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  2013 foi um ano de conquistas e solidificação para o Programa Benchmarking Brasil que foi o grande vencedor na 

Categoria Humanidades do Prêmio von Martius de Sustentabilidade da Câmara Brasil Alemanha. Concorreu com 38 

projetos de grandes instituições e conquistou o 1o lugar.  Realizou a 11a edição com apoios e adesões importantes. Contou 

com o apoio institucional do IAPMEI,  Agência para a Competitividade e Inovação do Ministério de Inovação de Portugal e 

do TRF (Tribunal Regional Federal) da 3a região, além do apoio de divulgação de importantes mídias especializadas, do 

Brasil e Portugal.  Nos dias 31 de Julho e 01 de agosto o Programa Benchmarking Brasil apresentou os Legítimos da 

Sustentabilidade do País em 04 modalidades. Benchmarking Brasil com 30 práticas certificadas, pertencentes a 28 

organizações localizadas em 11 diferentes estados da federação. Pela primeira vez o Ranking teve práticas certificadas em 

todas as categorias gerenciais (10) do regulamento.  Benchmarking Jr foi um sucesso. Chamou a atenção pela qualidade 

técnica dos 11projetos selecionados dos alunos de 03 escolas técnicas de São Paulo.  Um futuro promissor e otimista para 

as inovações verdes apresentadas por estes alunos. Benchmarking das Artes reconheceu obras de 07 artistas plásticos 

que trabalham a sustentabilidade como forma de expressão. Estas obras ficaram expostas nos 2 dias do evento, dando 

requinte e beleza ao espaço. Benchmarking Pessoas homenageou os pioneiros da sustentabilidade, pessoas com 

trajetórias brilhantes que nos motivam com seus atos e exemplos de vida.  Tudo isto fez do Benchmarking Brasil, uma 

iniciativa inspiradora.  A qualidade das práticas e projetos certificados foram o ponto alto da edição, conferindo ao programa 

uma diferenciada imersão em sustentabilidade aplicada. Bench Day 2013 registrou o amadurecimento da gestão 

socioambiental brasileira em sua melhor forma.  

   Os encontros técnicos 2013 estiveram sempre lotados.  Atribuímos esta adesão ao formato do evento que trabalha temas 

apontados em enquete e sempre com especialistas consagrados e casos práticos (cases Benchmarkiing).  Em 2013, 

foram 05 encontros técnicos, 20 expositores e aproximadamente 500 profissionais participantes. A FIBoPS Intercâmbio 

realizada nos dias 20, 21 e 22 de agosto contou com programação especial para falar de sustentabilidade com novos 

públicos.  A 6a FIBoPS sediou o IV Congresso de Boas Práticas Socioambientais,  o 2o Encontro Nacional dos 

Profissionais de Sustentabilidade (ABRAPS) e o 3o Cultura de Sustentabilidade com programações simultâneas e 

alternativas para falar de sustentabilidade com novos públicos, em especial o publico jovem. Os encontros técnicos e 

FIBoPS Intercâmbio  tiveram apoio do Curso de Relações Públicas da Escola de Comunicação da Universidade Anhembi 

Morumbi de São Paulo. O Canal I+ foi outro grande sucesso. Lançado no final de 2012, cumpriu uma intensa agenda de 

gravações em 2013 e veiculou excelentes programas de sustentabilidade na Web TV. Foram produzidos e veiculados 43 

programas, além do especial de Meio Ambiente com 2 horas de duração.

   E para encerrar com chave de ouro, a 9a edição da Revista Benchmarking com matérias exclusivas e especiais. 

Depoimentos de personalidades, artigos técnicos da maior qualidade, e entrevista especial com Walter Fust, um executivo 

visionário a frente de inúmeras iniciativas socioambientais na Europa e Africa. Entre elas: Globethics,net (rede mundial de 

ética), Global Crop Diversity Trust que mantém bancos de sementes em vários países para assegurar a conservação e 

disponibilidade da biodiversidade mundial e a segurança alimentar futura, além de ser membro do Comitê de Especialistas 

das Nações Unidas sobre Administração Pública.   Haja folego para implementarmos tudo isto. Mas valeu a pena.  2013 foi 

um ano de conquistas e resultados.

 Boa Leitura. 

Marilena Lino de Almeida Lavorato

Idealizadora do Programa Benchmarking Brasil e Editora da Revista Benchmarking  
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Walter Fust

Por Marilena Lavorato

Em sua opinião, o modelo econômico mundial é sustentável? Quais os principais riscos? 

Não, não é. Precisamos de uma economia globalizada, 

de um sistema multilateral de comércio mais justo e 

também de um sistema financeiro governado por regras e 

regulamentos claros. Existe também a necessidade de 

uma decisão internacionalmente reconhecida sobre 

impostos e proteção dos investimentos. O acesso e a 

extração de matérias primas devem responder mais às 

condições locais e contribuir adequadamente ao 

desenvolvimento local e nacional. O “Gap” (distância)da 

pobreza entre ricos e pobres não deve aumentar, mas sim 

diminuir. A segurança pública deve permanecer como um 

bem público e não tornar-se um produto unicamente 

acessível aos ricos. Precisamos de sociedades abertas e 

inclusivas e não de comunidades fechadas.  A educação 

precisa de mais investimentos.

Páginas Verdes  Walter Fust - Presidente Globethics.net e Global Crop Diversity Trust.

As crises financeiras que assolam países desenvolvidos e/ou em desenvolvimento 
intensificaram nos últimos anos. Tal fato ocorreu por falta de qualidade gerencial, tecnológica ou 
conduta ética? 

Existe uma mistura de  causas articuladas de forma 

diferente nos países industrializados: falta de boa 

governança, má administração financeira, ganância dos 

investidores e acionistas assim como dos gerentes, 

maximização de lucros, parco re-investimento  de 

resultados, ausência de valores mínimos e preocupações 

cívicas, comportamento antiético, pensamento de curto 

prazo e uso irracional dos recursos naturais, só para 

mencionar algumas. Não me lembro em minha vida de ter 

visto um estado de governança tão pobre em tantos 

governos assim como em instituições e setor privado tão 

frequentemente elogiado por sua eficiência 
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Precisamos de sociedades abertas e não de 

comunidades fechadas.  A Educação precisa de 

mais investimentos.

Ser um CEO ou um Administrador são excelentes escolhas. 
Digo a estes futuros executivos que aceitem desafios e antecipem o futuro.

Walter Fust é um visionário com trajetória brilhante em várias iniciativas globais de fomento a ética, inovação, 

responsabilidade social e meio ambiente. Foi CEO e Diretor Geral do Fórum Humanitário Global em Genebra até 2010 e  

atualmente lidera várias ações globais.  É presidente da Globethics.net (detentora da maior biblioteca eletrônica sobre Ética 

no mundo) com sede em Genebra (Suíça),  da Fundação Inovação para África em Zurique (Suiça), e do Global Crop Diversity 

Trust que tem por objetivo assegurar a conservação e disponibilidade da biodiversidade de sementes para a segurança 

alimentar futura do mundo, em Bonn (Alemanha). É membro do Conselho da Biblioteca de Alexandria (durante muitos 

séculos esta biblioteca abrigou o maior patrimônio cultural e científico de toda a Antiguidade) no Egito, da CATIE 

(Universidade Latino-Americano de Agricultura Tropical e Florestas) na Costa Rica, e da Coalizão para um diálogo sobre 

África (CoDA) em Addis (Etiópia), além de diversas outras Fundações na Suíça.  É também membro da Comissão de Banda 

Larga da UIT / UNESCO e do Comitê de Especialistas das Nações Unidas sobre Administração Pública. Seu currículo é 

extenso e ele atua ainda em outras iniciativas locais de desenvolvimento humano e proteção ambiental.  Nesta entrevista, 

Walter Fust fala especialmente de ética, economia  e sustentabilidade. Uma cristalina e legítima fonte de conhecimento e 

sabedoria para o leitor interessado em desenvolvimento sustentável e justiça social.



A recente crise na Europa deixa algum legado ético? Com que intensidade e constância, as  
empresas europeias estão incorporando a reflexão ética em suas estratégias e ações práticas 
neste momento?  

Deixa mais uma causa antiética do que um legado 

ético. Entretanto não creio que os gerentes e políticos 

tenham aprendido a lição. Muitas empresas estavam 

cedendo ao pensamento de curto prazo e os gestores 

faziam o contrário para aumentar o capital estrutural e a 

substancia do conhecimento. O capital, em muitas 

empresas, não tem mais uma face humana. Uma boa 

governança corporativa e a responsabilidade social 

corporativa não são em muitas empresas, uma prioridade 

visível ainda.

Nas ultimas décadas se desenhou uma nova configuração econômica global com a entrada dos 
países emergentes na economia mundial. Qual a relevância deste fato para as questões éticas, 
ambientais e sociais?

