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11 anos já se passaram deste novo século, e a atenção pelas questões ambientais só aumentou. Nota-se com clareza o

desejo de construir um século mais verde, mais limpo, e menos insustentável que o anterior. Pois bem, neste primeiro ano

da segunda década que se inicia observamos mudanças significativas no modo de pensar e agir das lideranças e

seguidores de uma sociedade em construção.

Líderes atuantes nos 03 setores da economia defendendo novas idéias e posturas, e os planos saíndo do papel. Ainda não

no ritmo e intensidade que precisamos, mas há avanços. Discutimos temas antigos sob o prisma de um novo olhar, e isto,

aumenta a massa critica em torno dos temas relevantes e atuais. E o mais importante, esta massa critica é suficientemente

bem informada para não se deixar envolver por discursos não convergentes com práticas (Green washing das falsas

lideranças), e já começa a interferir no processo de construção do nosso futuro comum.

Dentro deste contexto despontam lideranças reconhecidas e admiradas. São pessoas físicas e jurídicas que pensam e

agem fora do lugar comum. Que lidam bem com o pensamento complexo e a pluralidade, enxergando oportunidades onde

outros ainda são resistentes e pagam para ver. São inovadores, éticos e interativos, uma mistura de competencias que os

tornam diferenciados. São os legítimos da sustentabilidade que surgem para apontar caminhos e soluções.

Em 2011 os legítimos da sustentabilidade estiveram presentes em eventos especializados colaborando com a construção

de massa critica, sem grandes alardes e com a segurança e coerência dos verdadeiros líderes. Compartiharam visões e

reflexões pois reconhecem que o diálogo é uma das suas principais responsabilidades.

Mercado e sociedade são ávidos por inovações tecnológicas e gerenciais que melhorem o desempenho das atividades

humanas e a qualidade de vida. As empresas com práticas, produtos e ações inseridos dentro deste contexto sempre

estiveram presentes em iniciativas especializadas do terceiro setor, aqui representado pelo Instituto MAIS. Os Legítimos

da Sustentabilidade marcaram presença na 9° Benchmarking, dois respeitados eventos que mostram a

sustentabilidade que dá certo em um grande intercâmbio das melhores mentes e marcas do país.

Nesta edição, além da cobertura completa destes 2 eventos, temos também artigos técnicos e entrevistas exclusivas com

autoridades e lideranças da sustentabilidade. Nosso esforço produz conteúdo da melhor qualidade, contribuindo assim

para a construção da cultura da sustentabilidade nas organizações e sociedade.

Boa Leitura

Marilena Lino de Almeida Lavorato

Idealizadora do Programa Benchmarking Brasil e Editora da Revista Benchmarking
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IZABELLA TEIXEIRA
Por Marilena Lavorato

“O futuro para nossos filhos e netos depende, mais do que nunca, 
da forma como produzimos e consumimos hoje.”

Izabella Mônica Vieira Teixeira é bióloga com mestrado em Planejamento Energético e 
doutorado em Planejamento Ambiental. Foi Diretora do IBAMA e também subsecretária 
da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Gerenciou Projetos e 
Programas Ambientais de Cooperação Internacional e exerceu a docência para temas 
ambientais na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com um perfil técnico 
executivo, é a atual Ministra do Meio Ambiente do país, cargo que ocupa desde o 
governo Lula. 
Na breve entrevista que nos concedeu, Izabella fala sobre energia renovável, políticas 
públicas, infraestruturas urbanas e da sua visão frente aos desafios e oportunidades do 
Brasil em relação as demandas socioambientais. 

O setor privado avança com maior rapidez na 
assimilação de padrões de sustentabilidade. O mercado de 
produtos de cadeia sustentável interno, e principalmente o 
externo, que vem crescendo cerca de 10% ao ano, 
segundo o PNUMA, é a principal razão para as empresas 
investirem em sustentabilidade. No diálogo que 
estabelecemos com o Fórum dos Empresários pela 
sustentabilidade, que reúne dezenas de grandes 

Como vê a atuação da iniciativa privada frente aos desafios e oportunidades do desenvolvimento 

sustentável? 

empresários, percebemos que há avanços significativos e 
buscamos parcerias, para incentivar mais ainda a busca pela 
sustentabilidade. O Governo é um grande comprador 
respondendo por 15% do mercado interno, portanto é nosso 
papel induzir a mobilização nesse sentido, criando 
mecanismos de licitações sustentáveis sempre que a lei nos 
permitir.

5Páginas Verdes Izabella Teixeira - Ministra do Meio Ambiente do Brasil

Em sua opinião, durante os últimos dez anos houve evolução ou retrocesso da sociedade brasileira em 

relação às questões socioambientais? 

- Eu estava na Rio-92, que foi um marco para as 
questões ecológicas e agora, há menos de um ano da 
Rio+20, observação não só um avanço, mas uma mudança 
de paradigma. Incluímos, definitivamente, o homem nas 
questões onde só se enxergava a preservação e 
conservação da natureza. Naquela época nossos parceiros 
preferenciais eram organizações não-governamentais que 
tinham a ação pela defesa do meio ambiente como

atividade. Eles continuam sendo importantes, mas o 
protagonismo agora está com os movimentos sociais como a 
Via Campesina, o Grito da Terra, o MST e outros. Eles estão 
à frente, querem crescer economicamente, mas se 
preocupam em fazê-lo de forma sustentável. O crescimento 
com sustentabilidade e justiça social é caminho. Por isso a 
Rio+20 não é uma conferência com foco ecológico, mas sim 
no desenvolvimento sustentável.
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Quais as perspectivas para às políticas públicas de incentivo a gestão ambiental para os próximos anos,

considerando os eventos globais que o Brasil sediará em 2014 e 2016?

A política de resíduos sólidos, que tramitou por mais de 19 anos no congresso, finalmente foi aprovada.

Em sua opinião, o que atrasou tanto esta decisão? E qual será o resultado imediato advindo desta lei?

O Sistema Nacional de Meio Ambiente está em pleno
processo de revitalização. Só em 2009, num universo de
5.565 municípios, 37,4% contaram com recursos

específicos para capacitação de gestores ambientais. A
expectativa é que possamos ampliar os investimentos e
preparar umbomnúmero de gestores, o que é fundamental

“Os entendimentos estão em

andamento e se a proposta do MMA se

viabilizar esperamos que isso impulsione

mais ainda a oferta de fontes renováveis.”

A JIUS é uma plataforma de ações voltadas para os
desafios e oportunidades do desenvolvimento de
infraestruturas urbanas que promovam o desenvolvimento
sustentável com benefícios econômicos, ambientais e
sociais. O momento para o lançamento da iniciativa é
oportuno, tendo em vista a realização, no Brasil, da Copa do
Mundo de Futebol da Fifa, em 2014, e dos Jogos Olímpicos
eParaolímpicos, em2016.

Em termos práticos, estamos vivendo um momento de
revisão do papel das cidades na agenda ambiental. Falar

em meio ambiente, qualidade de vida e conservação da
biodiversidade passa necessariamente por discutir
expansão urbana e pressão das populações sobre os
recursos naturais. As ações da JIUS serão no sentido de
ampliar e fortalecer a sustentabilidade no processo de
ocupação e expansão urbana.

E quanto ao acordo firmado recentemente com os Estados Unidos: Iniciativa Conjunta Brasil - Estados

Unidos para Sustentabilidade Urbana (Jius, da sigla em inglês)? O que significa em termos práticos para as

grandes metrópoles do Brasil?

OPLnº 203/91, que instituiu aPNRS, era de iniciativa do
Legislativo. Segundo a avaliação de alguns deputados, o
Congresso Nacional aguardava uma manifestação por
parte do Executivo para dar celeridade ao processo, o que
só aconteceu em setembro de 2007, quando o presidente
Lula enviou o Projeto de Lei nº 1991 ao Congresso. O tema

é complexo e foi necessário buscar o consenso dos
diferentes setores envolvidos, tais como governo, iniciativa
privada, catadores de materiais recicláveis e produtores.

A eliminação dos lixões até 2014, o aumento da
reciclagem no país e uma maior conscientização por parte
das cidadãs e cidadãos sobre as questões relacionadas aos
resíduos sólidos são as principaismudanças emcurso.

Os esforços para eliminar os lixões e implantar a coleta
seletiva, com a participação de catadores de materiais
recicláveis e reutilizáveis, entrou na pauta de estados e
municípios, que tembuscado informações noMMA.

O Ministério do Meio Ambiente vem desenvolvendo, há
três meses, uma campanha na mídia para estimular a
população a separar os lixos seco e úmido, mesmo onde
ainda não há coleta seletiva. Já promovemos, em parceira
com a inciativa privada, a redução do uso de sacolas
plásticas em mais de 5 bilhões de unidades, substituídas nos
supermercados por sacolas retornáveis.

para a Copa e as Olimpíadas sejam exemplos de
sustentabilidade, com compensação das emissões e
incentivo ao turismo ecológico com opção para os
participantes dos dois eventos.

“O setor privado avança com maior
rapidez na assimilação de padrões de

sustentabilidade.”

Páginas Verdes Izabella Teixeira - Ministra do Meio Ambiente do Brasil
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Como estão os investimentos do Brasil em relação a energias de fontes renováveis?

Em 2009 foi lançada a Carta dos Ventos para incentivar a
geração eólica principalmente offshore. Estamos otimistas
com os resultados dos leilões de geradoras que estão
sendo realizados. Há uma ampliação na demanda por esse
tipo de energia, o que é muito bom. Está em análise pelo
Governo a possibilidade de redução de impostos de
importação para turbinas. Os entendimentos estão em
andamento e se a proposta do MMA se viabilizar
esperamos que isso impulsione mais ainda a oferta de
fontes renováveis.

«Os recursos naturais
nãosão inesgotáveis»

“Eu estava na Rio-92, que foi
um marco para as questões

ecológicas e agora, há menos de
um ano da Rio+20, observo não

só um avanço, mas uma
mudança de paradigma.”

Páginas Verdes Izabella Teixeira - Ministra do Meio Ambiente do Brasil



BENCHMARKING Por onde andaram os legítimos da sustentabilidade em 2011

Em 28 de Julho, no Centro de Eventos São Luis, em

São Paulo, com a presença de ilustres convidados e

autoridades presentes, foi conhecido o Ranking dos

Melhores daGestãoSocioambiental Brasileira de 2011.

Dos quase 100 inscritos, apenas 28 organizações

obtiveram o índice técnico para integrar o Ranking

Benchmarking. As práticas inscritas foram avaliadas por

uma comissão técnica de 15 especialistas de 06

diferentes países, que pontuaram os modelos gerenciais

sem ter acesso ao nomedaorganização.

Estiveram presentes prestigiando a solenidade,

autoridades e convidados especiais: Samyra Crespo,

Secretária de Articulação Institucional e Cidadania

Ambiental do Ministério do Meio Ambiente,

representando a Sra Izabella Teixeira, Ministra do Meio

Ambiente. Bruno Covas, Secretário de MeioAmbiente do

Estado de São Paulo representando o Governador

Geraldo Alckmin, Dra Consuelo Yatusuda Yoshida,

Desembargadora Federal – Tribunal Regional Federal da 3ª

Região, Dr. Paulo Nogueira Neto, primeiro secretário (com

status deministro) deMeioAmbiente doPaís.

Na foto abaixo, Marilena Lavorato, Presidente do

Comitê de Sustentabilidade do Instituto Mais, na abertura

daSolenidade.

8

Os Detentores das Melhores Práticas de Sustentabilidade comemoram a conquista de estarem no Ranking 2011

Casa Cheia, autoridades e personalidades presentes na

9ª Edição do Ranking Benchmarking Brasil



Na foto ao lado,

diretores da Itaipu e

Ambev (Nelton Friedrich

e Ricardo Rolim), 1º e 2º

colocados no Ranking,

aguardam ansiosos pela

anuncio ao lado de

Samyra Crespo, Secretária de Articulação Institucional e

Cidadania doMinistério doMeio ambiente.

O Ranking Benchmarking foi apresentado no

encerramento da FIBoPS, Feira e Congresso

Internacional para o Intercâmbio das Boas Práticas

Socioambientais. A 4ª FIBoPS contou com 62

expositores, 05 patrocinadores, 03 dias de realização (26

a 28 de Julho), e 4mil visitas.

