programa Benchmarking, revela-se 

positivamente contagiante, seja pela riqueza 
das experiências destacadas, seja pela elevada 

qualidade das contribuições científicas. 
Recebemos ilustrações de propostas idôneas de 

sustentabilidade. Nada é mais prioritário e 
urgente do que aportar tais referências na 

caminhada de afirmação do princípio.   De fato, 
o Brasil tem o dever de se tornar líder 

planetário em desenvolvimento sustentável. 
Nada menos do que um dever fundamental. 

Juarez Freitas -  Presidente do Instituto 
Brasileiro de Altos Estudos e do Conselho 

Editorial da Revista Interesse Público.

    É próprio do ser humano inspirar-se no 
sucesso de outros para também ser 

vencedor. Esta foi a forma que o Programa 
Benchmarking adotou ao reunir, num só 

livro, vários cases vitoriosos demonstrando 
como empresas transformam desafios em 

oportunidades.   
José Roberto Kassai - Coordenador do 

núcleo de estudos em contabilidade e meio 
ambiente USP e Nelson Carvalho - membro 

do International Integrated Reporting 
Council

   O Livro BenchMais3 
reúne exemplos de 

práticas sustentáveis, 
as quais inspira os 

líderes empresariais a 
agregar valor a seus 

negócios, baseados nos 
princípios da 

manutenção do 
equilíbrio entre o uso 
dos recursos naturais, 

o bem estar da 
sociedade e os ganhos 

econômicos.   
José Goldemberg - 

Presidente do Conselho 
de Sustentabilidade da 

Fecomercio.

   O lançamento do 
livro BenchMais3 

representa um marco 
histórico no contexto 

da sustentabilidade no 
Brasil. Essa obra é de 
grande relevância para 

a mudança da 
mentalidade individual 
e coletiva da sociedade 

que estamos 
inseridos.   

Vivian Blaso -  Doutora 
em Ciências Sociais, 
Professora e Autora. 

   BenchMais3 é uma obra única e de raro 
valor. Produzido por uma centena de 
especialistas e lideranças da área é  

inteligência coletiva em sustentabilidade, 
e maior acervo da gestão sustentável do 

país.
Marilena Lino de Almeida Lavorato - 

Idealizadora do Programa 
Benchmarking Brasil

Para mobilizarmos cada 
vez mais as empresas e 
atores sociais para uma 

economia de baixo 
carbono é essencial à 

disseminação do 
conhecimento e das boas 

práticas em 
sustentabilidade. 
BenchMais3  traz 

experiências de sucesso, 
e também, visões e 

reflexões importantes 
para ampliar e aprimorar 
cada vez mais as práticas 

de sustentabilidade no 
Brasil.

Marina Grossi - 
Economista e Presidente 

do CEBDS

  Todas as publicações do Programa 
Benchmarking Brasil nos proporcionam uma 

consistente e atualizada fonte de 
informação, sobre os caminhos que o 

Brasil está percorrendo, para alcançar um 
nível mais elevado de percepção ambiental. 

Temos muitos desafios pela frente, 
particularmente na difícil tarefa de separar 

o joio do trigo. Infelizmente a palavra 
“sustentabilidade” tem se tornado um 

esteio para muitas interpretações 
equivocadas da nossa relação com o meio 

natural. Um guia como o BenchMais é 
uma bússola importante. 

Dener Giovanini - Ambientalista, jornalista e 
documentarista cinematográfico. Atual 

colunista de meio ambiente do Estadão 
Online

em Sustentabilidade  



          Para compartilhar práticas de sustentabilidade que 

melhoram o desempenho das atividades humanas são 

realizados 05 encontros técnicos ao ano. 

         No primeiro semestre 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 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 e 

gratuitos com vagas limitadas.

    Os Encontros Técnicos são eventos dirigidos à 

públicos especializados, gestores, e lideranças atuantes

em sustentabilidade.

           Para  m a i s   i n f o r m a ç õ e s   e   i n s c r i ç õ e s ,   

v i s i te o  s i t e www.institutomais.org
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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: Ferramentas e Políticas 

de Gestão nas empresas (24/09) e Educação e 

Comunicação Socioambiental – Melhores Cases  (29/10). 

Encontros Técnicos

Recursos Hídricos e Gestão das Águas,  
em 26 de março. Arisvaldo Vieira Mello Junior, 

Professor da Escola Politécnica da USP em recursos hídricos 

Energia, Emissões e Melhores Práticas  em 26 de fevereiro
Gilberto Natalini, vereador de São Paulo  e  idealizador da 

Conferência  Mudanças Climáticas e P + L 

Resíduos, aspectos legais e práticas, 
em 29 de Janeiro. José Valverde – 

Secretário de Meio Ambiente de Ferraz de Vasconcelos

Eventos e atividades realizados no primeiro semestre de 2015 que 
contribuíram com a formação de massa crítica em sustentabilidade
 



 Nos dias 27 e 28 de agosto, o Instituto Mais em conjunto com o TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) participou da 

Virada Sustentável 2015.  O Instituto Mais participa desta iniciativa desde a sua primeira edição, com atividades na sua sede, e 

em locais de grande fluxo. Nas edições anteriores, realizamos atividades de conscientização no Mercadão e Centro Cultural 

do Rio Verde. Este ano, em conjunto com a comitê de gestão ambiental do TRF3, realizamos atividades no Hall Nobre do TRF3 

(Avenida Paulista, 1842,  25º andar – São Paulo/SP). Na programação deste ano, 

tivemos 4 rodas de conversas temáticas (alimentação, saúde, práticas de 

sustentabilidade, e consumo consciente), 1 demonstração de aplicativo de 

controle hídrico (APP), 1 oficina (3 Rs), 1 desfile de modas com roupas feitas com 

material reciclado, exposição de arte com esculturas, pinturas e colagens com 

propostas e técnicas que privilegiam a sustentabilidade, além de vídeos 

educativos sobre meio ambiente e responsabilidade social.  Participaram das 

atividades, crianças, jovens e adultos. 
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Virada Sustentável 2015 – Todos pela sustentabilidade

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

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

Eventos e atividades realizados no primeiro semestre de 2015 que 
contribuíram com a formação de massa crítica em sustentabilidade
 



    C u l t u r a  d e  

Sustentabilidade é uma 

a ç ã o  s o c i o c u l t u r a l  

educativa que faz a 

conexão da arte com a 

sustentabilidade em um 

espaço especialmente preparado para ver, ouvir e sentir a 

sustentabilidade em seu sentido mais amplo. 

 Cultura de Sustentabilidade prepara o ambiente para 

que as pessoas possam conhecer e compreender os mais 

diversos recortes e significados da sustentabilidade 

através da mostra “Arte que revoluciona, Práticas que 

transformam” que reúne conteúdos em formatos 

diferenciados: rodas de conversa, encontros técnicos, 

oficinas, publicações, quadros, esculturas, e vídeos. Foi 

lançada em 2012 no MASP em comemoração aos 10 

anos do Programa Benchmarking Brasil e desde então 

vem sendo realizado em eventos de sustentabilidade. 

Veja calendário 2015 já realizado.
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Publicações do programa Benchmarking Brasil



Selo de Sustentabilidade

BenchmarkingBrasil

benchmarkingbrasil.com.br

Ranking Benchmarking
Os Melhores da Gestão Socioambiental Brasileira

Legítimos
da 

Sustentabilidade
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