 Na minha opinião a educação é o investimento 
com maior retorno, não em termos monetários 
mas sim em valores econômicos e sociais. Temos 
falhado em dar um valor monetário para estes 
retornos. A eficiência medida em ternos de 
entradas/saídas não é suficiente.

     Isto é sem dúvida um bom desenvolvimento do ponto 

de vista econômico e geopolítico. O mundo está mais 

seguro com um sistema multipolar do que dependendo 

unicamente de dois superpoderes. É bom também  para 

alavancar o comércio e as trocas mundiais e para uma 

melhor cooperação global. Agora, o sistema da ONU 

(Organização das Nações Unidas) precisa ser reformado. 

O G20 (Grupo dos 20 formado pelos ministros de finanças 

e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias 

do mundo mais a União Europeia) determinando o que 

outros 170 países devem fazer não é nada democrático e  

nem participativo. Portanto a legitimidade do auto 

composto G20 deve ser questionada para que a 

legitimidade em discutir problemas globais seja maior e 

mais democrática. Os países que compõem o BRIC tem 

uma oportunidade incrível de ter melhor desempenho do 

que os países industrializados, especialmente nas 

questões ambientais e sociais. Espera-se que se voltem 

também para a ética e os valores. Penso que 

necessitamos de uma nova ética mundial como o 

proposto por um grupo de experts da ONU liderado pelo 

Dr. Hans Kung ( professor suíço de teologia dogmática e 

ecumênica que  escreve sobre Ética Global).

O deposito de sementes Svalbard Global Seed 

em Spitzbergen (Costa da Noruega)  serve como a 

última rede de proteção para nosso sistema de 

produção de alimentos. 750.000 espécies estão 
depositas lá. Muitas mais virão.

Páginas Verdes  Walter Fust - Presidente Globethics.net e Global Crop Diversity Trust.
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A escassez dos recursos naturais está obrigando empresas e consumidores a mudar hábitos e  
investir em desenvolvimento de novas tecnologias.  Até que ponto este fato influenciará a 
evolução humana em todos os seus aspectos? 

O mundo corporativo tem um discurso afinado para a sustentabilidade, mas na prática, estão 
realmente fazendo o que falam? Qual a nota que daria para as organizações mundiais neste 
quesito? 

Algumas sim, outras não. O objetivo primordial é 

evidentemente obter lucro para sua sobrevivência, porém 

os métodos e abordagens para consegui-lo são o que 

importa.Para isso necessitamos de acionistas 

responsáveis e gestores menos gananciosos. Qualquer 

empresa somente será bem sucedida com pessoal 

qualificado, portanto o cuidado com recursos humanos é 

de importância capital. Precisamos de mais 

preocupações manifestadas e da administração também 

“de baixo para cima” nas organizações.

 O objetivo primordial é evidentemente obter 
lucro para sua sobrevivência, porém os métodos e 
abordagens para consegui‐lo são o que importa. 
Para isso necessitamos de acionistas responsáveis 
e gestores menos gananciosos

Penso que não temos um número suficiente de 

empreendedores que pensem além das necessidades de 

suas empresas. Precisamos de mais liderança em 

investimentos e não somente altos retornos. Na minha 

opinião a educação é o investimento com maior retorno, 

não em termos monetários mas sim em valores 

econômicos e sociais. Temos falhado em dar um valor 

monetário para estes retornos. A eficiência medida em 

ternos de entradas/saídas não é suficiente.  Precisamos 

investir em educação e aplicar mapeamento de 

resultados,  descrevendo e validando os impactos diretos 

e indiretos no tempo e suas contribuições ao 

desenvolvimento da economia e do setor social.

Sabemos que as grandes transformações dependem  do envolvimento coletivo, ou seja, o 
humano move o mundo. Então porque investimentos em educação nunca são os maiores, nem 
prioridade nos modelos de governança de países e empresas? 

Benchmarking Brasil, isto é muito bom. 

Parabéns.  Eu espero que vocês continuem a dar 

exemplo para os outros.

     Os recursos em geral se tornarão escassos, e deverão 

ser melhor administrados (mais eficiência e menos 

desperdício). Estamos todos no mesmo barco.  Temos 

que reduzir o consumo dos recursos naturais finitos e 

aumentar o consumo dos recursos naturais renováveis. 

Acredito que a consciência dos consumidores  aumentará 

de forma a determinar comportamentos mais 

sustentáveis. Devemos pensar em novos modelos de 

vida: redução do consumo de recursos, diminuição do 

custo de mobilidade, esverdeamento da economia, 

garantia de serviços sociais, melhor uso do conhecimento 

em saúde e inovar em novas tecnologias e materiais, etc. 

Devemos pensar nas próximas gerações e não somente 

no dia de hoje. Precisamos de durabilidade e perspectivas 

sólidas.

Páginas Verdes  Walter Fust - Presidente Globethics.net e Global Crop Diversity Trust.
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Como vê a ética  e a responsabilidade social no mundo? Há diferenças de conduta e intensidade 
entre países? Se tivesse que classificar os continentes, como seria esta classificação?  E Brasil 
como está em relação a estas questões?

Gloebethics.net  publicou recentemente um estudo 

global sobre o ensino, aprendizado e pesquisa com foco 

em ética nos negócios e liderança.  Esta primeira pesquisa 

mostrou grandes diferenças entre os países em que a 

ética faz parte dos currículos escolares e os países que 

não adotam esta prática. Fiquei positivamente 

impressionado com os resultados da Índia. Também é 

interessante notar que o Global Compact da ONU 

(iniciativa da ONU para motivar empresas na adoção de 

políticas de responsabilidade social corporativa e 

sustentabilidade) está progredindo e que o conceito de 

responsabilidade social corporativa é cada vez mais 

adotado. Porém os relatórios feitos pelas empresas ainda 

são fracos. Para fazer um Ranking precisaríamos de mais 

informações que revelem a intensidade e qualidade  dos 

esforços sendo desenvolvidos. Acredito que o Brasil está 

no bom caminho.

Benchmarking Brasil, isto é muito bom. Parabéns. Eu 

espero que vocês continuem a dar o exemplo para os 

outros. Espero que os cidadãos de seu País demonstrem 

apreciação por estas abordagens. Existem iniciativas 

similares em outros lugares: a introdução do produto 

nacional de felicidade pelo Butão, ou as particularidades 

de algumas organizações derivadas de empresas na 

Índia ou ainda as iniciativas híbridas de ONGs/empresas 

em Bangladesh.

No Brasil temos uma iniciativa chamada “Benchmarking Brasil” que faz benchmarking das 
melhores práticas de sustentabilidade há 11 anos.  Considera esta prática proativa e contributiva 
com o desenvolvimento ético das organizações? Tem conhecimento de iniciativas similares em 
outros países? 

 Quais as principais experiências da Globethics, a rede mundial de ética aplicada que tem a 
participação de representantes de mais de 200 países e a maior biblioteca eletrônica disponível 
sobre este tema? Quando e Porque surgiu e qual seu propósito principal? 

Globethics foi criada em 2005 como uma associação 

suíça e transformada em 2008 numa fundação 

internacional registrada na Suíça. A idéia básica era de dar 

acesso gratuito à informação e conhecimento para os 

estudantes, professores e pessoas interessadas nos 

países em desenvolvimento, pois na maioria dos casos 

não tem cartões de crédito para pagar o download ou 

comprar livros. Por este motivo estabelecemos uma 

biblioteca eletrônica e negociamos com numerosos 

editores o pagamento pelo uso de seus jornais. Para evitar 

o mau uso, pedimos aos usuários de nossa biblioteca, de 

mais de 1,1 milhão de títulos, textos e livros, que se 

inscrevam. Criamos diversos espaços virtuais para 

grupos de trabalho sobre varios temas e continuamos, 

através de sistemas de coleta, acessando qualquer 

publicação que deva ser adicionada à biblioteca. 

Desenvolvemos também uma série de publicações sobre 

ética. Além disso, oferecemos compilações e 

hospedamos outras bibliotecas de forma gratuita.  O uso 

da bibl ioteca da Globethics está crescendo 

continuamente e hoje estamos com mais de 80.000 

usuários de 200 países/regiões. A pesquisa sobre tópicos 

específicos tem a maior demanda.

Páginas Verdes  Walter Fust - Presidente Globethics.net e Global Crop Diversity Trust.
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Fale sobre o trabalho da Crop Diversity Trust e os bancos de sementes que mantém em vários 
países para proteção da biodiversidade mundial e segurança alimentar futura .

Claro que sim. Eles existem e eu espero que apareçam  

muitos outros e que encontrarão boas soluções para atuar 

como empreendedores nos setores sociais relevantes.