O Programa Benchmarking está em sua 9ª edição e já

selecionou 226 cases, cujos resumos estão disponíveis

no maior banco de práticas de sustentabilidade de livre

acesso do País. Compartilha este rico acervo em eventos

e publicações, abertos e gratuitos. São 05 eventos ao

ano, e 02 publicações (Revista e Livro), nas versões,

eletrônico e impresso. Este ano lançou o volume 2 da

Série BenchMais, uma obra de referência em gestão

socioambiental distr ibuída gratuitamente nas

universidades e entidades representativas parceiras.

Sobre o Benchmarking

www.benchmarkingbrasil.com.br

Todos foram homenageados com a entrega do Livro

BenchMais2, uma obra que registra a memória dos 8 anos

do Programa Benchmarking com a publicação dos resumos

dos 198 cases selecionados até 2010. A obra traz ainda

artigos e depoimentos de especialistas, entre eles Lester

Brown, reconhecido autor internacional que escreve sobre

economia verde há mais de 20 anos, e conta com o prefácio

daMinistra doMeioAmbiente, Sra IzabellaTeixeira.

Diretores e responsáveis pela gestão de MeioAmbiente,

Responsabilidade Social e Sustentabilidade das empresas

vencedoras estiveram presentes para receber o selo,

certificado e troféu conferidos as Empresas Benchmarking,

Detentora dasMelhoresPráticas deSustentabilidade.

Na foto ao lado,

momento em que Dr.

Paulo Nogueira Neto foi

homenageado pelo

Instituto Mais. Recebeu

das mãos de Bruno

Covas, Secretário do

Meio Ambiente do

Estado de São Paulo, uma placa de reconhecimento

especial, e um exemplar do livro BenchMais 2 das mãos de

Marilena Lavorato, Presidente do Instituto MAIS. Dr. Paulo

agradeceu e fez um rápido pronunciamento sobre a

importância do Programa Benchmarking na construção da

cultura de sustentabilidade junto as organizações, governo

e sociedade.

A Solenidade, foi aberta com a apresentação da

Orquestra Filarmônica do Senai SP, sob a regência do

Maestro Thomaz Ferreira Martins, e encerrada com

coquetel de confraternização 100% orgânico para 400

pessoas, um seleto publico de especialistas, diretores,

autoridades e lideranças atuantes emSustentabilidade.

BENCHMARKING Por onde andaram os legítimos da sustentabilidade em 2011 9

Momentos especiais de celebração com a apresentação da Orquestra Filarmônica SENAI SP com 75 integrantes, alunos e ex alunos da
entidade, e do Coral Unicanto com 46 vozes, um projeto de inclusão social com adolescentes da cidade de Bauru



RK Empresa Case UF

1º Itaipu Binacional Gestão para a sustentabilidade no espaço rural PR
2º Ambev Banco Cyan SP
3º Grupo Baram Programa de Sustentabilidade: alternativas sustentáveis para

resíduos da construção civil
RS

4º Neoenergia Projeto Vale Luz BA
5º Fundo Vale 2 anos de ações pela conservação dos recursos naturais e

desenvolvimento local
RJ

6º Construtora Andrade
Gutierrez

Utilização de Palha de Carnaúba no Revestimento de
Isolamento Térmico de Tubulações

SP

7º Celulose Irani Recuperação da Área de Preservação Permanente do Riacho
da Anta

SC

8º Pepsico Gincana Vida Sustentável SP
9º KINROSS Projeto de Revitalização e Preservação de Nascentes na Bacia

do Córrego Rico em Paracatu
MG

10º Concessionária Ecovias
dos Imigrantes

Viveiro de Mudas: Semeando a inclusão social SP

11º Cargil Agrícola Projeto Salto + Limpo: Recuperação, Conservação e
Educação Ambiental no Córrego do Salto

MG

12º Walmart Brasil Sustentabilidade na comunicação visual das lojas SP
13º ArcelorMittal Tubarão Biodiversidade através de projetos e resgate da fauna e da

flora com enriquecimento do cinturão verde
ES

14º Cia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo
(Sabesp)

Programa Córrego Limpo na Unidade de Negócio Oeste - a
sustentabilidade de ações socioambientais num contexto
corporativo

SP

15º LLX Plano de Investimento Social da Pesca RJ
16º Firmenich Cadeia Sustentável da Copaíba Amazônica SP
17º AGCO do Brasil - Projeto

Integrado Biodiesel
100% Biodiesel SP

18º LLX Programa de Relocação Porto Sudeste SP
19º Diageo Brasil Todo mundo reciclando vidro SP
20º Klabin Programa Fomento Florestal semeando o Desenvolvimento

Sustentável
SP

21º Duratex Educação e Inclusão Social SP
22º Instituto Embratel 21 Reciclagem de Lonas Vinílicas RJ
23º Duke Energy Geração

Paranapanema
Conservação Ambiental do Parque Estadual do Cerrado de
Jaguariaíva, Último Fragmento de Cerrado da Região Sul do
Brasil, Através do Controle de Plantas Exóticas Invasoras

SP

24º Fundação Pró-HEMORIO Projeto Infocycle: reaproveitamento de resíduos eletrônicos e
prevenção da poluição ambiental

RJ

25º PepsiCo Display Reciclavel SP
26º Cia de Saneamento Básico

do Estado de São Paulo
(Sabesp)

Programa Abraço Verde SP

27º R&A Consultoria e
Serviços de Comunicação

Vinte e dois anos de pioneirismo fazendo negócios
sustentáveis

SP

28º CCPR - Itambé Cooperativismo Sustentável MG

BENCHMARKING Por onde andaram os legítimos da sustentabilidade em 2011 10

Ranking Benchmarking 2011

Detentores das Melhores Práticas de

Sustentabilidade





BenchMAIS 2

Em depoimento no livro BenchMais2, lançado em São

Paulo ção da FIBoPS (Intercâmbio

Internacional Pro Sustentabilidade), Lester Brown, autor

internacional que escreve sobre Economia Verde há mais

de 20 anos, destaca iniciativa que ranqueou 198 melhores

práticas socioambientais no País.

Um dos mais influentes pensadores do mundo, o norte-

americano Lester Brown elogiou o Programa

Benchmarking Ambiental Brasileiro, responsável pelo

maior banco de boas práticas socioambientais no País.

”, afirmou Brown em depoimento registrado no livro

BenchMais2, que foi lançado no próximo 28 de julho, em

São Paulo, com a presença de ilustres convidados,

autoridades e personalidades ambientais.

Fundador e presidente do Earth Policy Institute, com

sede em Washington D.C., Lester Brown, diz que o

Programa é um dos avanços mais significativos no balanço

da Conferência Rio + 20.

O segundo volume da série BenchMais reúne grandes

nomes da sustentabilidade do país, e promove um histórico

encontro de ministros do meio ambiente do Brasil.

durante a 4а edi

“Esta rica coleção de estudos de casos relata o
surgimento de uma nova geração de gestores e empresas
que desenham modelos de negócios capazes de produzir
resultados positivos para o ambiente natural e social, tendo
como premissa uma situação win-win-win onde todos
ganham

Grandes Nomes da Sustentabilidade

Brasileira presentes no lançamento de

BenchMais2

Conta com o prefácio da atual Ministra do Meio

Ambiente, Izabella Teixeira, e depoimento de Paulo

Nogueira Neto, o primeiro ministro do meio ambiente do

país. Na ocasião em que tomou posse, não existia um

ministério de meio ambiente, e sim uma secretaria, mas

com status equivalente.

“

”, informa Marilena Lino de A. Lavorato,

organizadora do Programa Benchmarking Brasil e da Obra

BenchMais 2

“

”,

acrescenta.

Este Banco de práticas, ideias e soluções é ampliado a
cada nova edição do Benchmarking Brasil com a entrada de
novos cases e empresas. É um rico acervo a disposição da
sociedade

Essas práticas (casos) foram selecionadas por um júri
com especialistas de vários países, que não teve acesso
aos nomes das organizações que inscreveram os cases

Saiu o Livro BenchMais2

Lester Brown elogia
Programa Benchmarking
Brasil e participa da obra

Samyra Crespo representando a Ministra do Meio Ambiente, Izabella
Teixeira; Bruno Covas, Secretario de Meio Ambiente do Estado SP;

Deputado Arnaldo Jardim
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Pensamento e visão da massa crítica da sustentabilidade em BenchMais2

Além dos resumos das 198 práticas organizadas em 10 temáticas gerenciais (Arranjos Produtivos; Educação,

Informação e Comunicação Socioambiental; Emissões; Energia; Ferramentas e Políticas de Gestão; Manejo e

Reflorestamento; Pesquisa e Desenvolvimento de Novos Produtos; Proteção e Conservação; Recursos Hidrícos e

Efluentes; Resíduos. ), BenchMais2 conta ainda com artigos e depoimentos de especialistas, autoridades e lideranças

ambientais, e prefácio da Ministra de MeioAmbiente do Brasil, Isabella Teixeira.

Sobre a Obra

BenchMais2 é uma obra focada em práticas de

sustentabilidade, que denotam uma mudança na orientação

de valores e métodos de gestão em empresas de distintos

portes. Um livro de casos (conhecimento aplicado

selecionado pelo Programa Benchmarking), do interesse de

professores e alunos de graduação e pós graduação, além

de gestores, lideranças e empreendedores. Foi distribuído

gratuitamente para bibliotecas de universidades e

entidades representativas parceiras.

Marilena Lavorato, organizadora do livro BenchMais2
autografando a obra no lançamento

No total 198 casos com o melhor da gestão

socioambiental do Brasil de cerca de 125 empresas

sediadas no Brasil, são apresentados por regiões

geográficas e ramo de atividade e organizados em 10

diferentes temáticas gerenciais para atender o requisito de

aprendizagem e comparação da ferramenta Benchmarking.

É uma obra didática de gestão e referência técnica,

apresentando os resumos dos 198 casos selecionados pelo

Programa BenchmarkingAmbiental Brasileiro no período de

2003 a 2010, além de artigos de especialistas, depoimentos

de autoridades e ambientalistas, e registro histórico da

memória do Programa Benchmarking.

BenchMais2 é uma iniciativa exclusiva da MAIS

PROJETOS com a coordenação Técnica de Marilena Lino

de Almeida Lavorato, idealizadora do Programa

Benchmarking Brasil.

Obs: Para adquirir BenchMais2, entre em contato pelos

telefones (11) 3729-9005/ 3257-9660 ou pelo email:

bench@maisprojetos.com.br

Articulistas e apoiadores no lançamento, e em destaque Dr. Paulo
Nogueira Neto, o primeiro secretário (com status de ministro) do meio

ambiente do Brasil que também participa da Obra.

Articulistas:

Alcir Vilela Junior - Coordenador  da Dimensão Ambiental do Índice
de Sustentabilidade Empresarial da BOVESPA.

Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida - Desembargadora Federal
do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.

Eduardo Athayde - Diretor editor do WWI-Worldwatch Institute no
Brasil e membro da equipe internacional de pesquisadores do WWI.

Francico Palleta - Diretor da Faculdade de Engenharia da FAAP

João Amato Neto – Professor e coordenador do Curso de
Especialização em Administração Industrial da Fundação Vanzolini.

Alberto José Ogata - Presidente ABQV

Alberto Augusto Perazzo - Membro Permanente Conselho FIDES

Arnaldo Jardim - Deputado Federal

Antonio Victor Carreira de Oliveira - Membro APEE (Associação

Portuguesa de   Ética Empresarial

Eliane Pinheiro Belfort Mattos - Diretora Titular de RS da  FIESP

Elimar Pinheiro do Nascimento - Diretor de Sustentabilidade  da Unb

Francico Palleta  - Diretor da Faculdade de Engenharia da FAAP

Haroldo Mattos de Lemos - Presidente do Instituto Pnuma Brasil

Lester Borwn -  Presidente WWI-Worldwatch Institute

Maria Cecilia Coutinho de Arruda - Diretora ALENE e Profa FGV SP

Paulo Nogueira Neto - Primeiro Ministro de Meio Ambiente do Brasil

Depoimentos:
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Entrevista
Por Marilena Lavorato

Trajetória Entrevista com o Secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Bruno Covas

Bruno Covas iniciou cedo sua carreira política sendo o primeiro secretário da Juventude do PSDB em
1999.  E desde então vem exercendo relevantes atividades políticas. Foi Deputado estadual e hoje, é o
atual secretário estadual do Meio Ambiente do governo do Estado de São Paulo.