Há espaço para empreendedorismo social em países emergentes como o Brasil? 

O Global Crop DiversityTrust foi  estabelecido há 

alguns anos para resgatar e proteger a diversidade da 

colheita global, evitar a perda da  biodiversidade e 

também para atuar como um instrumento do International 

Treatyon Plant Genetic Resources (Tratado Internacional 

sobre os Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a 

Agricultura) da FAO (Food and Agriculture Organization of 

United Nations).  A atividade mais urgente e complexa do 

CropTrust's nos últimos 5 anos tem sido regenerar as 

safras em risco e duplicar seu acesso aos bancos 

genéticos internacionais.  Em parceria com 86 

instituições em 78 países em desenvolvimento e 

transição tivemos bons resultados, principalmente com o 

trabalho de emergência na regeneração. Praticamente 

80.000 amostras ameaçadas de 246 coleções foram 

plantadas e colhidas para produzir material fresco (Vide 

www.croptrust.org). O deposito de sementes Svalbard 

Global Seed em Spitzbergen (Costa da Noruega)  serve 

como última rede de proteção para nosso sistema de 

produção de alimentos, e também como marca dos 

esforços do mundo para preservar a diversidade das 

colheitas. 750.000 espécies estão depositas lá. 

Muitas mais virão.

Os CEOs(ChiefExecutive Officer) estão sensíveis as questões da ética aplicada nas organizações? Dá para 

ser ético e ao mesmo tempo também competitivo no modelo econômico atual?

Acredito firmemente que uma empresa e seus 

administradores podem ser competitivos e éticos 

simultaneamente. Os consumidores e clientes 

reconhecerão suas boas práticas de negócios. Eu penso 

que devemos desafiar os acionistas e seus conselhos de 

administração para que cobrem da administração, a 

adoção de práticas norteadas por valores. Isto pode até 

tornar-se um ativo em seu marketing de produtos porque a 

vantagem deste tipo de política ainda não foi detectada 

por um número suficiente de empresas.

 O Mercado está preparado para identificar e valorizar as empresas que adotam boas práticas, 

transparência e ética em seus negócios? Porque?  

Penso que os mercados tem se tornado cada vez mais 

receptivo a boas práticas. Com as novas mídias (redes 

sociais), os esforços de marketing e comunicação estão 

se tornando interativos e muitos consumidores tomam 

conhecimento imediato sobre tudo o que acontece nas 

empresas , como se comportam  e qual o seu 

desempenho  soc ia l .  As  empresas  es ta rão  

substancialmente mais expostas à observadores nas 

mídias sociais, imprensa escrita, e televisão. A mídia de 

massa convencional freqüentemente amplia o que sai 

nestas novas mídias.

Com as novas mídias (redes sociais), os esforços 

de marketing e comunicação estão se tornando 

interativos e muitos consumidores tomam 

conhecimento imediato sobre tudo o que acontece 

nas empresas , como se comportam  e qual o seu 

desempenho social

O capital, em muitas empresas, não tem mais 

uma face humana. Uma boa governança 

corporativa e a responsabilidade social não são em 

muitas empresas uma prioridade visível ainda.

Páginas Verdes  Walter Fust - Presidente Globethics.net e Global Crop Diversity Trust.
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Em sua opinião, vamos ver significativas transformações sociais que fortalecem os valores éticos 
nos modelos de governança corporativa dos próximos anos? Quanto tempo levará esta 
transformação? 

O que o motiva a atuar em tantas iniciativas globais? Como tem sido seu aprendizado e 
experiência ao longo destes anos? 

A curiosidade é o que nos mantém jovens. É fascinante 

aprender, escutar, observar e trocar conhecimento, 

recurso que cresce quanto mais se usa, e, agir para a 

mudança e transformação social, principalmente onde as 

pessoas sabem para onde querem ir. Os vários campos 

foram escolhidos por minha afinidade com assuntos e 

refletem de alguma forma, minha prévia vida profissional. 

É maravilhoso inovar e mobilizar. Dar é mais 

compensador do que tomar. Meu pai me disse que minha 

vida é meu empreendimento.  Não existe recompensa 

vitalícia sem aprendizado vitalício.

É maravilhoso inovar e mobilizar. Dar é mais 

compensador do que tomar.Meu pai me disse que 

minha vida é meu empreendimento. Não existe 

recompensa vitalícia sem aprendizado vitalício.

Como define sustentabilidade, um conceito ainda em construção para a grande maioria das 
pessoas? 

A sustentabilidade tornou-se infelizmente uma palavra 

largamente mal usada. Entretanto, significa que a solução 

deve perdurar no tempo, e trazer bons resultados. Quer 

dizer também em outras palavras, que não devemos usar 

recursos além de sua capacidade de renovação. Aqui 

dizemos que você deve viver com os juros do capital e não 

usando o capital que deveríamos ser capazes de 

transferir à nossos filhos. Não deveríamos viver além de 

nossa capacidade.

Qual a mensagem que deixa para os futuros CEOs ou Gestores que estão começando suas 
carreiras?  

 Ser um CEO ou um Administrador são excelentes 

escolhas. Digo a estes futuros executivos que aceitem 

desafios e antecipem o futuro.  Que sejam líderes da 

mudança.  Que Invistam e conquistem competências 

interculturais e sociais, e, tornem-se bons comunicadores. 

Administrem por objetivos, mas não esqueçam que o staff 

é tão importante quanto o capital. Sejam inovadores e 

acreditem no que fazem.  Um bom líder é um bom ouvinte. 

Prestem atenção em tudo e mantenham o bom equilíbrio 

entre trabalho e vida.

A sustentabilidade tornou‐se infelizmente uma 

palavra largamente mal usada. Entretanto, significa 

que a solução deve perdurar no tempo, e trazer bons 

resultados. Quer dizer que não devemos usar recursos 

além de sua capacidade de renovação.

Precisamos de uma melhor governança tanto nas 

instituições públicas quanto no setor privado. Este último 

inclui as ONGs, a academia e até as mídias. Uma melhor 

governança se tornará uma questão de competitividade. 

Alguns anos atrás, a Comissão Sul Africana King publicou 

um relatório notável sobre governança corporativa. É o 

melhor que eu já ví até agora.   Sua leitura deveria ser 

obrigatória para qualquer empreendedor. Penso que a 

maximização de lucros e a ganância de administradores 

não são uma solução viável para o futuro.

Com as novas mídias (redes sociais), os esforços 

de marketing e comunicação estão se tornando 

interativos e muitos consumidores tomam 

conhecimento imediato sobre tudo o que acontece 

nas empresas , como se comportam  e qual o seu 

desempenho social. 

Páginas Verdes  Walter Fust - Presidente Globethics.net e Global Crop Diversity Trust.
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Cultura de Sustentabilidade faz a conexão da arte com os 
principais fundamentos da sustentabilidade  em um espaço de  
entretenimento, aprendizado, história e interação. A  arte como 
linguagem mobilizadora para aproximar o grande público dos 
principais desafios socioambientais do nosso tempo.  
Informações:  www.culturadesustentabilidade.com 

Respeitado selo de sustentabilidade que em 11 edições certificou 162 instituições e 279 
práticas. Comissão técnica composta por especialistas de vários países que avaliam as práticas 
sem ter acesso ao nome da Organização. Inscrições de Janeiro a Março de 2014.  Mais 
Informações: www.benchmarkingbrasil.com.br 

12º Benchmarking Brasil
Ranking dos Detentores das Melhores Práticas de Sustentabilidade

III Cultura de Sustentabilidade
A Conexão da Arte com a Sustentabilidade

Posicione se junto a massa crítica da Sustentabilidade

SUSTENTABILIDADE NA WEB TV
4ª Feira das 14h30 às 15h

O Programa que fala fácil sobre os mais 
complexos temas da sustentabilidade

Sustentabilidade 2014



      O Programa Benchmarking Brasil ultrapassou   uma 

década de difusão e incentivo  a adoção das boas práticas 

nas organizações brasileiras.  Neste período construiu e 

detém o maior banco de práticas de sustentabilidade de 

livre acesso do País. São 279 práticas certificadas pela 

metodologia Benchmarking Brasil que foi desenvolvida 

especialmente para isto. Em 2003, o Programa 

Benchmarking Brasil realizou uma pesquisa com 

aproximadamente 300 organizações e a partir dos 

indicadores apontados, desenvolveu uma metodologia 

sob medida para as organizações que tinham políticas e 

ações que seguiam os princípios e diretrizes da  

sustentabilidade.  

     

     A metodologia tem características diferenciadas com 

alguns pontos fundamentais para sua credibilidade e 

transparência. A comissão técnica é multidisciplinar e 

sempre com mínimo de 1/3 de seus integrantes residindo 

fora do país para assegurar visão global no processo.  Os 

quesitos avaliados contemplam o relato do “modus 

operandi” da prática de forma a permitir sua avaliação 

gerencial  e uma vez aprovada,  incentivar a sua 

replicabilidade por outras organizações. 

      Benchmarking é uma ferramenta de gestão que prevê 

o aperfeiçoamento contínuo por meio da seleção e 

comparação das melhores práticas que tornam-se 

referências e exemplos a seguir, pela excelência de sua 

qualidade gerencial. 

Público atento nas apresentações Benchmarking 2013
 

  Foram 02 dias em que a massa critica da 

sustentabilidade apresentou suas melhores práticas, e o 

Brasil conheceu os legítimos da sustentabilidade.  Nos 

dias 31/07 e 01/08 foi realizado a 11a Edição do Programa 

Benchmarking Brasil no Auditório e Foyer do TRF 

(Tribunal Federal Regional) da 3a Região - Av. Paulista, 

1842 - 25o andar, em São Paulo/SP.  Foi preparado uma 

programação especial para receber os melhores da 

gestão socioambiental brasileira. Nestes 02 dias, foram 

apresentados 30 práticas certificadas de 28 instituições 

brasileiras, 11 projetos de inovação verde de alunos de 

escolas técnicas, e 07 objetos de arte confeccionados por 

artistas e artesãos que trabalham com técnicas 

sustentáveis. Também foram homenageados 02 

personalidades pelo ativismo socioambiental.  

Benchmarking Brasil é um evento fechado para 

instituições participantes e convidados especiais. 

BenchDay 2013 recebeu mais de 300 pessoas vindas de 

varias regiões do país, que tiveram contato direto com 

conteúdos, práticas, projetos e arte  pró-sustentabilidade. 
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No Foyer foram expostas 07 obras de arte: selecionadas 

pelo Benchmarking das Artes, e 05 obras lançadas em 

2012 pelo Programa Benchmarking Brasil em 

comemoração aos seus 10 anos de existência (Releitura 

das obras de Tarsila do Amaral fazendo um paralelo entre 

os movimentos modernista e ambientalista). 

    

  O Canal I+ fez a cobertura do evento e veiculou no 

Foyer seus melhores momentos com entrevistas, quadros 

e matérias exclusivas que realizou durante o ano. A 

solenidade Benchmarking foi aberta com a apresentação 

do Grupo Vocal "Trato no Tom" sob a regência do Maestro 

Valter Satomi e seguiu com apresentação de dança (Free 

Step) do Projeto Abrace seu Bairro. O cardápio servido foi 

elaborado a partir de produtos naturais e orgânicos para 

que os convidados pudessem desfrutar de ótimo convívio 

e alimentação.

Bench Day - Casa cheia e programação especial 

  

Auditório lotado para conhecer os Legítimos da Sustentabilidade

     No “11º Dia Benchmarking, Compartilhar para Crescer” 

realizado em 01 de agosto de 2013 foi apresentado o 

Ranking dos Detentores das Melhores Práticas de 

Sustentabilidade do País em 04 categorias: Pessoas, 

Artes, Escolas Técnicas e Instituições Brasileiras.

  

    Na categoria Benchmarking das Artes foram 

selecionados 07 artistas sustentáveis. Na Categoria 

Benchmarking Junior, 11 projetos inovadores 

pertencentes a 03 escolas técnicas (Senai SP, Centro 

Paula Souza e IFSP (Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de São Paulo), e na Categoria 

Benchmarking Empresas, foram selecionadas 30 práticas 

de sustentabilidade de 28 organizações. 

    Foram homenageados 02 personalidades na Categoria 

Benchmarking Pessoas, com ênfase para o pioneirismo 

socioambiental.  Os homenageados foram Dr. Paulo 

Nogueira Neto, primeiro secretário geral do meio 

ambiente (com prerrogativas de ministro de meio 

ambiente) do país, e Drª Consuelo Yoshida, 

Desembargadora Federal, professora e coordenadora 

acadêmica.

   

   Foram dias memoráveis de interatividade, 

conhecimento e entretenimento. Durante o Seminário 

Benchmarking com as apresentações das práticas 

certificadas, houve intervenções lúdicas para descontrair 

o público.

Publico se confraterniza durante os intervalos do programa

Atividades lúdicas entre os blocos da programação

Cultura, Arte, Qualidade de Vida  e Sustentabilidade
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Sustentabilidade
Detentores das Melhores Práticas de 

Ranking Benchmarking Brasil

Sustentabilidade 

RK Empresa/Instituição Case/Prática UF 

1º  Consórcio Alumínio Maranhão........ Redução Pegada Hidríca por meio de parceria entre empresas MA 
2º  Itaipu Binacional.......................... Sustentabilidade de Comunidades Indígenas PR 
3º  LLX Açu Operações Portuárias....... Plano de Investimento Social da Agricultura Familiar RJ 
4º  Braskem..................................... Projeto Água Viva Reciclo de Águas Industriais e Pluviais no 

complexo de Camaçari 
BA 

5º  Gerdau....................................... Programa Gerdau Germinar – A Educação Ambiental como 
instrumento para a sustentabilidade local 

RS 

6º  Avon.......................................... Projeto Out of the Box – Otimização da cadeia de Suplly Chain SP 
7º  ArcelorMittal Tubarão................... Programa Novos Caminhos – Soluções Sustentáveis para a 

Melhoria da Mobilidade Urbana e Rural 

ES 

8º Duke Energy International............ Projeto Nascentes Protegidas – Aguas para o Futuro SP 
9º  LLX Açu Operações Portuárias....... Implantação e Manejo da RPPN Fazenda Caruara RJ 
10º  Schneider Electric Brasil............... Projeto Ville Smart SP 
11o DEB Pequenas Centrais 

Hidrelétricas............................... 
Conservação Genética e Reposição de Estoques de Peixes 
Nativos em Reservatórios 

SP 

12º  Duke Energy International............ Corredor Ecológico Fazenda Rosanela, Um Caso de Sucesso no 
Manejp Participativo de Paisagens 

SP 

13º  Danone..................................... Construindo Um Case de Sensibilização Ambiental por meio de 
uma Campanha de Marketing 

SP 

14º  Ambev Cia Bebidas das Américas... Jovens de Responsa SP 
15º  Kinross....................................... Tambores de Óleo Vazios Viram Lixeiras Ecológicas MG 
16º  Damha Urbanizadora e Construtora Ações Sustentáveis Transformando Vidas SP 
17º  Casa da Moeda do Brasil – CMB..... Reaproveitamento de Água em Processo Gráfico RJ 
18º  Consórcio Santo Antonio Civil........ Rampa de Lavagem e Lubrificação Ecológica em Ciclo Fechado RR 
19º  Celulose Irani.............................. Gestão de Recursos Hídricos  SC 
20º  Ekofootprint Impressões............... Impressão Sustentável de Documento Utilizando Tecnologia 

Ecológica 
MG 

21º  Fleury........................................ A Experiência de Implantação de uma Unidade Sustentável em 
uma Empresa de Saúde 

SP 

22º  SABESP...................................... Cliente de Olho no Futuro SP 
23º  BRF........................................... Gestão de Aguas SP 
24º  Intel Semicondutores do Brasil...... Voluntariado Corporativo e suas Implicações para a Empresa, 

seus Funcionários e a Comunidade 

SP 

25º  Instituto Embratel........................ Comunidade e Espaço de Pesquisa Conectados RJ 
26º  Ecotech Consultoria e Assessoria... Compra Verde SP 
27o Diageo Brasil............................... Programa Learnig for Life – Transformando Vidas por meio da 

Educação 
SP 

28º  Cooperativa Aurora Alimentos....... Gestão Ambiental Compromisso de Todos  SC 
29o ANA – Agência Nacional de Águas..  Servidor Consciente Preserva o Meio Ambiente DF 
30º  Instituto do Câncer de São Paulo... Projeto Reciclarte – Redução do Número de Impressões e a 

Arte de Reutilizar o Papel 
SP 

Detentores das Melhores Práticas de
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Projetos vencedores de  jovens talentos das  inovações tecnológicas verdes   
Alunos das escolas técnicas do estado de São  Paulo: Centro Paula Souza, IFSP (Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de São Paulo) e SENAI SP.