Bruno Covas, 30 anos, é casado, pai de um filho. É Advogado, formado pela USP, e Economista, formado
pela PUC-SP. É Mestrando em Administração Pública pela FGV-SP e Professor de Direito Constitucional na
ESAMC-Santos. A seguir, em uma breve entrevista, Bruno Covas fala sobre educação ambiental,
economia verde, direitos do cidadão,  Rio + 20, políticas publicas, além de suas percepções e visões a
frente da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo

Sua formação acadêmica, advogado, economista, e
mestrando em administração publica, revela sua
preocupação com a educação e informação de qualidade.
Portanto, em sua opinião qual o papel da educação e
informação ambiental para a construção de um futuro
mais verde e limpo?

O papel é de protagonista, pois foi a falta de informação e
educação ambiental que nos colocou na situação que nos
encontramos.Ainformação é um dos bens mais preciosos
que temos atualmente e que pode sensibilizar sobre a
importância da participação de todos na resolução dos
problemas ambientais que nos cercam e comprometem
nosso futuro.

A visão estratégica da Secretaria é a descentralização.
Temos uma parceria com 535 municípios que
implantaram projetos de educação ambiental. Mais de
seis mil professores já foram treinados. Acreditamos que
para preservar é preciso conhecer, por isso foram
implantados 28 espaços pedagógicos no Estado. Além
disso, a SMA desenvolve parcerias divulgando 10
ecodicas, com o intuito de conscientizar a população da
importância da proteção do meio ambiente.

A construção do amanhã exige novas atitudes de
cidadania, embasadas nos ensinamentos da ecologia e
do desenvolvimento sustentável. A educação e
informação ambiental contribuem para a construção de
uma sociedade ambientalmente responsável a partir da

discussão dos problemas ambientais com o objetivo de
conscientizar, principalmente crianças e adolescentes, sobre
a necessidade de adotarem em suas atividades cotidianas,
práticas de conservação dos recursos naturais, ou seja, a
formação consciente das novas gerações segundo os ideais
de cultura de cada povo.

A decisão de se seguir carreira política surgiu desde muito
cedo, foi um desejo, uma escolha pessoal. Claro que ser neto
de Mario Covas certamente me fez gostar, conhecer a
política. Considero a política uma luta diária. Uma busca
constante para diminuir as diferenças sociais. Pra mim é um
projeto de vida.

Você iniciou cedo sua carreira política, o que nos faz pensar
que nunca teve dúvidas em relação a sua escolha. Foi
exatamente assim, ou teve momentos em que pensou
dedicar-se a outra atividade? E, se pensou em outra
atividade, qual foi e por quê?

Em sua trajetória política nota-se uma preocupação com os
direitos do cidadão e as responsabilidades do governo,
participando de comissões e sendo autor de vários projetos
de lei. Fale-nos um pouco mais sobre seus principais projetos
aprovados e como eles estão beneficiando a população.

A construção do amanhã exige novas atitudes

de cidadania, embasadas nos ensinamentos da

ecologia e do desenvolvimento sustentável.
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O projeto da Virada Cultural, transformado em Lei,
permite o acesso à cultura de milhares de pessoas.
Acredito que isso torna possível, não apenas a troca de
experiência, vivências experimentação de novas formas
e conteúdos, mas, sobretudo, a formação intelectual e
cultural. Isso é um dos pontos fundamentais para o
desenvolvimento das sociedades. De uma população
mais preparada.

Há ainda vários projetos, mas gostaria de citar um em
tramitação na Assembléia, o de responsabilidade
administrativa. O projeto, se aprovado, impedirá a
descontinuidade de obras e projetos públicos a cada
mudança de gestão. Há políticas públicas que surtem
resultados efetivos a médio e longo prazos. Descontinuá-
las, além de desperdício do dinheiro público e um enorme
desrespeito com a população.

A colaboração se dá com a criação de políticas públicas
condizentes com o desenvolvimento sustentável e no
incentivo às empresas para adotarem cadeias produtivas
sustentáveis. No município é muito importante medidas
de educação ambiental e conscientização. O
desenvolvimento sustentável não será alcançado por
meio de um projeto ou estratégia, mas por um conjunto de
ações públicas e da iniciativa privada, com a participação
efetiva da população.

O grande desafio do mundo moderno é o de estabelecer o
equ i l í b r i o en t re c resc imen to econômico e
sustentabilidade, ou seja, o desenvolvimento sustentável.
Não há desenvolvimento sem respeito à agenda verde,
ao cumprimento da legislação ambiental. O futuro que
sonhamos, que pretendemos como nação, depende
desse justo e necessário equilíbrio. Para alcançarmos
esse sonho, precisamos adotar um novo modelo
econômico, que é a Economia Verde. São Paulo tem
fomentado essa novidade no planejamento de políticas
públicas e no incentivo às empresas para adotarem
cadeias produtivas sustentáveis. E, novamente, o
desenvolvimento sustentável não será alcançado por
meio de um projeto ou estratégia, mas por um conjunto de
ações públicas e da iniciativa privada, com a participação
efetiva da população.

Além desse, temos outros desafios como a construção de
uma agenda comum que envolva o governo do Estado,

Como a política pode colaborar para a difusão,
fortalecimento e incentivo a adoção das boas práticas de
sustentabilidade junto as organizações e sociedade?

Que desafios o Secretário de Meio Ambiente de um dos
estados mais desenvolvidos economicamente do país
enfrenta em seu dia a dia?

por meio da atuação conjunta de várias secretarias e
municípios. Questões como conclusão do zoneamento
ecológico econômico, resíduos sólidos e o equilíbrio entre
desenvolvimento e sustentabilidade são pontos que
precisam de solução a curto prazo.

- Lei Paulista de Controle de Mudanças Climáticas; Com o
estabelecimento da meta de 20% de redução das emissões
de gases de efeito estufa (GEE) até 2020, com base nas
emissões de 2005, pela Política Estadual de Mudanças
Climáticas, a migração do modelo de desenvolvimento do
Estado de São Paulo para uma economia de baixo carbono
se tornou fundamental como estratégia para o futuro. A área
de energia é uma das que merece maior atenção,
principalmente no investimento e promoção de novos modais
de mobilidade urbana.

- Economia Verde: O conceito de Economia Verde vai além
de incluir a questão ambiental nas atividades econômicas.
Trata-se de uma nova visão de desenvolvimento.AEconomia
Verde encontra nos desafios e adversidades do crescimento
econômico mundial a oportunidade de novos negócios que
sejam sustentáveis social, ambiental e financeiramente.
Diante da escassez dos recursos naturais, uma realidade
hoje em dia, pensar e investir em um novo modelo econômico
é vital para a sociedade atual e futura.

- Ecoturismo: O ecoturismo, se planejamento e realizado com
critérios adequados, é um excelente exemplo de economia
verde. No Vale do Ribeira, uma região considerada pobre
economicamente, tem um forte potencial para o ecoturismo.
Atualmente, há pousadas e guias que trabalham quase que
exclusivamente para levar visitantes às trilhas e cavernas do
PETAR (Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira). No
entanto, é importante e imprescindível investir mais em
ecoturismo para proporcionar, em maior escala, benefícios
como preservação ambiental e geração de renda a
comunidades carentes.

-

Quais as principais políticas públicas de fomento a
sustentabilidade que o Governo do Estado de São Paulo tem
implementado nos últimos anos?
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Parcerias para a sustentabilidade das Unidades de
Conservação; aumentar a capacidade operacional com
foco na conservação ambiental; melhorar os serviços
prestados aos visitantes; gerar renda e oportunidades
para populações locais e do entorno; utilizar de maneira
efetiva e racional a infraestrutura; captar recursos e
buscar sustentabilidade financeira das UCs; e envolver
outros setores e segmentos na conservação de áreas
protegidas.

- Criação da Comissão Paulista de Biodiversidade
(Definição de 20 metas reunidas em 5 objetivos
estratégicos (metas de Aichí/Nagoya). O objetivo é a
conservação da diversidade biológica do Estado de São
Paulo e acompanhamento e implantação das metas de
Aichí/Nagoya em todo o território.

A relação de poder está mudando muito rapidamente em
todo o mundo. A China emerge como potência comercial,
com efeitos em toda a economia mundial e também aqui
no Brasil, país com grande mercado interno, porém
importador de produtos manufaturados e exportador de
commodities. A regulação ambiental se depara com
grandes desafios relacionados às diferentes visões de
desenvolvimento e competitividade.

Em tempos de crise financeira, muitos dos problemas
ambientais são considerados secundários, postergáveis,
por uma considerável parte dos governos, dos setores
produtivos e, de certa forma, de toda a sociedade civil. O
problema reside exatamente nisso: os impactos hoje têm
magnitude global e diversos pontos sem retorno estão
sendo atingidos: aquecimento global, perda de
biodiversidade, escassez de água e alimentos,
desertificação e desmatamento são alguns desses
problemas. Os grandes centros urbanos merecem
também uma atenção especial, pois lá ocorrem grandes
impactos como a poluição local e de lá são induzidos
grandes impactos por conta de padrões insustentáveis de
consumo. A noção de desenvolvimento sustentável se
baseia num tripé ambiental, social e econômico, que deve
ser equilibrado. Contudo, os impactos socioambientais

Qual sua expectativa em relação a nova configuração
global econômica que se apresenta, e como as questões
ambientais se inserem dentro deste contexto?

da economia insustentável são resultado de grandes
distorções que cabem aos governos equalizar. Os impactos
na China, África, no Ártico repercutem também aqui.
Precisamos aprender com as lições do passado para termos
um futuro para nossos filhos e netos.

-Estamos passando por momentos turbulentos na economia.
Em 2008, tivemos uma forte crise mundial. Em 2011, grandes
potências européias e os Estados Unidos estão enfrentando
problemas financeiros. Além disso, os efeitos das mudanças
climáticas, desastres naturais cada vez mais fortes, escassez
de recursos natura is , c r iam um contexto de
insustentabilidade do atual modelo de produção e consumo
de bens e serviços. Entendemos que o caminho a ser seguido
e que o Estado de São Paulo está adotando é o
desenvolvimento sustentável, agregando crescimento
econômico, justiça social e preservação do meio ambiente.

Para alcançarmos esse modelo, o caminho é a economia
verde. O Governo de São Paulo tem trabalhado em diversos
setores com esse tema. Temos linha de crédito na Nossa
Caixa Desenvolvimento, para financiar projetos, ideias para
empreendedores. Na área de transportes, hoje maior
responsável pela emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE),
estamos investindo em metrô, trens e na revitalização da
hidrovia Tietê Paraná.

No turismo, são mais de R$ 30 milhões para estruturar
nossas Unidades de Conservação para atrair turistas e
estimular a economia local e regional. Na área de
combustíveis, São Paulo tem uma parceria com o setor
sucroenergético muito forte.
-
Por meio do projeto Etanol Verde, reduzimos o prazo para o
fim da palha da cana-de-açúcar em São Paulo, o uso de água
na produção e estamos certificando as unidades industriais
que cumprem as exigências. Com esse selo verde, a
aceitação do mercado é melhor e facilita a exportação. Na
agricultura, estamos conscientizando os produtores rurais e
implantamos o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA),
que por meio do projeto Mina D'Água remunera agricultores
que protegem nascentes em áreas de abastecimento.

Temos muito para avançar ainda, mas estamos nos unindo
com o setor industrial para transformarmos a cadeia
produtiva de São Paulo num modelo de baixo carbono.
Queremos gerar novos empregos, queremos crescimento
econômico, mas não a qualquer custo por que não serão as
futuras gerações que ficarão sem recursos naturais, mas nós
mesmos. Temos que nos preocupar com o futuro, mas agir no
presente.

A Chamada Economia Verde vai sair fortalecida dentro desta
nova configuração global? Pode dar alguns exemplos de
economia verde no Estado de São Paulo?

Entendemos que o caminho a ser

seguido e que o Estado de São Paulo está

adotando é o desenvolvimento

sustentável, agregando crescimento

econômico, justiça social e preservação do

meio ambiente.
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A variável ambiental é segundo alguns ambientalistas, o
fundamento invisível da economia. Você concorda? Se
sim, como esta variável esta sendo administrada em
nosso país?

Sim, o capital natural e os serviços ecossistêmicos não
vêm sendo adequadamente considerados nas decisões
econômicas. Por esta razão a Secretaria do Meio
Ambiente iniciou a elaboração de estudo sobre a
economia dos ecossistemas e biodiversidade, TEEB (do
inglês The Ecomics of Ecosystems e Biodiversity). Com
esta iniciativa pretende-se conhecer o valor dos serviços
ecossistêmicos presentes em São Paulo, além dos riscos
e custos associados à sua perda. Estas informações são
fundamentais para orientar a formulação e a revisão de
políticas públicas, por exemplo, com a criação de
incentivos e outros instrumentos de mercado para
influenciar os modos de produção e padrões de consumo.
Desta forma pretende-se orientar o estado na direção de
uma nova economia, em que o capital natural esteja
refletido na tomada de decisão.