RK        Título do Projeto                                         Alunos da Escola Técnica 

1º        Projeto Etanol a Base de Resíduos Orgânicos  Centro Paula Souza 
2º        CimentECO: O Cimento Ecológico                    Centro Paula Souza
3º        Telhas de Fibras Vegetais e RCD                      Centro Paula Souza 
4º        Placas de Embalagem Reciclável                      IFSP - Campus Catanduva
5º        Metano em Instalações Prediais                        IFSP - Campus Caraguatatuba
6º        Sustentabilidade em Edificações                       IFSP - Campus Caraguatatuba
7º        Reestruturação Cicloviária                                 IFSP - Campus Catanduva
8º        Veículo Coletor Sustentável                         Centro Paula Souza
9º        Módulo Hidropônico                                           SENAI - São Paulo 
10º      Produção Industrial de Xilitol                              IFSP - Campus Matão
11º      Batimetria e Hidrometria                                     IFSP - Campus Caraguatatuba



Benchmarking Pessoas 2013 prestou homenagem aos pioneiros da 

sustentabilidade em nosso país: Dr. Paulo Nogueira Neto, o primeiro secretário 

especial de meio ambiente (com prerrogativas de Ministro do Meio Ambiente), 

professor universitário e autor de vários livros sobre ecologia e meio ambiente, 

representado pelo seu neto Eduardo Manoel Nogueira,  e Drª Consuelo Yoshida, 

Desembargadora Federal, Coordenadora de um dos primeiros Cursos de 

Especialização em Sustentabilidade, e autora de publicações na área do direito 

ambiental.   

Benchmarking Pessoas reconhece o ativismo de resultados e trajetórias especiais 

que deixam um legado para as gerações futuras. Benchmarking Pessoas presta 

uma homenagem àqueles que nos inspiram com seus atos e exemplos de vida.  Em 

2012, foram homenageados Christiane Torloni, (atriz), Tarsila do Amaral (artista 

plástica - em memória), e Thiago Costackz (artista plástico)

          Benchmarking das Artes

A conexão da arte com a sustentabilidade para  
 construção de uma nova consciência socioambiental

Pessoas que Transformam Realidades
          Benchmarking Pessoa

RK      Título da Obra                          Artista Plástico  

1º       Graz                                                  Rosely Ferraiol
2º       Avião, Gaiola e Cadeira                    Rodrigo machado 
3º       Mulher Gravida                                 Juarez Martins 
4º       Amor de mãe para o planeta            Consuello Matroni 
5º       Poisedons                                         Patty Peppe 
6º       Vamos nós ao vosso reino                Marcillo Braga Fernandes 
7º       Serpente do parque ecológico          Osvaldo Oliveira 

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

peças, como: ativismo, empreendedorismo, educação ou forma de expressão.
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11o  
BENCH DAY 

Inspira 
01 de Agosto de 2013

São Paulo/SP



Benchmarking Brasil em Números
Em 11 edições já realizadas, o Programa Benchmarking Brasil se consolidou 

como um dos mais respeitados Selos de Sustentabilidade do País
Veja Porque
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Em 11 edições já realizadas Benchmarking 
Brasil se consolidou como um dos mais 
respeitados Selos de Sustentabilidade do 
Brasil. Com uma metodologia estruturada e 
participação de especialistas de vários 
países, o Ranking Benchmarking certifica as 
melhores práticas de sustentabilidade das 
organizações brasileiras. Ao longo destes 11 
anos, o Programa Benchmarking Brasil 
incentivou a busca da melhoria contínua e a 
adoção das melhores práticas nas 
organizações, contribuindo assim com a 
cons t rução  de  massa  c r í t i ca  em 
sustentabilidade. Em 2013, Benchmarking  
Brasil foi o grande vencedor (1º Colocado) 
da categoria Humanidades do Prêmio von 
Martius de Sustentabilidade da Câmara 
Brasil Alemanha.
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                  TRAJETÓRIA E RESULTADOS

   Apoio: No período 2003 a 2013 contou com a 

participação de 145 especialistas de 18 diferentes países 

na comissão técnica e apoio de expressivas instituições 

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

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

Região, Instituto Brasil Pnuma, Câmaras de Comercio: 

Alemã, Francesa, Espanhola, Argentina, Britânica, e 

apoios internacionais: IAPMEI (Ministério de Economia e 

Inovação de Portugal), UNEP (United Nations 

Environment Programme -Nairobi, Quenia) e Agency 

Holaverde (Alemanha). 

     

Participação de grandes empresas: O Programa 

Benchmarking Brasil recebeu mais de 700 inscrições 

durante o período 2003-2013,  e certificou 279 práticas de 

162 empresas localizadas nas 5 regiões do país.  A 

maioria delas são grandes corporações. Isto ocorre 

porque conhecimento e expertise demandam corpo  

técnico

técnico especializado, o que significa investimento em 

capital intelectual e estruturas tecnológicas. Mas na lista 

das instituições com práticas certificadas encontramos 

também pequenas e médias empresas, além de ONGs, 

Universidades e Instituições Governamentais, 

comprovando que a sustentabilidade é viável a todos. 

Com criatividade, talento e disposição, é possível 

viabilizar grandes projetos e inovar. 

      Abrangência: O Programa Benchmarking Brasil é 

uma das mais abrangentes iniciativas de fomento a 

sustentabilidade.  Congrega participantes dos 03 setores 

da economia pertencentes a 26 diferentes ramos de 

atividade, sendo que Mineração e Alimentos/Bebidas e 

Energia são os ramos que mais contribuíram com práticas 

de excelência, sendo 26, 26 e 29 cada. Já as categorias 

gerenciais que tiveram mais práticas ranqueadas foram:  

Educação, comunicação e informação socioambiental, e, 

Ferramentas e Políticas de Gestão, 84 e 50 

respectivamente. Isto confirma uma preferência por 

conscientização e estratégia para investimentos em 

projetos de sustentabilidade. 

. 
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     Cultura de Sustentabilidade: Além de incentivar a 

busca da melhoria contínua e a adoção das boas práticas 

nas empresas, o Programa contribuiu ao longo destes 11 

anos de forma efetiva com a construção de massa crítica 

em sustentabilidade do país. Em 11 edições já realizadas 

reuniu a massa crítica da sustentabilidade e compartilhou 

as melhores práticas das organizações brasileiras em 

livros, revistas, guias e eventos.  Em 2013,  o Programa 

Benchmarking Brasil foi o grande vencedor  (1º colocado) 

da Categoria Humanidades do Prêmio von Martius de 

Sustentabilidade da Câmara Brasil Alemanha. 

    Pesquisas e 

Números: O Programa 

Benchmarking Brasil 

surgiu a partir de uma 

pesquisa com empresas 

em  2002 e a partir daí foi 

sendo aper fe içoado 

a n u a l m e n t e  p e l o s  

e s p e c i a l i s t a s  q u e  

participam da comissão 

técnica.     Ao longo destes anos contribuiu efetivamente 

com a construção de massa critica em sustentabilidade 

reunindo 279 práticas certificadas pertencentes a 162 

instituições de 26 ramos de atividade, localizadas nas 5 

regiões do país, e atuantes nos 03 setores da economia.  

A metodologia de avaliação foi desenvolvida e 

aperfeiçoada por  145 especialistas de 18 países.  Mais 

informações no site   www.benchmarkingbrasil.com.br

        Inovação Contínua: Em  2007 e 2008, para 

fomentar a sustentabilidade na prática, o Programa 

lançou e distribuiu gratuitamente para universidades e 

entidades representativas, 03 publicações: BenchMais 

(série com 02 volumes BenchMais 1 e 2), Guia de Boas 

Práticas Socioambientais (03 volumes), e a Revista 

Benchmarking (08 edições). Publicações com conteúdos 

avançados, articulistas renomados e participação de 

personalidades: Dr. Paulo Nogueira Neto, primeiro 

ministro de meio ambiente do país, Izabella Teixeira, 

nossa atual ministra do meio ambiente, e Lester Brown, 

autor internacional que há mais de 20 anos escreve sobre 

economia verde.  Em 2012, em comemoração aos 10 

anos de existência,  lançou Benchmarking Junior para 

incentivar os jovens talentos das inovações verdes em 

parceria com as escolas técnicas de São Paulo, e o 

Ranking da Década Benchmarking para reconhecer a 

constância de empresas comprometidas com as boas 

práticas socioambientais. Também lançou Benchmarking 

das Artes com o Projeto “Cultura de Sustentabilidade” 

fazendo a conexão da arte com a sustentabilidade,  e 

B e n c h m a r k i n g  P e s s o a s  p a r a  h o m e n a g e a r  

personalidades que promovem transformação social.

       Independência e Pluralidade: Benchmarking Brasil 

é uma iniciativa independente, plural e democrática que 

construiu o maior Banco Digital de Práticas de 

Sustentabilidade de livre acesso do país. Um rico acervo 

que serve de fonte de pesquisa e consulta para 

pesquisadores, gestores, estudantes e demais 

interessados na temática socioambiental. Os cases 

B e n c h m a r k i n g  t a m b é m  s ã o  a p r e s e n t a d o s  

presencialmente, alimentando a grade técnica de 

inúmeros eventos corporativos do país, além de eventos 

próprios: FIBoPS Internacional, Regional e Técnica. A 

realização do Programa Benchmarking Brasil é da 

MAISPROJETOS com o apoio do Instituto MAIS e de 

instituições associativas e representativas brasileiras e 

internacionais.
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      A realização do Programa Benchmarking Brasil é da 

MAIS Projetos Corporativos em parceria com o Instituto 

MAIS, e  apoio de instituições representativas (nacionais 

e internacionais) e mídias especializadas.