Esse é o desafio diário. O modelo
de desenvolvimento sustentável
que estamos buscando prevê
crescimento econômico, geração
de emprego e renda com
preservação ambiental . Se
permanecemos com o sistema
econômico atual não teremos
recursos naturais num futuro
próximo. Com um crescimento
sustentável vamos garantir acesso a esses recursos para
as futuras gerações, bem como melhorar a qualidade de
vida da atual. São Paulo saiu na frente e entendeu que o
Brasil é a grande potência ambiental do mundo hoje. Isso
não significa que podemos explorar nossas riquezas sem
controle, ao contrário devemos planejar e instituir cadeias
de produção sustentáveis que respeitem o meio
ambiente.

Há grande responsabilidade de criação de novos
empregos. São Paulo busca uma nova vocação na área
de produção e tecnologia limpa. Apostar nisso é criar uma
janela de oportunidades para que a planta industrial de
São Paulo seja diferenciada das outras, porque é limpa.
Isso significa agregar valor socioambiental ao produto.

O Estado de São Paulo tem adotado o modelo econômico
erde. Para mudar a cadeia de produção, estamos

O Brasil além de ser um país emergente é também
detentor de um grande patrimônio natural. Como
devemos conciliar crescimento econômico com
preservação ambiental de forma estratégica?

investindo R$ 600 milhões, por meio de uma linha de crédito
da Economia Verde da Nossa Caixa Desenvolvimento,
facilitando o acesso ao crédito com juros reduzido para os
nossos empresários. No setor energético, para garantir a
substituição de combustíveis fósseis por renováveis,
reduzimos o ICMS do etanol de 25%, o mesmo da gasolina,
para 12,5%. Também, por meio do CDHU, todas as casas
populares são construídas com sistemas de coletor de
energia solar. No setor de transportes, que é o nosso maior
desafio, investimos em transportes públicos avançando com
o metrô e trens. Na esfera governamental, criamos o
Programa estadual de Contratações Públicas Sustentáveis,
priorizando a compra de produtos e serviços que causam o
menor impacto ambiental possível.

A Secretaria está investindo aproximadamente R$ 30
milhões até o final desde ato em ecoturismo. O estado de São
Paulo é rico em Parques Estaduais, cavernas, trilhas e tem
um potencial a ser explorado. O objetivo é preservar o meio
ambiente, gerando emprego e renda, contribuindo para o
desenvolvimento regional nessas áreas. Para se ter uma
idéia 20,9% dos turistas internacionais são motivados pela
natureza, ecoturismo ou aventura e é o segmento que mais
cresce no mundo, por volta de 20% ao ano. De olho na Copa
de 2014, vamos fomentar esse setor.

- O Brasil deu uma enorme
contr ibu ição ao mundo na
Conferência do Rio 1992, de onde
saíram a Carta da Terra, a Agenda
21 e as impor tan t í ss imas
Convenções do Clima e da
Biodiversidade. Dez anos depois,

nosso país levou a Joanesburgo uma iniciativa que nasceu
aqui na SMA: a proposta de uma meta global de 10% de
energias renováveis até 2010.

Na Rio +20 serão discutidos 3 grandes temas: pobreza,
economia verde e governança. Em pobreza, precisamos
melhorar a situação de 16 milhões de brasileiros, porém creio
que com emprego, informação, saúde e educação de
qualidade. Na economia verde, precisamos prestar atenção
no que estão fazendo outros países: pesquisa,
desenvolvimento, inovação, capacitação de mão de obra,
proteção de mercados estratégicos e forte investimento. Em
governança, discute-se como garantir uma forma sustentável
de promover a equidade, inclusive para as gerações que
estão por vir. Nesse ponto, acredito que os governos locais -
onde estão os problemas e as soluções - precisam ser
fortalecidos.

Qual sua expectativa para o evento
Rio + 20 que se realiza em 2012 no
Rio de Janeiro? Qual a contribuição
do Brasil ao mundo e vice versa?
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Para as atuais e
geracõesFUTURAS

A 4 FIBoPS reuniu publico especializado em um

dos maiores intercâmbios de conteúdos e práticas de

sustentabilidade e produtos verdes do país.

Governo, Academia, Empresas, Instituições

Representativas, Mídias especializadas e ONGs

estiveram presentes com suas inovações

tecnológicas e gerenciais, apontando caminhos e

soluções. A 4 FIBoPS discutiu temas relevantes e

apresentou tendências futuras, antecipando as

visões e percepções de especialistas e lideranças no

tocante a Economia Verde, Desenvolvimento

Sustentável eRio + 20.

A 4FIBoPS reuniu a massa critica da

sustentabilidade. Autoridades, Especialistas e

Pe r sona l i dades ma r ca ram p resença e

compartilharam suas visões e percepções sobre

práticas de sustentabilidade.

Governo, Importantes Institutos e Universidades,

Especialistas, Instituições Representativas,

Empreendedores, Jornalistas e Lideranças

Empresariais, juntos, debatendo tendencias e

apontando caminhos e soluções no maior

intercâmbio pro-sustentabilidade do país.

Mais de 60 empresas e instituições apresentaram

suas inovações fazendo do evento uma grande vitrine de

propostas e soluções para atender demandas de uma

economia mais verde, limpa e sustentável. Os produtos e

práticas ali expostos comprovaram que é possível adotar

práticas sustentáveis nas estratégias e modelos de

negócios, produzir com mais eficiência e menos impacto,

gerar renda e inclusão social por meio do comercio justo,

e aliar crescimento econômico com preservação

ambiental e respeito humano.

Quem Esteve na 4 FIBoPS

4 FIBoPS mostrou aa sustentabilidade que dá certo
apresentando produtos e práticas sustentáveis

Visitantes mirins já mostram interesse pelo tema Sustentabilidade
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Dentre os expositores, a participação das 28 empresas

selecionadas pelo Ranking Benchmarking 2011, que

passam a integrar o maior Banco de Práticas de

Sustentabilidade de livre acesso do país, agora com 226

cases, permitindo compartilhar o conhecimento técnico

de excelência gerencial com as médias e pequenas

empresas.

Palestras Magnas com

ternacionais debatendo temas relevantes e tendências

gerenciais futuras sob o prisma da sustentabilidade, além

de painéis temáticos com as melhores Universidades e

Institutos de Pesquisas. A 4 FIBoPS recebeu ampla

cobertura de mídia especializada, tanto em veículos

impressos, comoemTV, rádio e internet.

Com alto nível de especialização, tivemos ao todo a

presença de 74 palestrantes de 5 diferentes estados e 5

países. Feira, congresso e ranking benchmarking, fazem

da FIBoPS o maior intercâmbio pró-sustentabilidade do

país.

âncoras nacionais e
in

Uma iniciativa plural e agregadora

Um evento único que reúne e compartilha práticas,

produtos e serviços pró-sustentabilidade, fomenta novos

negócios, capacita gestores e proporciona aproximação

entre os diversos segmentos da sociedade em torno dos

desafios e oportunidades que a sustentabilidade impõe a

governos, países e empresas

Foi um evento completo, contando ao todo com 43

atrações, em sua maior parte gratuitas, em sua

programação a FIBoPS contou com o II Congresso

internacional, sala técnica e sala do conhecimento, ilhas de

sustentabilidade, atividades lúdicas e interativas,

apresentações musicais, performances teatrais, arte

instalações, oficinas de reciclagem, espaço gourmet,

fóruns e lançamentos de livros, plantão benchmarking,

orquestra sinfônica, coral, artesãos, entre outras atrações.

Com um tema transversal e de interesse difuso, o público

alvo da FIBoPS é composto por especialistas,

empreendedores ,jornalistas, ambientalistas, estudantes,

lideranças, autoridades e personalidades atuantes nos 03

setores da economia. Um público altamente qualificado e

formador de opinião, mais de 4 mil pessoas atraídas pelo

rico conteúdo e caráter inovador da iniciativa.

O pátio do evento contou com uma seleta mostra das

práticas e produtos pró-sustentabilidade de grandes e

inovadoras empresas e instituições.

4ª FIBoPS Feira e Congresso internacional pró-sustentabilidade 19

Publico visitante nos corredores da FIBoPS



Samyra Crespo, Secretária de Relações Institucionais
e Cidadania do Ministério do Meio Ambiente

Arnaldo Jardim - Deputado Federal

Bruno Covas, Secretário de Meio Ambiente do Estado SP

Quem esteve na 4ª FIBoPS

Eduardo Athayde, jornalista e
pesquisador internacional da WWI

Hiran Castello Branco, Pres. Cons. Nacional
de Propaganda

Tadeu Artur Junior, Diretor Técnico de
Projetos - Sebrae SP

Consuelo Yoshida,
Desembargadora Federal

Floriano Pesaro, Vereador de SPPaulo Roberto Dallari Soares -
Diretor Adjunto do DMA FIESP

Articulistas do Livro BenchMais2 na abertura do Congresso
Internacional

Germana Zapata - Inovação e Tecnologia SENAI NacionalKim Dandurand, Aulterra -
Estados Unidos

Vyt Garnys, Diretor
CETEC, Australia

Carlos Eduardo Peralta, Advogado da Procuradoria
Geral da Costa Rica

João Amato, VP da Fundação
Vanzolini

Paulo Nogueira Neto, 1º  secretário de Meio
Ambiente do País

Orquestra Filarmônica Senai
SP com 75 músicos

Publico atento em um dos
auditórios

Coral Unicanto com 46
vozes
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Vozes da

Sustentabilidade

Desenvolvimento sustentavel é um conceito
poderoso e mobilizador que combina criatividade,
curiosidade e senso cientifico para construirmos um
futuro onde possamos viver juntos e felizes. Agora,
desenvolvimento sustentavel, como prática, é a
principal referencia para organizar ações coletivas e
desenvolver cooperação como a mais pura
expressão humana.

O Pensamento de Nossas
Principais Lideranças

o pensamento de nossas

principais lideranças

Mark S. Langevin
Diretor da BrazilWorks
Washington DC - EUA

Arnaldo Jardim
Deputado Federal

Frases Exclusivas

Acredito que um desenvolvimento verdadeiramente
sustentável deva ser socialmente inclusivo,
ambientalmente adequado e economicamente viável.
Digo isso diante da certeza de que economia e meio
ambiente podem andar de mãos dadas rumo a
Economia Verde. Um conceito bastante amplo que
pode se desdobrar em diversos temas, onde não há
espaço para sectarismos, nem visões ultrapassadas, o
que precisamos é ter um olhar para as gerações
futuras.

Sustentabilidade não é enganação. É inovação. É
evolução.  É fazer mais com menos. Produzir e
consumir com mais eficiência, mais responsabilidade,
mais reaproveitamento de recursos, mais inclusão e
justiça social. E, ao mesmo tempo, com menos
desperdício, menos exclusão, menos poluição e
impacto. É inteligencia com ética.

Marilena Lavorato
Organizadora Benchmarking Brasil e

Presidente Comitê de Sustentabilidade
Instituto Mais
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Sustentabilidade é uma nova forma de pensar, sentir e agir em
relação às pessoas e ao ambiente. É uma revolução cultural,
pois rompe a visão antropocêntrica ao reconhecer nossas
limitações frente a finitude dos recursos naturais e nossa
dependência para com eles. Implica em rever conceitos,
posturas individuais e valores coletivos em prol de um
compromisso com a qualidade de vida das presentes e futuras
gerações.

o pensamento de nossas

principais lideranças

Bruno Covas
Secretário de Meio Ambiente do Estado de

São Paulo

João Paulo Ribeiro Capobianco
Ambientalista, e membro do Conselho

Diretor do Instituto Democracia e
Sustentabilidade.

Os recursos naturais não são inesgotáveis. O
futuro para nossos filhos e netos depende, mais

do que nunca, da forma como produzimos e
consumimos hoje.

Izabella Teixeira
Ministra do Meio Ambiente do Brasil

Temos que estimular a energia limpa, uma janela de
oportunidades para os empresários, os produtores, para que a
planta industrial de São Paulo seja diferenciada. Isso agrega
valor ao produto.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece um novo
momento para a gestão de resíduos no país, mediante a
reestruturação da cadeia produtiva e com a introdução dos
conceitos de consumo sustentável, responsabilidade
compartilhada, logística reversa e hierarquia na gestão de
resíduos. Para adequação do cenário atual e atendimento das
determinações legais torna-se necessária a adoção imediata
de um sistema integrado e sustentável de gestão de resíduos
sólidos, tendo por princípio o enfrentamento do crescimento na
geração e a garantia plena de um destino adequado à
totalidade dos resíduos.