 Empresas Benchmarking 2003-2013
(Ordem Alfabética)

AACD - Associação de Assistência à Criança Deficiente, 

ACGO do Brasil (RS), ACGO do Brasil(SP), Aché 

Laboratórios, AES Tietê,AES Uruguaiana, ALCOA, 

AMBEV, Ana - Agência Nacional de Àguas, Anglo 

American Brasi l ,  APAE XAXIM, ArcelorMittal  

Inox,ArcelorMittal Tubarão, AREVA, Astrazeneca, 

Autovias, Avon, Banco Nossa Caixa, Bandeirante 

Energia, Basf, BAYER, BAYER Crospsciente, Belgo 

Siderurgia, Boticário, Bradesco, Braskem, BRF, Bunge 

Fertilizantes , Cabanellos Schuh Advogados Associados, 

Caixa Econômica Federal (IP), Caixa Econômica 

F e d e r a l ( G O V ) , C a r a í b a  M e t a i s ( B A ) C a r a í b a  

Metais(DF),Carbocloro Industria Química, Cargil Agrícola, 

Casa da Comunicação, Casa da Moeda do Brasil - CMB, 

CEFET, Celulose Irani,CEMIG, Centro de Cuidados e 

Desenvolvimento Infantil Materna, Cia Açucareira Usina 

Capricho, Cia Entreposto e Armazéns Gerais de São 

Paulo - CEAGESP, CIBA, Companhia Vale do Rio 

Doce,Concessionária Ecovias dos Imigrantes, Consorcio 

de Alumínio do Maranhão - ALUMAR (MA), Consórcio de 

Alumínio do Maranhão - ALUMAR (MG), Consorcio 

Gasvap, Consorcio Propeno, Consórcio Santo Antonio 

C i v i l ,  ,  C o n s t r u t o r a  A n d r a d e  G u t i e r r e z ,
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Em 2014, Benchmarking Brasil realizará sua 12a 

Edição e certamente receberá as melhores práticas de 

sustentabilidade das organizações brasileira. As 

inscrições serão pela internet, em espaço restrito com 

login e senha, de Janeiro a março. 

  As avaliações ocorrerão em Abril/Maio, e no inicio de 

Junho, Benchmarking Brasil apresentará o Ranking 2014 

dos detentores das melhores práticas do ano. Para se 

inscrever, conhecer regulamento, metodologia, comissão 

técnica e empresas participantes, visite o site 

www.benchmarkingbrasil.com.br 

Benchmarking Brasil é um selo de sustentabilidade que 

certifica e compartilha as melhores práticas com toda 

sociedade, ajudando na transparência das relações da 

empresa com seus públicos de interesse. É uma iniciativa 

independente, plural e democrática  que construiu e 

detém o maior Banco Digital de Práticas de 

Sustentabilidade de livre acesso do país.

Uma fotografia da gestão da sustentabilidade nas organizações brasileiras 
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Petróleo Brasileiro - Petrobras, Philips, Portobello, 

Prefeitura de Potim, Prefeitura de São Paulo, Prefeitura 

Poços de Caldas,R&A Consultoria e Serviços de 

Comunicação, Rodonorte, Rohm and Haas Química, 

SABESP, Sadia, Sama Minerações Associadas, Samarco 

Mineração (ES), Samarco Mineração (RJ), Schneider 

Electric Brasil, Senac(SP),Senai (RS),Siemens, 

Sociedade Alphaville11, Sonoco do Brasil, Souza Cruz 

(SP), Souza Cruz (MG), Souza Cruz (RJ), Souza Cruz 

(RS), Suzano Papel e Celulose (BA), Suzano Papel e 

Celulose (PI), TV Globo, Unimed  Brasil, Universidade 

Federal Rural de Pernambuco, Usina Santa Cruz, Valtra 

do Brasil, Verde Ghaia Consultoria e Educação Ambiental, 

Vianorte, Vivo (PR),Vivo (RJ),  VM Florestal, Voith Paper 

Maquinas e Equipamentos, Volkswagen Caminhões e 

Onibus, VOMM Brasil, Wal-Mart Brasil, Yagasai Industria 

de Fibras.

.
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Construtora Cowan, Cooperativa Central Aurora 

Alimentos, Copebrás, CORN Products Brasil, COSIPA, 

CPFL,CST Arcelor Brasil, DAEE – Depto de Agua e 

Energia do EstadoDaimlerChrysler do Brasil, Damha 

Urbanizadora e Construtora,Dana Industrias, Danone, 

DEB - Pequenas Centrais Hidrelétricas, Diageo Brasil, 

DORI Alimentos, Dow AgroScience Industrial, Duke 

Energy,Duratex, Ecotech Consultoria e Assessoria 

Ltda,Ecovias -  Concessionár ia Ecovias dos 

Imigrantes,EDP Energias do Brasil, Ekofootprint 

Impressões Sustentáveis, Embraer, Embratel, Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos (Caampinas), 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

(Bauru),Eucatex,Eurofarma,Faber-Castell, Firmenich, 

Fluidos da Amazônia, Ford, Fundação Espaço 

Eco,Fundação Pro-Hemorio,Fundo Vale, Gerdau, 

Givaudan do Brasil, Global Telecom, Grupo Baram, Grupo 

Fleury, Hemorio, Henkel, IBG – Instituto Brasileiro de 

Geobiologia,INB – Industrias Nucleares do Brasil, 

Indústria Química e Farmacêutica Schering-Plough, 

Inpev, Instituto Ambiental Vale do Rio Doce, Instituto 

Bióleo de Desenvolvimento Sustentável, Instituto do 

Câncer do Estado de São Paulo, Instituto Embratel, 

Instituto Via Viva, Intel Semicondutores do Brasil, 

Intermédica, Itaipu  Binacional (PR), Itaipu Binacional 

(PE), Itambé, Itautec, Johnson&Johnson, KINROSS, 

Klabin, Kurita, LLX Açu Operações Portuárias, LLX 

Sudeste Operações Portuárias, Moto Honda da 

Amazônia, Neoenergia, Nestlé Brasil,   Newpower, 

Sistema de Energia, Orsa Florestal, Pespsco do Brasil,    

Uma fotografia da gestão da sustentabilidade nas organizações brasileiras 
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Vozes da 
Sustentabilidade

O Pensamento de Nossas
Principais Lideranças

o pensamento de nossas
 principais lideranças

Frases Exclusivas

«Sustentabilidade é a busca da perpetuação, 

é a criação de condições para que o hoje não 

exista as custas do amanhã» Ricardo Amorim

Apresentador Programa Manhattan Connection 
da Globonews e Colunista da Revista Isto É

«Se os recursos naturais à disposição da humanidade 

fossem infinitos não haveria razões para se preocupar com o 

futuro. Sucede que estes recursos (terra, energia, recursos 

marinhos, etc.) são finitos e seu uso é a principal fonte de 

poluição no mundo. Daí a necessidade de adotar práticas 

sustentáveis que prolonguem a vida dos recursos exauríveis 

ou que se baseiem no uso de recursos renováveis»

José Goldemberg

Presidente do Conselho de Sustentabilidade 
da Fecomercio SP

Walter Fust 

 Presidente da Globethics.net e  do Global 
Crop Diversity Trust

«A sustentabilidade tornou-se infelizmente uma palavra 

largamente mal usada. Entretanto, significa que a solução 

deve perdurar no tempo, e trazer bons resultados. Quer dizer 

também em outras palavras, que não devemos usar recursos 

além de sua capacidade de renovação»



Ricardo Teixeira

Secretário Municipal do Verde e Meio 
Ambiente de São Paulo  

«Nós temos que modificar nossos hábitos para defender o planeta. A 

nossa Terra não tem recursos naturais tão abundantes para continuar 

mantendo o mesmo padrão de abastecimento. É imprescindível 

repensarmos o que queremos para as futuras gerações»

«Uma vida sustentável busca o equilíbrio 

entre o econômico, o social e o ambiental. É 

difícil, mas é possível. É imprescindível!»

«A sustentabilidade é a capacidade de todos os seres e 

também das sociedades de poderem se reproduzir e continuar 

a coevoluir. Mas ela só será alcançada se nos alinharmos à lei 

básica da natureza: a interdependência e a cooperação de 

todos com todos. Caso contrário dificilmente garantiremos a 

vida e a espécie humana sobre o nosso Planeta»

Leonardo Boff

Ecoteólogo e Autor de livros nas áreas de 
Teologia, Ecologia, Espiritualidade, Filosofia, e 

Antropologia 

Sérgio Cavalieri

Vice-Presidente de Sustentabilidade da FIEMG 

«A sustentabilidade empresarial só pode ser alcançada se as 

decisões tomadas demonstrarem corretas e adequadas não 

apenas hoje, mas durante a vida da empresa e perante todos os 

públicos com que ela já interage e que virá a interagir. Isto é mais 

viável quando as decisões são iluminadas por valores humanos, 

que respeitam em primeiro lugar a pessoa, presente em todas 

as etapas da produção e em todas as partes relacionadas»

Gilberto Natalini

Médico, Vereador da cidade de São Paulo e 
idealizador da Conferência P+L
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Daniel Maraca Miri Lopes 
 Cacique da Aldeia Tekoha Ocoy - São Miguel do 

Iguaçu 

«A relação do indígena com a natureza já é 

tradicionalmente sustentável, e de cuidado com o meio 

ambiente. Nas ações de sustentabilidade de algumas 

empresas, eu vejo que elas também podem ter um 

conjunto de práticas que assegurem respeito a 

diversidade cultural, ambiental e socioeconomica,  

reconhecendo o valor de se ter uma economia 

sustentável, e em harmonia com o meio ambiente» 

Milú Villela 

Presidente do Centro de Voluntariado de 
São Paulo, do Itaú Cultural e do Museu 

de Arte Moderna

«Sustentabilidade é usar os recursos de maneira 

responsável seja ambiental, social, economicamente 

e politicamente; de forma a garantir o sustento do 

hoje e possibilitar o crescimento futuro»

Renata Amaral Soares

 Superintendente de Comunicação e 
Engajamento do WWF-Brasil

Nelson Pereira dos Reis

Diretor DMA - Depto de Meio Ambiente 
da FIESP

«Os setores produtivos brasileiros têm dado prioridade às 

questões da sustentabilidade, por entender que não há futuro 

possível sem o encontro do crescimento econômico com a 

conservação ambiental e a inclusão social, e com ênfase na 

erradicação da pobreza. Com base nessa premissa, temos 

realizado uma série de ações voltadas para a criação e a 

implantação de boas práticas em nossos negócios.   

Basicamente, o que deve ser buscado com afinco é a 

responsabilidade compartilhada , com novos padrões de 

produção e consumo, e mudanças culturais»

«A gestão das empresas, das organizações e da vida das 

pessoas deve ser  vol tada para seu própr io 

desenvolvimento e para a sustentabilidade do mundo onde 

atuam. O voluntariado, ao promover o desenvolvimento 

sustentável,  já faz um mundo melhor acontecer»
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Nos dias 20, 21 e 22 de agosto foi realizado a 6a FIBoPS – 

um grande intercâmbio de conteúdos, práticas e produtos 

sustentáveis. Um evento diferenciado e especialmente 

desenhado para atrair novos públicos para o debate 

socioambiental.   Com uma programação plural, a 6a 

FIBoPS sediou o IV Congresso de Boas Práticas 

Socioambientais e o 2o Encontro Nacional dos 

Profissionais de Sustentabilidade (ABRAPS), além dos 

Espaços Cultura de Sustentabilidade e Economia Criativa 

com atividades lúdicas e exposição de produtos 

artesanais e inovações verdes.  Desde 2012 que a 

FIBoPS é realizada em espaço acadêmico  para 

aproximação com o publico jovem e promoção do 

intercâmbio de conteúdos e soluções em sustentabilidade 

entre empresas, governos, ONGs e acadêmia.

   

 

. 

     

      

             A 6ª FIBoPS contou programação alternativa e 

simultânea que incluiu mostra, oficinas, workshops e 

atividades lúdicas no pátio da Universidade Anhembi 

Morumbi da Vila Olímpia.  No teatro da universidade, foi 

realizado o IV Congresso de Boas Práticas 

Socioambientais, e também o 2ª Encontro Nacional dos 

Profissionais de Sustentabilidade promovido pela 

ABRAPS (Associação Brasileira dos Profissionais de 

Sustentabilidade). Nos intervalos da programação, o 

Canal I+ marcou presença registrando o evento, e 

entrevistando palestrantes e participantes.  Conteúdo 

bom foi o que não faltou. 

Intercâmbio de 
Sustentabilidade 
Programação diferenciada para falar com novos 
tipos de públicos, em especial o público jovem. 
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Publico atento no IV Congresso de Boas Práticas

6ª FIBoPS Intercâmbio de sustentabilidade para novos públicos

Uma das oficinas de sustentabilidade

Gilberto Natalini, vereador da cidade de São Paulo  e 
idealizador da Conferência Produção Mais Limpa

CONGRESSOS, SALAS TÉCNICAS,
MOSTRA CULTURAL
EXPOSITORES E PRODUTOS VERDES
CONTEÚDO BOM
É O QUE NÃO FALTA.



   A  6ª FIBoPS foi uma realização do Instituto MAIS em 

parceria com a MAIS Projetos, e com o apoio do Curso de 

Relações Públicas da Escola de Comunicação da 

Universidade  Anhembi  Morumbi. 

     

Dr. Nelson Pereira dos Reis
Diretor de Meio Ambiente da FIESP

Sergio Forini,  Relator da Comissão Resíduos 
Sólidos do CADE PMSP

Publico jovem participando e registrando tudo

Maria José Rosolino, Coordenadora do Curso
 de Relações Públicas Universidade Anhembi Morumbi

Diretoria da ABRAPS reunida após o II Encontro 
Nacional de Profissionais de Sustentabilidade

Publico interessado nos conteúdos de 
sustentabilidade da Revista Benchmarking

Canal I+ entrevista Marcus Nakagaua
Presidente da ABRAPS

286ª FIBoPS Intercâmbio de sustentabilidade para novos públicos



Especializado, Plural 
e Agregador para o 

Intercâmbio de 
Práticas e Produtos 

Sustentáveis 

6ª FIBoPS Intercâmbio de sustentabilidade para novos públicos
30



31
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Sustentabilidade no Setor Esportivo

Por Germano Julio Badi

      Vamos explorar neste artigo as tendências da 

Governança Corporativa (doravante GC) e até que ponto 

poderíamos falar numa Governança Corporativa 

Sustentável. Ambos os termos são recentes do ponto de 

vista histórico na doutrina da Administração  e, portanto 

merecem uma análise mais detida. As empresas se 

qualificam como sustentáveis ou socialmente responsáveis 

ou ainda declaram ter uma Governança Corporativa eficaz, 

mas até que ponto estas afirmações revelam uma realidade 

ou são meramente expressão de desejos ou afirmações de 

cunho publicitário? Finalmente falaremos dos quesitos 

básicos ou fundamentais para podermos conceituar uma 

Governança Corporativa Sustentável.

O Relatório Cadbury é considerado o primeiro 

código de boas  práticas de Governança Corporativa foi 

publicado somente 21 anos atrás na Inglaterra como 

resultado de escândalos em empresas. No Brasil o primeiro 

documento data de 1999 com a publicação pelo IBGC do 

“Código Brasileiro de Governança Corporativa”. Alguns 

fatores fundamentais de ordem econômica e administrativa 

foram os responsáveis pelo surgimento da GC. 

1) O distanciamento do dono do capital de risco 

(Stockholder); 

2) Conflitos entre interesses dos acionistas 

minoritários e do controlador;

3) Conflitos entre os Stockholders e os executivos da 

empresa.

Surge então a Governança Corporativa como resposta aos 

conflitos acima e é definida pelo Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa (IBGC) (1) como: “O sistema pelo 

qual as organizações são dirigidas, monitoradas e 

incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre 

proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos 

de controle”. Segundo o mesmo Instituto as boas práticas 

de GC convertem os  quatro princípios básicos em ações 

visando preservar e otimizar o valor da empresa, facilitando 

seu acesso ao capital e contribuindo para a sua 

longevidade. Os princípios básicos mencionados e que 

norteiam a boa Governança Corporativa são: 

Transparência; Equidade; Prestação de Contas 

(Accountability) e Responsabilidade Corporativa.

    Coexistem hoje dois tipos de Governança Corporativa 

conhecidos como Outsider System e Insider System. O 

primeiro se desenvolve nos Estados Unidos  e Reino Unido: 

este está baseado na atomização de Capital, mercado 

acionários ativos, presença de grandes investidores 

institucionais e tem foco na maximização de resultados 

financeiros. O segundo, por sua vez, está presente na 

Europa continental (8) e Japão fundamentado numa 

estrutura acionaria mais concentrada, grandes 

conglomerados, menor influencia dos investidores 

institucionais, mas principalmente com foco mais explicito 

em outros stakeholders além dos acionistas.    Após a crise 

norte americana de 2008 com efeitos globais notam-se nos 

estudos e documentos ligados ao estudo de  Governança

Governança Corporativa Sustentável: 
Mito ou Realidade?
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Corporativa uma certa migração ou fusão dos dois modelos 

com a incorporação mais explicita dos demais stakeholders 

no conceito e atribuições de  Governança Corporativa. Um 

dos desafios está justamente em recuperar a confiança dos 

investidores nas empresas e no mercado de capitais após 

as perdas significativas  sofridas pelos mesmos, entretanto 

estes últimos buscam não só maior segurança em seus 

investimentos mas também uma ampliação no escopo da 

ação das empresas nas esferas sociais e ambientais.  