Carlos Roberto V. Filho
Diretor executivo da ABRELPE -

Associação Brasileira de Empresas de
Limpeza Pública e Resíduos Especiais





Barueri sediou em setembro a 1ª Feira para o

Intercâmbio das Boas Práticas Socioambientais, uma

realização do Instituto Mais com o apoio da Prefeitura de

Barueri.AFeira se realizou no Centro de Eventos da Cidade

com fórum de boas práticas e mostra de produtos e serviços

verdes.

O evento foi aberto ao publico, e recebeu uma média de

2 mil pessoas que participaram do Fórum de Boas Práticas,

das Palestras Gerenciais e conhecerem as práticas e

produtos verdes dos expositores locais. Foram mais de 20

palestrantes que abordaram temas relevantes e atuais da

sustentabilidade  em  apresentações  simultâneas  em  02

auditórios.

Na foto abaixo, da esquerda para direita, Marco Antonio

de Oliveira - Bidu (Secretario de MeioAmbiente de Barueri),

Wilton Garcia Filho (PSA Peugeot Citroen), Marilena

Lavorato Presidente do Comitê de Sustentabilidade do

Instituto Mais), Luiz Carlos de Souza (Secretário da

Industria e Comércio de Barueri), e o Vereador de Osasco,

posam em frente ao stand da Peugeot Citroen na Primeira

Feira de Sustentabilidade da cidade.

Acima a direita, Marilena Lavorato do Instituto MAIS ao

lado do Secretário do Meio Ambiente de Barueri, Bidu, e na

Palestra Magna deAbertura.

As lideranças empresariais mostraram suas boas

práticas e suas inovações verdes na primeira feira de

sustentabilidade de Barueri.

Entre elas, PSA Peugeot Citroen, Proactiva Serviços

Ambientais, Rotary, CCR Via Oeste, Secretaria de

Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri, e o

Programa Benchmarking Brasil da MAIS Projetos.

Ta m b é m p r e s e n t e s

lideranças acadêmicas com a

participaçao de seu corpo

docente palestrando sobre

temas diversos. Enviaram

palestrantes para a FIBoPS

Barueri: PUC, Machenzie,

Uninove, e FGV, além de

ONGs, Empresas e órgãos

governamentais.

Em 03 dias de evento, alunos de escolas técnicas e

universidades locais, além de profissionais atuantes em

sustentabilidade nas empresas, governo e ONGs puderam

ter acesso gratuito a informação qualificada dos

palestrantes, em sua maioria, especialistas, pesquisadores

FIBoPS mostrou a

força da
da região

Barueri

Economia Verde
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Considero o Evento de grande importância para a Cidade, gerando oportunidade de interação entre a
sociedade e os setores público e privado. Esta interação se faz extremamente necessária para a dissiminação
das boas práticas socioambientais, hoje em aplicação, promovendo conscientização de todos com relação a
importância e cuidado com o  Meio Ambiente e os benefícios que a adoção desses hábitos podem pode trazer à

sociedade. Somente através da reflexão de que é possível implementar ações que sejam rentáveis às Empresas, benéficas à
Sociedade e ao Meio Ambiente, a partir do conceito de Sustentabilidade, podemos caminhar para uma mudança de atitude e
melhorias assegurando a qualidade de vida para as futuras gerações. Parabenizo o Instituto Mais pela iniciativa em realizar pela
primeira vez, em Barueri, a Feira para o Intercâmbio das Boas Práticas Socioambientais, que já é sucesso na capital paulista há
cinco anos. Uma atitude de grande valia para o mundo, informar e divulgar as práticas ambientais hoje tão importantes para o
meio ambiente e para a nossa sobrevivência.

Na foto abaixo, uma panorâmica do público visitando a

FIBoPS Barueri, a 1ª Feira de Sustentabilidade da cidade.

Os principais eixos temáticos da grade técnica da

FIBoPS Barueri foram: Cidades Sustentáveis e Tendências

Futuras; Inovações e Competitividade; Responsabilidade

Socioambiental e Economia Verde; Resíduos e Logística.

A FIBoPS Barueri faz parte do calendário CEBoPS -

Compromisso Empresarial pelas Boas Práticas

Socioambientais do Instituto Mais, que reune empresas,

governo, academia e terceiro setor para o intercâmbio de

produtos e práticas verdes.

Barueri foi a primeira cidade a hospedar a FIBoPS

Interior, uma iniciativa de fomento a sustentabilidade para a

construção de uma economia mais verde e limpa.

O Instituto Mais pretende levar a iniciativa para outras

cidades que tenham interesse em mobilizar as lideranças

locais (empresas, governo, academia, e terceiro setor) para

o intercâmbio das boas práticas de sustentabilidade e

mostra de produtos verdes.

Na foto abaixo, auditório lotado na palestra magna de

abertura do dia 21 de setembro no Centro de Eventos

Barueri.

O Instituto Mais é também realizador da FIBoPS

Internacional que está em sua 5ª edição. A missão do

Instituto é compartilhar conhecimento aplicado para a

construção de massa crítica em sustentabilidade.

Mais informações em www.institutomais.org
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Depoimentos

Nome: Wolney Ricardo Penalva de Farias
Cargo: Diretor Sócio – Onda Ambiental
Cargo: Diretor Sócio - Akion Multinacional

Com relação as iniciativas do Instituto Mais, estou muito impressionado.  Precisamos incentivar as ações
voltada para o meio ambiente e para a sustentabilidade, uma palavra que esta sendo muito valorizada nos
meios de gestão. São iniciativas que merecem investimento e atenção. Tudo isso eu vejo no trabalho do
Instituto Mais, a criação do Benchmarking com marcos e referenciais, para se buscar melhorias da gestão

socioambiental no país.  Contem com meu apoio. Parabenizo essa iniciativa que estão fazendo. Muito inovador, tanto o
Benchmarking como a FIBoPS. Acho que devem seguir em frente.

Nome: Viviane Figueiredo
Cargo: Gerente de Contratos
Empresa: Proactiva Meio Ambiente Brasil



Em relação a FIBoPS Barueri, estou adorando e acho muito valido para Barueri e para as regiões como
Jandira que tem muitas metalúrgicas e empresas. A FIBoPS é um evento que dá para a gente aprender e
depois colocar em prática. Em relação ao Benchmarking Brasil, acho que incentiva as empresas a cuidarem
mais do meio ambiente e ver o lucro da sustentabilidade. Além de ajudarem o meio ambiente, lucram com

isso. Aprendi muito, e achei tudo muito interessante. Colocarei em prática tudo isso na área que estou trabalhando agora.

A Iniciativa da FIBoPS promovida pelo Instituto Mais e a Prefeitura de Barueri é muito importante por
incentivar a divulgação de boas praticas de sustentabilidade. A troca de experiência entre os atores da
sociedade, como autoridades publicas, ONG e empresas, são fundamentais para alcançar resultados
positivos para as gerações presentes e futuras.

O município de Barueri com este evento está incentivando a adoção das melhores praticas nas empresas.
Com esta feira de sustentabilidade, as empresas começam a ver que práticas e produtos verdes realmente
funcionam e trazem benefícios. Se a empresa tem uma infra-estrutura preparada para isso, e consegue
economia de água e de luz, vai gerar benefícios para si e para toda a cadeia. Enfim, será bom para todos.

Eventos desta natureza para municípios que querem inovar e evoluir com qualidade de vida e segurança, é
muito importante. Para que as pessoas possam compreender mais sobre sustentabilidade, e ver que é
possível produzir e consumir respeitando o meio ambiente. Esses eventos trazem inovações para que as
pessoas possam conhecer, e nesse sentido, o fomento do município para esclarecer a população e

estimular a economia verde, é fundamental.

Essa é uma primeira feira de sustentabilidade em Barueri, e, como o Secretario de Meio Ambiente, Bidu,
apoiador da FIBoPS Barueri,  colocou na abertura do evento, é uma semente que  acreditamos,
rapidamente se transformará em algo grande e forte. A PSA foi junto nessa parceria da Prefeitura com o
Instituto Mais para realizar a feira. A preservação ambiental está intrínseca nos produtos e processos da

PSA. Somos certificados pela ISO 14000, e  temos produtos verdes. O carro exposto aqui na feira é um deles, com vários
atributos sustentáveis e já concebido dentro do conceito verde. A feira proporcionou a visibilidade destes atributos  de
sustentabilidade do nosso produto (carro) ao publico, incentivando inclusive interesse de compra do visitante da feira. Para a
PSA é sempre bom participar de eventos inovadores e de fomento da nova economia verde.

O grupo Orsa já é uma empresa que faz parte do Programa Benchmarking. Nós participamos com uma de
nossas empresas, Orsa Florestal, que gerencia um dos maiores manejos certificado FSC em área
particular no mundo com 545 mil hectares na Amazônia. O Ranking Benchmarking é muito importante,
porque aponta e estimula empresas e pessoas a pensarem e agirem de forma sustentável. A FIBoPS é
igualmente importante porque leva o conceito da sustentabilidade mais próximo do publico geral já que as

praticas Benchmarking ficam restritas ao mundo coorporativo. Acho que a FIBoPS traz isso para a população, o entendimento
do que é sustentável.

Nome: Rosa Fonseca
Cargo: Comunicação Coorporativa do Grupo Orsa
Empresa: Grupo Orsa

Nome: Wilton B. Garcia Filho
Cargo: Gerente de Logística
Empresa: PSA Peugeot Citroën

Nome: Valdir Henrique da Cunha
Cargo: Coordenador de RH – Área de segurança e medicina do trabalho
Empresa: CPM Braxis

Nome: Barbara Pereira
Cargo: Coordenadora de Qualidade
Empresa: Shopping Tamboré
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Nome: Aude Joël
Cargo:Responsável de Comunicação
Empresa: Proactiva Meio Ambiente Brasil

Nome: Catia Ap. Silva
Cargo: Assistente de Gerência
Empresa: Budai
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propiciada foi fundamental para a aproximação e o diálogo

com diversos segmentos da sociedade.”

“O planeta está enfermo. Vivemos a mais

grave crise socioambiental da história da

human idade e que ameaça nossa

sobrevivência na Terra. Só temos um caminho:

a sustentab i l idade. S ign i f i ca out ra

compreensão do planeta, fundada em uma nova economia,

construída no bojo de uma cultura política presidida pela ética,

valores, saberes, sentimentos e solidariedade entre as

pessoas e das pessoas com a natureza. Premiar as boas

práticas é fomentar a mudança, a atitude, o compromisso, a

responsabilidade compartilhada. É contribuir para a

multiplicação do novo modo de ser, produzir e consumir.

Além de servir de grande estímulo para os envolvidos, os

protagonistas das iniciativas premiadas. Esperanças

renovadas e compromissos de prosseguir na construção da

sustentabilidade – até porque temos muito a fazer – nos

moveram a participar do 4º FIBoPS e º Benchmarking

Brasil, com agradável premiação.”

l

“Pelo segundo ano consecutivo, a PepsiCo

South America Foods entra no Ranking

Benchmarking Ambiental Brasileiro com suas

iniciativas focadas no engajamento do público

interno. Para o Depar tamento Corporat ivo de

Sustentabilidade da companhia, este prêmio chancela o

permanente compromisso da PepsiCo com a adoção de

valores pelo desenvolvimento sustentável e ainda pela

formação de cidadãos muito mais conscientes quanto ao meio

ambiente e diligentes quanto ao planeta que deixarão para

suas futuras gerações. Sabemos que ainda há muito o que

fazer em nossa sociedade na busca por um planeta saudável

e perene, mas também acreditamos no papel do setor privado

como catalisador de mudanças. Parabéns ao Ranking

Benchmarking pela iniciativa de reportar as boas práticas

empresariais e assim contribuir com a chance de um futuro

melhor para todos”.

Gerente

Corporativa de Responsabilidade Social dos Correios

Diretor de Coordenação

e MeioAmbiente - Itaipu Binaciona

Gerente de sustentabilidade da

PepsiCo South & CentralAmerica and Caribbean Foods

Nelton

Andreza

Friedrich

Araujo

9

Ricardo

Paulo

Maria

Rolim

NogueiraNeto

Pinheiro

“Participar da 4º FIBoPS foi uma grande
satisfação para a Ambev. Uma importante
oportunidade para, mais do que dividir com
todos aquilo que a empresa tem feito em prol
do meio ambiente – especialmente o case do

Banco CYAN, tema da nossa exposição – , conhecer as ideias
e inovações que estão sendo desenvolvidas por ONGs, pelo
governo e por outras empresas. Essa troca de experiências,
de melhores práticas, é fundamental na construção desse
mundo melhor desejado por todos. Com o Banco CYAN
queremos estimular o uso consciente da água,
recompensando aqueles que conseguirem diminuir a
utilização desse recurso natural. Desde seu lançamento, em
março, o Banco CYAN já foi responsável pela economia de
mais de 46 milhões de litros de água. Essa iniciativa nos fez
conquistar uma excelente posição na ção do Ranking
Benchmarking Brasil, que se tornou um relevante e respeitado
selo de sustentabilidade nesse país. Um verdadeiro estímulo
ao compartilhamento de boas ideias.”

“O BENCHMAIS é uma iniciativa ambiental

importante. Representa um premio para os que

já tem um bom nível de proteção ambiental em

suas iniciativas. Por outro lado tem uma

enorme repercussão didática, ensinando às

empresas e aos seus técnicos novas normas de proteção

ambiental. É portanto uma iniciativa que produz muitos

benefícios, nestes tempos difíceis de aquecimento climático.”

“Ter a oportunidade de patrocinar e participar

da 4ª FIBoPs foi uma experiência de extrema

importância para os Correios, que possuem a

Sustentabilidade como um dos valores de sua

Iden t i dade Corpo ra t i va . O even to

proporcionou reflexão sobre os desafios que se apresentam

ao Brasil neste novo milênio. Os Correios estão engajados

com a diretriz do governo federal para defesa do meio

ambiente e garantia de um desenvolvimento sustentável para

o Brasil, assim, a troca de experiências e conhecimento

9а edi

Diretor de
Sustentabilidade daAMBEV

1o Secretário de Meio Ambiente do Brasil. Membro da

Comissão Brundtland (1983 a 1986).

DEPOIMENTOS

Foto: Thelma Kai/Correios

Benchmarking Brasil  e FIBoPS - Opinião de quem conhece e participa



ARTIGOS Técnicos 30

Artigos Técnicos

Incorporação do Valor Sustentabilidade à Gestão das Empresas

Por Alcir Vilela

Ainda que presentes, pontualmente, em inquietações e

reflexões anteriores, as questões que nos conduzem a atual

idéia de desenvolvimento sustentável têm seu lastro principal

ou seu embrião na década de 1960, quando se associa a

questão ambiental a pressão decorrente do crescimento

demográfico em publicações como: “The population bomb”,

de Paul Erlich (1968); “The tragedy of the commons”, de

Garret Hardin (1968) e “The limits to growth” (Meadows et al.

1972); “A blueprint for survival” (The ecologist, 1972); “Only

one earth”, de Barbara Ward e Rene Dubos (1972). (Nobre,

Amazonas, 2002).

Durante aproximadamente duas décadas, entre o início

dos anos 1970 e o início dos anos 1990, período em que

podemos adotar como referências iniciais, mas não

exclusivas, a criação do Programa das Nações Unidas para o

MeioAmbiente (PNUMA) e a Conferência das Nações Unidas

sobre Desenvolvimento Humano (Estocolmo, 1972) e como

referência final (mas não conclusiva) a Conferência das

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento –

ECO-92 (Rio de Janeiro, 1992), os debates em torno da

relação desenvolvimento – meio ambiente levam a

construção, formalização e institucionalização da expressão

desenvolvimento sustentável, que passa a ser definido como

“aquele que atende às necessidades do presente sem

comprometer a possibilidade de as gerações futuras

atenderem a suas próprias necessidades”. (CMMDA, 1987,

p.46).

“Resultado de uma operação diplomática, ideológica e

social de grande envergadura” (NOBRE, AMAZONAS, 2002,

p.9), a noção de desenvolvimento sustentável possibilitou a

superação (não solução) do antagonismo entre preservação

ambiental e desenvolvimento por meio de um compromisso

em torno da idéia de que não são contraditórios. Não apenas a

sua formulação final mas o processo de negociação como um

todo, aproximou posições que anteriormente se

apresentavamcomo inconciliáveis.Ambientalistas e

desenvolvimentistas, países desenvolvidos e países

subdesenvolvidos, setor empresarial e terceiro setor, todos de

alguma forma encontraram espaço e se “acomodaram” numa

formulação final “deliberadamente vaga e inerentemente

contraditória” (O´Riordan, T. apud Nobrega, Amazonas, 2002,

p. 10).

Ao mesmo tempo em que se apresenta com suficiente

clareza para delimitar alguns aspectos cruciais:

responsabilidade em relação às futuras gerações e, como

consequência, visão de longo prazo no processo de

planejamento e tomada de decisão; prioridade ao

atendimento das necessidades essenciais – sobretudo dos

mais pobres do mundo e o reconhecimento de limites da

natureza num dado contexto social e tecnológico; a idéia de

desenvolvimento sustentável, como colocada, admite

contradições e imprecisões que têm sido amplamente

apontados e discutidos na literatura sobre o tema.

Há aqueles que, diante da amplitude ou falta de precisão,

identifiquem limitações suficientes para dificultar o caminhar

da sociedade rumo à sustentabilidade. A lógica é

relativamente simples: se não há clareza com relação ao

significado, é impossível (pelo menos mais difícil) planejar,

implementar,medir.

“The absence of a clear theoretical and analytical

framework, however, makes it difficult to determine whether

the new policies will indeed foster an environmentally sound

and socially meaningful form of development”. (LÉLÉ, 1991,

p. 607).

Outra visão, reconhece a imprecisão mas não identifica

nela umproblema.Ao contrário, reconhece que se não trata de

um conceito cientificamente embasado mas de uma noção

politicamente construída e que sua imprecisão ou largueza

foram fundamentais para que a discussão avançasse, se

institucionalizasse e se legitimasse. (NOBRE, AMAZONAS,

2002).

Processo de legitimação que, conforme demonstra José Eli

daVeiga (2010), leva a noção de sustentabilidade a se
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constituir num novo valor, tão difícil de se definir quanto

felicidade ou justiça social, mas ainda assim, suficientemente

claros para nortear condutas e processos de decisão nas mais

diferentes instâncias.

Esta me parece ser uma leitura muito clara do processo que

se estabeleceu em torno do (não)conceito de

desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade como uma

derivação. É inequívoca a incorporação dessas expressões

pela sociedade, o que pode ser comprovado em alguns

centésimos de segundo com a utilização de qualquer bom

“buscador” da internet, que indicará algumas dezenas de

milhões de resultados, tanto para as expressões em

português como em inglês. Esta mesma busca mostrará que

há variações expressivas no significado que se atribui a elas,

configurando para um avaliador mais rigoroso um verdadeiro

“balaio de gatos”, assim como há diferenças enormes nas

práticas a elas associadas, as suas intenções e resultados. No

entanto há um sentido geral que se mantém e há também

alguns núcleos de convergência bastante interessantes.

A situação não é diferente no âmbito da gestão

empresarial. No limite não faria sentido definir uma empresa

ou uma prática empresarial como sustentável. Não por uma

questão de juízo de valor ou preconceito, mas simplesmente

por uma questão de escala. A noção de sustentabilidade e,

portanto, qualquer avaliação neste sentido, extrapola o âmbito

da empresa. Uma empresa não pode ser considerada

sustentável se sua cadeia valor não é (o mesmo raciocínio se

aplica ao ciclo de vida de um produto). Da mesma forma, não

faria sentido imaginar uma organização empresarial

sustentável num contexto social, político ou cultural não

sustentável.

Ainda assim, a idéia de sustentabilidade vem sendo muito

rapidamente incorporada à gestão empresarial e também com

uma enorme “largueza conceitual” e diversidade em termos

dosmétodos, técnicas e práticas utilizados.

Se por um lado há, e infelizmente não são poucos, os casos

que se enquadram na evolução da maquiagem verde

(“greenwashing”) para uma maquiagem sustentável há, por

outro, um conjunto interessante de iniciativas que podem

trazer ganhos concretos para a sociedade e, ao que tudo

indica, para as próprias empresas. Os indicadores de

sustentabilidade associados às bolsas de valores (por

exemplo, o ISE BOVESPA e o Dow Jones Sustainability

Index), os relatórios de sustentabilidade produzidos com base

nas diretrizes do Global Reporting Initiative (GRI); diretrizes de

sustentabilidade e sistemas de certificação baseados em

processos de negociação com partes interessadas – ou

mesas redondas - , como os produzidos pela “Roundtable on

Sustainable Biofuels” e pela “Roundtable on Sustainable Soy”;

iniciativas de inventário e de divulgação de emissões de

carbono (GHG Protocol e Carbono Disclousure Project) são

alguns exemplos de uma grande lista de abordagens,

métodos e instrumentos que – rapidamente – estão sendo

desenvolvidos, disponibilizados e aplicados com bons

resultados.

Não se pretende aqui apresentar uma lista exaustiva dessas

iniciativas nem, tampouco, dissecá-las em relação às bases

conceituais e metodológicas, limites e possibilidades, mas há

alguns aspectos relevantes ou pontos de convergência entre

elas que começam a indicar um bom caminho para a

aproximação do valor sustentabilidade à gestão empresarial.

Os primeiro deles refere-se ao binômio transparência –

engajamento de partes interessadas. Este parece ser um bom

caminho para a superação da imprecisão conceitual e das

diferenças de percepções e expectativas em relação à

sustentabilidade. É fundamental que a visão de

sustentabilidade, as estratégias, os objetivos e iniciativas

decorrentes sejam negociados, que os diferentes segmentos

da sociedade tenham acesso ao processo, às informações e

meios para umaparticipação com razoável equidade.

O segundo diz respeito à ampliação de escala, ou melhor, de

escalas. A gestão para a sustentabilidade nas empresas não

pode se restringir aos limites da própria empresa, o que

implica em abordagens mais amplas na cadeia de valor (ou

ciclo de vida do produto se o foco estiver na função de um bem

ou serviço); do território (espacial) e do tempo.

O terceiro aspecto remete a necessária inserção estratégica

da questão no âmbito das empresas e é uma decorrência dos

dois anteriores. Planejamento de longo prazo, engajamento

de partes interessadas, gestão da cadeia de suprimentos,

entre outros elementos, têm – por natureza – caráter

estratégico, tratá-los como simples aspectos operacionais,

desconectados da administração estratégica significa – em

termos práticos – não tratá-los.

Certamente os três aspectos mencionados não configuram

um modelo de gestão da sustentabilidade empresarial (e nem

seria necessário pois há vários e muito bem estruturados) nem

são garantia de excelentes resultados.Aausência de qualquer

um deles, no entanto, é um forte indício de que – mesmo que

bem intencionada – uma organização pode estar caminhando

no rumodamaquiagemsustentável.
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Sustentabilidade e Tecnologia
Os Desafios Profissionais no Mundo Contemporâneo

Por Francisco Paletta

Nos últimos vinte anos, países de industrialização recente,

como Cingapura, China e Coréia do Sul, revolucionaram suas

economias. Antes atrasadas tecnologicamente, pobres e

voltadas fundamentalmente para a produção de alimentos,

essas economias tornaram-se modernas e espantosamente

dinâmicas. Por mais que tenham seguido trilhas particulares,

não foi diferente, nos casos citados, o estímulo e difusão da

cultura de valorização da engenharia e da inovação

tecnológica — condição indispensável para disputar

eficazmente as melhores posições nos desafiadores

mercados globais.

Para enfrentarmos a competitividade internacional,

precisamos redimensionar o valor estratégico da ciência e

compreender que ainda há um imenso trabalho a realizar para

nos aproximarmos dos países que lideram a corrida. Podemos

estabelecer uma conexão entre a engenharia e o crescimento

da economia?

As questões macroconjunturais apresentadas para o Brasil

são essenciais e envolvem muitas áreas de atuação. Dentre

elas, uma que interessa sobremaneira, trata da modernização

da engenharia. Não basta mais garantir a boa formação

técnica dos estudantes, é preciso desenvolver novas

habilidades exigidas pelomercado de trabalho global.

Nesse contexto de mudanças cada vez mais dinâmicas, os

conhecimentos tornam-se obsoletos rapidamente. É preciso,

então, pensar em uma qualificação holística, valorizando

habilidades de gestão, ética, responsabilidade ambiental,

comunicação, liderança, metodológicas, culturais,

multidisciplinares e sistêmicas — todas destacadas na

economia do conhecimento.

Para bem pensar hoje o ofício da educação, é preciso

compreender e valorizar a complexidade do mundo

contemporâneo.Além de uma competência técnica específica

— no caso da engenharia absolutamente indispensável, a

maioria das novas ou renovadas profissões exigirá a prática

de inúmeras capacidades culturais. Educar o engenheiro para

o século XXI a fim de que o Brasil se destaque no cenário

mundial é equilibrar o binômio especialista – em sua dimensão

técnica - versus generalista – de carátermultidisciplinar.

Num mundo em que alcançar metas na sua plenitude dá a

medida da sobrevivência de uma organização, manter-se

orientado para o mercado cada vez mais globalizado, a

despeito de todas as dificuldades conjunturais e estruturais,

não é tarefa fácil. É preciso ter o futuro sempre como foco.

Preparar os novos profissionais a aceitar o desafio de explorar

o caminho da inovação e do crescimento economico

sustentável é o principal desafios que temos em um mundo

cada vez mais globalizado e competitivo. As organizações

com melhor desempenho são aquelas capazes de identificar

oportunidades, tirar partido das mudanças, transformar idéias

em realidade e obter os resultados que as colocam sempre à

frente da concorrência, à frente de seu tempo.

Tendo em mente a importância vital do papel que estes novos

profissionais terão que exercer neste novo cenário é

fundamental construir programas de formação profissional

alicerçados em três pilares: sólida formação acadêmica,

empreendedorismo de base tecnológica e foco no

desenvolvimento sustentável olhando além do futuro

imediato, com inovação e criatividade procurando sempre

soluções equilibradas entre as necessidades da sociedade e

os efeitos sobre o meio ambiente. É fundamental entender os

desafios da matriz energética global, meio ambiente e

sustentabilidade.

Ciência, Engenharia e Tecnologia estão fortemente

interligadas. Precisamos é ter uma melhor compreensão de

como a engenharia converte os novos conhecimentos da

Alta Performance: A Base para a Construção do

Futuro
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ciência em tecnologia à serviço da modernidade.Aengenharia

projeta novos softwares e hardwares para computadores,

desenvolve sistemas de comunicação e informação,

automatiza processos, cria edifícios inteligentes e

sustentáveis, cria novas moléculas no setor farmacêutico,

implementa novas técnicas na bioengenharia, decobre novas

alternativas energéticas, desenvolve processos para os mais

variados segmentos da indústria como Petróleo e Gás,

Mineração, Transporte, Serviços, Papel e Celulose,

Máquinas Industriais,Agronegócio, Pesca, Mineração, Têxtil,,

Bebidas Alimentos, Manufatura, Telecomunicações,

Petroquímica, Siderurgia e Metalurgia, Eletroeletrônico, entre

outros impulsionando o crescimento sustentável.

Num mundo sem barreiras à produção do conhecimento,

“mobilidade” passou a ser um conceito chave para todo

profissional e para as empresas que competem num mercado

cada vez mais globalizado. Mobilidade deve ser entendida

não apenas no seu aspecto físico – até porque, num mundo

integrado pela tecnologia da informação e da comunicação, a

mobilidade está se tornando cada vez mais “virtual” -, mas

principalmente no sentido de flexibilidade, de adaptabilidade,

de interatividade.

A mobilidade é o conjunto de atributos que permite a um

profissional aproveitar novas oportunidades, seja em países

estrangeiros ou no próprio local de origem.Amobilidade exige

competências que vão além da formação acadêmica

tradicional, e a garantia oferecida por padrões internacionais

de certificação e acreditação dos diplomas de nível superior.

Esta é uma tendência irreversível que decorre de novas

formas de organização da produção em escala planetária, de

que são exemplos o outsourcing, ou terceirização dentro das

fronteiras nacionais; o offshring, ou terceirização

internacional; e a formação de cadeias de suprimento, e de

informações e conhecimento. A mobilidade impõe-se pela

necessidade de garantir a competitividade dos blocos

econômicos regionais, bem como o desenvolvimento local,

em resposta aos esforços da competitividade global.

Para alcançar esta mobilidade, o engenheiro necessita aliar o

conhecimeno técnico e científico tradicional – elementos

básicos da matemática, ciências naturais e tecnologia – a

outras habil idades que o quali f icam a assumir

responsabilidades no novo ambiente empresarial.

O desenvolvimento das engenharias seguiu o curso do

A Era da Mobilidade

processo de industrialização. Num primeiro estágio, a

competência exigida do engenheiro era eminentemente

técnica. Em um segundo momento, à medida que a indústria

se diversificava e sofisticava, passou a ser requerida a

qualificação científica. Já na terceira etapa, adicionaram-se as

competências gerenciais.

A direção seguida no processo foi a da especialização

crescente. Avançou-se, então, para um quarto estágio, a que

se chegou optando pela direção inversa – indo-se da

especialização para a formação holística.

A formação holística como uma exigência da mobilidade, está

relacionada à flexibilidade mental e, portanto, à inovação. A

relação entre conhecimento holístico, mercados globalizados,

economia do conhecimento e desenvolvimento sustentável é

intrínseca.

Para um engenheiro, ter formação holística significa agregar

às competências técnicas básicas novos conhecimentos e

habilidades. Esse profissional deverá conviver em

comunidades e culturas diversificadas, que vivem e resolvem

questões e problemas do cotidiano a partir de um olhar

peculiar e característico. O engenheiro deve ter capacidade

de comunicação e saber trabalhar em equipes

multidisciplinares. Ter consciência das implicações sociais,

ecológicas e éticas envolvidas nos projetos de engenharia,

falar mais de um idioma e estar disposto a trabalhar em

qualquer parte domundo.

Já passada a primeira década novo milênio, o

desenvolvimento do país, tanto do ponto de vista econômico

quanto social, depende fortemente da tecnologia, que deve

ser decisiva tanto na questão da inclusão social quanto no

papel da geração de riqueza com base em novos produtos

nacionais. A habilidade do país em se transformar de país

emergente em país desenvolvido depende da distribuição

interna de renda e de um posicionamento agressivo no

mercado global, como criador e desenvolvedor de produtos de

base tecnológica. Neste sentido, uma das principais ações

que devem receber destaque nos próximos anos é o

empreendedorismo tecnológico, isto é, a capacidade de

oferecer ao mercado, novos produtos baseados em

tecnologias inovadoras, sempre com o diferencial de preços

competitivos. Este papel desafiador compete principalmente

aos engenheiros, que devem ser capazes de produzir

conhecimento, utilizando-se de novas técnicas, criatividade e

A Engenhar ia , o Empreendedor ismo

Tecnológico e o Desenvolvimento Sustentável
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arrojo para oferecer à sociedade global produtos com

conteúdo diferenciado e que consigam melhorar a qualidade

de vida das pessoas. Esta mentalidade empreendedora, e não

puramente comercial, que é característica de países ainda em

desenvolvimento ou sub-desenvolvidos, levaria o Brasil a

ingressar em um mercado liderado pelas principais potências

mundiais, que geram riqueza pormeio da tecnologia.

É importante percebermos hoje as duas fases da tecnologia,

que definem caminhos opostos e complementares da

engenharia no Brasil. Em uma primeira fase encontramos a

grande necessidade de se desenvolver produtos que facilitem

a vida das pessoas, mas todos eles com tecnologias simples e

de baixíssimo custo, a fim de atender às condições de boa

parte da população do país, extremamente pobre.Em uma

segunda fase reconhecemos a necessidade de penetração no

mercado de produtos de alta tecnologia, e que realmente

geram riqueza a partir de sua segmentação em um mercado

mundial crescente. A princípio, com a situação atual do Brasil,

a engenharia pode atuar de modo muito importante e imediato

no primeiro caminho, sendo que o segundo caminho se

restringe a mercados específicos, nos quais os investimentos

são mais significativos e onde já se encontram resultados

brilhantes, como na exploração de petróleo e na indústria

aeronáutica. Esses dois caminhos abrem ao país dois

mercados gigantescos, que podem gerar ganhos social e

econômico, cada umaseumodo.

Desta forma ao promover iniciativas como o Programa

Benchmarking das Boas Práticas de Sustentabilidade

estamos contribuindo para a produção de novos

conhecimentos e troca de experiências cujo objetivo é atingir o

desenvolvimento sustentável da sociedade. A cooperação

tecnológica com o setor industrial e de produção de bens e

serviços, contribui para a formação adequada dos recursos

humanos, oferecendo não só a troca de experiência técnica,

mas também humanística e global, de modo que os novos

profissionais se tornem vetores do progresso e da

sustentabilidade.
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(*) Texto publicado originalmente no LivroBenchMais2

Francico Palleta
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Construindo excelência com os
“Profissionais de Sustentabilidade”

Por Maria Cecilia Coutinho
de Arruda

Nos dias 26, 27 e 28 de julho de 2011, participei da 18th

Annual International Conference Promoting Business Ethics,

na St. Thomas University, em Nova York (USA), onde fiz uma

apresentação sobre os profissionais da sustentabilidade, fruto

de trabalho elaborado em co-autoria com Marilena Lavorato.

Tive como objeto de pesquisa e consulta o Banco de Práticas

do Programa Benchmarking que há nove edições seleciona as

melhores práticas de sustentabilidade do Brasil, por meio do

Ranking Benchmarking. Já passaram pelo crivo

Benchmarking, 133 empresas brasileiras que contribuíram

com 226 práticas catalogadas em 10 diferentes temáticas. O

Banco Digital de Práticas do Programa Benchmarking Brasil é

um respeitável acervo à disposição da sociedade. Além da

pesquisa minuciosa dos cases ali apresentados, fiz uma

rápida enquete com seus gestores, também conhecidos como

gestores Benchmarking. Outras fontes contribuíram para o

breve artigo que apresento a seguir. Ele resume uma pequena

parte da apresentação, que culminará numa publicação

acadêmica mais profunda, em que essas referências serão

identificadas e comentadas adequadamente.

A função dos profissionais de sustentabilidade teve origem

nos anos 1890, quando o Chief Electricity Officer foi designado

para gerir a questão elétrica, importante para impulsionar as

máquinas que o boom industrial demandava. Estava ali pela

primeira vez um olhar sobre a gestão de recursos naturais.

Até os anos 1970, o desenvolvimento fabril ainda revelava

certa indiferença por parte dos empresários e governantes no

tocante as pessoas e natureza. Os acidentes denotavam falta

de prevenção e pouca atenção era dada ao meio ambiente ou

aos trabalhadores. Na década de 1980 iniciou-se o combate à

poluição, com novas tecnologias para se adequar à

legislação. Nos anos 1990 a prevenção contra poluição trouxe

o sentido de competitividade ligada ao meio ambiente,

esboçando o que viria a se configurar como sustentabilidade.

Apartir de 2000, os modelos de negócios passaram a exigir

ferramentas como análise de ciclo de vida, ecodesign e

logística reversa. Cresceu a consciência sobre

sustentabilidade, pelos retornos, ganhos de eficiência,

competitividade. Surgiram profissionais para enfrentar

desafios significativos, com uma visão holística dos negócios:

critérios culturais, regulação, pressão social de diferentes

grupos e posicionamento estratégico da sustentabilidade.

Dada a sua responsabilidade, trabalham junto ao quadro

diretivo da organização. Exploram atividades que adicionarão

valor aos acionistas, revisando toda a gestão dos impactos da

organização e os riscos para sua reputação. Para geração de

receita, põem suas habilidades estratégicas, comerciais e de

comunicação, seu conhecimento das políticas e das pessoas,

sua experiência, para desenvolver produtos e serviços que

melhoram a sustentabilidade da organização, além de outras

oportunidades, como a de novos financiamentos, redução de

custos e aquisição de empresas. O profissional normalmente

é indicado entre os colaboradores da organização, num

processo inspirado e coordenado pelo seu presidente, para

atuar idealmente durante uns vinte anos. Em vários países,

com frequência acaba por entrar na Política, buscando

diretrizes governamentais para toda a sociedade.

Adequando a estrutura de negócios ao cenário futuro,

identificam um portfólio de “produtos verdes” que sinalizem

mudanças e um relatório dirigido ao presidente, que incorpora

a “função sustentabilidade”. Partindo do relacionamento com

os públicos mais importantes, estabelecem parceiros e

colaboradores para alcançar asmetas propostas.
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A sustentabilidade não onda, é perpetuidade. Seus

guardiães estão imbuídos dos valores universais. Os recursos

naturais de hoje são fruto de décadas de cuidado. Resta que

mudemos nosso estilo de vida. O profissional de

sustentabilidade tem essa grande missão: provocar

mudanças sociais por meio de empresas, governo, famílias,

meios de comunicação, todos os públicos com que interage no

desempenho de suas funções. Merece, portanto,

reconhecimento e justa remuneração.

O profissional da sustentabilidade não é mais um arauto do

apocalipse, e sim portador de boas noticias. Representa um

upgrade na gestão das empresas. Inovações tecnológicas e

gerenciais nascem da mão deste profissional que, com sua

visão sistêmica e atuação multidisciplinar, consegue ser

plural, congregar interesses e apontar caminhos e soluções.

Mostra e motiva um novo modelo de vida em sociedade

ajudando a construir um novo modelo de produção e

consumo,mais verde, limpo e sustentável.

Maria Cecilia Coutinho de Arruda é Graduada em

Economia (USP), com mestrado em Administração de

Empresas (FGV-SP), doutorado em Administração (USP)

e pós-doutorado em Ética e Propaganda na City

University of New York, USA. Atualmente é Profa. Adjunta

– Departamento de Mercadologia – MCD da FGV-EAESP e

Diretora Executiva da ALENE – Associação Latino-

Americana de Ética, Negócios e Economia. Foi integrante

da Comissão Técnica do Programa Benchmarking Brasil,

Edição2009.



Cultura de Sustentabilidade

O projeto reúne arte com práticas de sustentabilidade e 
propõe um novo olhar e agir para os desafios 
socioambientais do momento. É uma ação educativa 
cultural direcionada a publico formador de opinião dos 
grandes centros urbanos.  

Este será o nome da exposição que comemorará os 90 
anos da Semana de Arte Moderna de 22 e os 10 anos do 
Programa Benchmarking Brasil. Duas iniciativas de 
mobilização e transformação social que trouxeram novos 
olhares e posicionamentos para questões relevantes do 
seu tempo. Um projeto incentivado com cotas limitadas de 
patrocinio

ARTE QUE REVOLUCIONA 

PRÁTICAS QUE TRANSFORMAM

CULTURA DE SUSTENTABILIDADE

38
Em comemoração aos 10 anos do Benchmarking Brasil - Arte que Revoluciona, Práticas que Transformam 

BENCHMARKING BRASIL COMPLETA 10 
ANOS E COMEMORA 

Perguntas & Respostas que ajudam a compreender o Projeto

1- O que é sustentabilidade, e o que são boas práticas de sustentabilidade? 

2- O que é Cultura de Sustentabilidade?  

3- Qual a contribuição da Cultura da Sustentabilidade para a sociedade atual?

A sustentabilidade é entendida como princípios e diretrizes que contribuem para conquista de um modelo de vida em 
sociedade mais justo e equilibrado do homem com o seu meio. As boas práticas de sustentabilidade são ações e 
realizações que trazem resultados positivos para o praticante e seu entorno, nos 03 aspectos da sustentabilidade: 
ambiental, social e econômico.  Uma boa prática quando replicada (mesmo que adaptada) proporciona resultados 
semelhantes aos seus adotantes. Por isto, a importância do seu compartilhamento e replicabilidade. 

A sustentabilidade compreende valores , princípios e diretrizes que propõe um novo modelo de vida em sociedade.  
Portanto, a cultura de sustentabilidade é o fio condutor deste processo de transformação para um modelo de vida mais 
sustentável e justo.  Por exemplo, a cultura de paz.  É um processo social fundamentado em valores e diretrizes que 
norteiam o comportamento das pessoas para que vivam em harmonia e segurança. O mesmo ocorre com a cultura de 
sustentabilidade. A partir do momento em que os valores da sustentabilidade estiverem internalizados, as práticas 
conduzirão aos resultados esperados de um futuro mais limpo, verde e justo. Só que para isto acontecer, é necessário 
construir massa critica, para replicarmos estes valores e práticas para toda a sociedade. 

Imensa e necessária. A Cultura de Sustentabilidade será a responsável pelo avanço desejado nas questões 
socioambientais que desafia m a sociedade neste momento. Sem conhecimento, envolvimento, e ação (é um processo) 
a sustentabilidade não será uma realidade, e continuará sendo um desejo de consumo da humanidade por um futuro e 
um presente melhor e sem crises.  Uma sociedade mais justa , um ambiente mais limpo, e uma economia mais verde e 
inclusiva.  Cultura de Sustentabilidade é um projeto necessário que as lideranças estavam esperando. 

Informações:
Captação de Recursos

 55 11 3257-9660/ 3729-9005/ 3637-4457 – 
 – Delb Entretenimento e Mais Projetos 

www.institutomais.org
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M M se n t e s e a r c a



EVENTOS

FIBoPS Internaciona

FIBoPS Regional

FIBoPS Técnica Cultural  (GMGA)

Programa Voluntários -

l – Feira e Congresso  Pró

Sustentabilidade

Periodicidade: Anual

Local: São Paulo/SP

Formato: Mostra de produtos e práticas verdes

(aberto e gratuito), Salas do conhecimento e técnica

(aberto e gratuito), Congresso Internacional (pago)

– Feira para o Intercâmbio das

Práticas e Produtos Pró Sustentabilidade

Periodicidade: Convites de cidades e polos regionais

Local: Vários pontos do páis

Formato: Mostra de produtos e práticas verdes

(aberto e gratuito), Salas e Fóruns (aberto e gratuito),

- Encontros

Técnicos Culturais

Periodicidade – bimestral (março a outubro)

Local – São Paulo/SP

Formato – Painéis temáticos com especialistas,

lideranças e autoridades (aberto e gratuito).

Artesanato Ecológico, Café Orgânico.

Capacitação de voluntários

especializados

Local: São Paulo

Periodicidade - Semestral (março a Novembro)

Formato - Cursos,  estágios e workshops

Acontecendo 40

ACONTECENDO

A contribuição do Instituto MAIS na construção
de massa crítica em sustentabilidade

O fio da meada é a educação.

Boas Práticas, Quem tem, Mostra e Compartilha

Para uma nova consciência é necessário formar massa crítica para que ela faça transformação social. Para fomentar a

cultura de sustentabilidade nas organizações e sociedade, o

compartilhando práticas de sustentabilidade em publicações e eventos de livre acesso. Participe da construção de um

novo tempo. www.institutomais.org

Instituto MAIS colabora com a construção de massa crítica

A Contribuição do Instituto MAIS na formação de massa critica
em sustentabilidade

Fotos das Atividades realizadas em 2011



PUBLICAÇÕES

Guia e Livretos Boas Práticas Socioambientais

Acervo a disposição da Sociedade

Biblioteca I+

Banco Digital de Práticas de Sustentabilidade

Programa e resumo da FIBoPS Feira e Congresso de

Sustentabilidade e livretos BenchmarkingBrasil

Periodicidade:Anual

Versões: Impressa e Digital de LivreAcesso pela

Internet e distribuição gratuita para empresas

mantenedoras do Instituto Mais

Um rico acervo a disposição dos voluntários e demais

interessados em sustentabilidade na sede do Instituto

Mais. São mais de 200 livros, 150 Cds, e uma

revistaria com mais de 200 exemplares organizados

em 16 diferentes generos.

Resumo das práticas selecionadas

pelo Programa Benchmarking Brasil

Considerado o maior banco digital

de praticas de sustentabilidade

de livre acesso do país com 226

práticas catalogadas em 10

diferentes temáticas. Atualização :

Anual. Versão: Digital - LivreAcesso pela Internet

Série BenchMais

Revista Benchmarking

Artigos Técnicos, Prefácio e Depoimentos de autores e

personalidades reconhecidos nacional e

internacionalmente. Resumo dos Cases Benchmarking

certificados pelo Programa Benchmarking Brasil que

define o Ranking dos Detentores das Melhores Práticas de

Sustentabilidade do país mediante metodologia própria

com a participação de especialistas de vários países que

pontuam as praticas sem ter acesso ao nome da

organização.

Periodicidade: Quadrienal

Versão: Impressa

Distribuição gratuita para bibliotecas de Universidades e

Escolas Técnicas (mediante disponibilidade de estoque) e

para empresas mantenedoras do Instituto Mais.

ConteúdosAvançados em temas gerenciais. Entrevistas,

artigos, agenda e matérias do interesse do profissional e

lideranças atuantes em gestão da sustentabilidade nas

empresas e instituições.

Periodicidade: Semestral

Versões: Impressa e Digital

LivreAcesso pela Internet e distribuição gratuita para

empresas e instituições participantes do Programa

Benchmarking e mantenedoras Instituto Mais

Acontecendo

Guias e Livretos de Boas Práticas Socioambientais
Série BenchMais

Revistas Benchmarking

ACONTECENDO
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A Contribuição do Instituto MAIS na formação de massa critica
em sustentabilidade
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Os organizadores reservam o direito de alterar palestrantes se necessário, porém reservando as datas dos eventos.

Inscrições:

Março a Maio de 2012

Mais informações:

www.benchmarkingbrasil.com.br

Uma década de fomento e incentivo

a cultura da sustentabilidade

BENCHMARKING

www.fibops.com.br

Acompanhe a programação do mais especializado
evento de sustentabilidade do Brasil

AGENDE-SE

29/03/2012 – 08h00 às 12h30 – Economia Verde e Práticas de
sustentabilidade
26/04/2012 – 08h00 às 12h30 – Inovações e Tecnologias Verdes
24/05/2012 – 08h00 às 12h30 – Governança e Modelos de Gestão
30/08/2012 – 08h00 às 12h30 – Mídias Sociais e ODM
27/09/2012 – 08h00 às 12h30 – Emissões, Resíduos e Energia

Encontros Técnicos com especialistas,
pesquisadores e gestores de
sustentabilidade. Artesanato ecológico e
café orgânico.

Calendário 2012

(*) Os temas foram apontados em enquete realizada com profissionais atuantes na área. Inscrições e informações no site www.institutomais.org
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Ranking dos Melhores da Gestão Socioambiental Brasileira

Brasil



Feira para o  Intercâmbio das Boas Práticas Socioambientais

FIBoPSFIBoPS
O melhor da

sustentabilidade
passa por aqui

O melhor da
sustentabilidade
passa por aqui
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Regional

(11) 3257-9660
(11) 3729-9005
institutomais@institutomais.org
w w w . i n s t i t u t o m a i s . o r g

FIBoPS Barueri 2011

A FIBoPS Regional é uma

ação de fomento à gestão

da sustentabilidade para

cidades e pólos de

desenvolvimento

Contato:Leve a Sustentabilidade para sua Cidade
Entre em contato com o Instituto MAIS para saber

como realizar uma edição da FIBoPS em sua cidade,

tornando-a vitrine da sustentabilidade na região



VÁ DIRETO AO E FALE COM QUEM DECIDE.
ANUNCIE NA REVISTA BENCHMARKING

PONTO

R e v i s t a

BENCHMARKING
Aprendendo com os detentores das melhores práticas

CONTATO COMERCIAL
Telefone: (11) 3257-9660 – comercial@maisprojetos.com.br

FALAR COM QUEM FAZ, FAZ TODA A DIFERENÇA

Leitura obrigatória dos profissionais e lideranças da sustentabilidade

Os mais recentes e relevantes temas por quem faz a sustentabilidade acontecer na prática

Edição 5 – Janeiro a Junho de 2010

Edição 5 – Janeiro a Junho de 2010
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NESTA EDIÇÃO:

Entrevista especial com François Removille, Vice-Presidente

Executivo da embaixada da França nos EUA, Depoimentos,

Artigos Técnicos, Agenda 2010,  e muito mais

BENCHMARKING
Aprendendo com os detentores das melhores práticas

Aprendendo com os detentores das melhores práticas
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Compartilhando  conhecimento

para  uma nova cultura de

sustentabilid
ade

Compartilhando  conhecimento

para  uma nova cultura de

sustentabilid
ade

Definido o 8º Ranking Benchmarking. Classificação será apresentada em evento fechado

na FIBoPS

3ª FIBoPS reunirá a massa crítica da sustentabilidade em três dias de inovações e

conteúdo

I CIBoPS - Congresso Internacional das Boas Práticas Socioambientais  com nomes

expressivos dos cenários nacional e internacional
Conheça as melhores práticas pró-sustentabilidade

na Europa

As Boas Práticas  Pró-Sustentabilidade na Europa
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