      Frente à nova posição da sociedade e dos investidores 

a Governança Corporativa clássica vem sendo repensada 

para incluir todas as interfaces da empresa com seus vários 

stakeholders externos e internos. Pesquisas recentes vem 

demonstrando que empresas com boas práticas de 

Governança Corporativa tem tido ao longo dos anos um 

desempenho financeiro melhor do que a media de 

mercado.

Evolução do conceito de Sustentabilidade

      Este é outro conceito recente cuja definição vem 

sofrendo evolução com o passar dos anos desde sua 

introdução pela Comissão Bundland (1987) que a definia 

como "suprir as necessidades da geração presente sem 

afetar a possibilidade das gerações futuras de suprir as 

suas". 

    Os estudiosos posteriormente criaram um conhecido 

“tripé da Sustentabilidade” ( Triple bottom line) pelo qual as 

empresas deveriam atuar em três eixos ( Econômico, social 

e ambiental) ao contrário do modelo anterior onde o foco 

era meramente o resultado econômico da atividade. Em 

paralelo existem muitos que consideram que algumas 

práticas de greenwashing social seriam suficientes , outros 

escolhem a esfera social com ações isoladas normalmente 

no ambiente social imediato à suas operações.

 

    

  A  meu ver Sustentabilidade é algo muito mais amplo e não 

pode ser atribuído como sobrenome a uma empresa em 

particular. A sustentabilidade numa visão holística implica 

na sobrevivência da espécie humana como um todo com 

suas implicações ambientais e sociais. É uma atribuição de 

todos e não das empresas em particular. Neste sentido 

apoio a definição dada pelo World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD)(2) em seu estudo 

“Visão 2050: Uma agenda para os negócios” que reza: “O 

que fazer para que no horizonte 2050, mais de nove bilhões 

de pessoas, todas vivam bem  (com suficiente alimentos, 

água potável, saneamento, habitação, mobilidade, 

educação e saúde) nos limites que nosso pequeno e frágil 

planeta pode fornecer e renovar a cada dia. Não se trata 

no caso de um estudo acadêmico, mas sim de um 

trabalho realizado por empresas com a finalidade de 

detectar o que deve ser feito para que seus negócios 

possam sobreviver no cenário do ano 2050. O foco 

está mais em oportunidades do que em discurso.

   

     A definição do WBCSD tem a vantagem de não só ser 

inclusiva, mas também de ter um cunho pragmático muito 

forte, pois convida à ação mais do que à reflexão. Implica 

também que a sustentabilidade é um conceito abrangente 

que envolve todos os seres humanos e sua sobrevivência. 

Sustentabilidade é um problema  de sobrevivência da 

espécie humana no nível do planeta terra. 

Esta Visão implica numa mudança radical de hábitos, 

valores, indicadores de sucesso entre outros. A mudança 

afeta não somente as empresas no que diz respeito a sua 

forma de fazer negócios, mas também todos os indivíduos. 

Analisando sob este prisma chegamos à conclusão que 

uma empresa não pode ser sustentável por si só, pode sim 

tomar ações ou iniciativas em prol da sustentabilidade e isto 

envolve todos os stakeholders que gravitam em seu 

entorno e até certo ponto a sociedade  como um todo.
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  Fusão dos conceitos: Governança Corporativa + 

Sustentabilidade

     Com base no acima exposto poderíamos dizer que uma 

Governança Corporativa Sustentável seria aquela em que 

o  Conse lho  de  Admin is t ração  da  empresa ,  

independentemente de seu tamanho, inclui em suas 

responsabilidades e tarefas não só stockholders, 

executivos e entidades reguladoras, mas também foca 

esforços e ações nos demais stakeholders do negócio: 

empregados no âmbito interno, sociedade do ponto de vista 

amplo e meio ambiente.

       A Governança Corporativa deixaria de ter um foco 

central na administração de conflito entre categorias de 

participantes na empresa e passaria a atuar e direcionar 

decisões estratégicas relevantes na forma de conduzir os 

negócios da empresa. Isto posto, podemos dizer que a 

Governança Corporativa deve atuar como controle e 

orientar decisões no sentido de evitar conflitos potenciais 

ou resolver conflitos reais na gestão.Uma das tarefas 

fundamentais é a de proteger a reputação da empresa. Esta 

última é difícil de construir mas pode ser destruída muito 

facilmente principalmente numa era da informação onde 

todo o mundo está conectado. A reputação tem seu lastro 

fundamental na forma consistente de fazer negócios de um 

empreendimento. Esta tarefa compete a todos na empresa 

de manter coesão em torno dos seus princípios 

norteadores, seus valores e códigos de conduta. A 

existência explicita destes documentos e treinamento, 

entretanto não são suficientes para garantir a adesão dos 

funcionários e executivos a estas regras. O que fazer?   Os 

códigos de conduta, valores e princípios de uma 

organização precisam ser vividos e internalizados por todos 

os envolvidos (todos os funcionários e principalmente seu 

Conselho de Administração). Existe aí a famosa expressão 

“tone at the top”, ou seja, que o exemplo de aderência às 

políticas deve vir do executivo principal. Entretanto,  

somente  a atitude e exemplo do CEO não são suficientes 

para garantir a adesão, é preciso que se tenha também “ 

tone at the middle” e “ tone at the bottom”, ou seja, que todos 

pratiquem e observem estas regras. Somente assim a 

empresa poderá reduzir os investimentos monstruosos que 

são feitos nos dias de hoje em estruturas de Compliance 

que visam assegurar que estamos procedendo dentro da lei 

em todos seus aspectos e com o objetivo de proteger à 

empresa de sanções pesadíssimas impostas pelos entes 

reguladores. Recomendo que as empresas invistam mais 

em promover e viver a cultura ética nos negócios em vez de 

tentar minimizar os riscos de não cumprimento por 

estruturas de controle ou compliance.

   Finalmente gostaria de mostra um modelo de avaliação 

da sustentabilidade das empresas desenvolvido pelo grupo 

inglês Terra Infirma, que permite avaliar a posição de sua 

empresa em termos de sustentabilidade assim como 

mostrar os demais níveis lográveis. O Sustainability 

Maturity Model (3) desenvolvido por eles contempla 5 

estágios e suas características que descrevo a seguir: 

1. Compliance (Cumprimento):  a empresa cumpre 

meramente o que é exigido por lei.

2. Lip Service (Da boca para fora): as características 

aqui são – existência de um ou dois projetos, “ 

greenwash” ou uso meramente publicitário das 

ações, não existe estratégia, não há envolvimento 

dos funcionários.

3. Bundle of Projects (Pacote de Projetos): muitos 

projetos, recursos limitados, conduzidos por 

entusiastas, não tem estratégia, envolvimento de 

funcionários limitado.

4. Management System (Sistema Administrativo): 

sistema de administração ambiental implementado, 

responsabilidades definidas e recursos alocados, 

objetivos e projetos de curto prazo, atividade em silo 

(paralela à organização).

5. Full Integration (Integração plena): Compromisso 
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claro e liderança, estratégia implementada, objetivos de 

longo prazo, todos os sistemas e operações estão 

alinhados com a estratégia, envolvimento total dos 

funcionários.

   Cabe agora a pergunta: em que estágio está sua 

empresa? Como fazer para chegar ao topo, ou seja, ao 

nível 5?   Uma Governança Corporativa Sustentável seria 

aquela que se preocupa e atua no sentido de fazer sua 

empresa evoluir dentro da escala de maturidade em 

Sustentabilidade. Seria uma excelente prática de 

Governança Corporativa aquela que introduzisse a reflexão 

ética como norma no processo decisório das empresas. 

Concluindo Governança Corporativa Sustentável não é 

nem mito nem realidade mas seguramente é uma 

tendência que se torna cada vez mais cristalina no cenário 

mundial.  Deixo uma última reflexão para o leitor: “Quando 

os homens são puros, as leis são desnecessárias; Quando 

são corruptos, as leis são inúteis” ( Benjamin Disraeli)

Fontes de Referência:

IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – informações, 

estudos  sobre Governança Corporativa - Site:   / World www.ibgc.org.br

Business Council for Sustainable Development (WBCSD)- Vision 2050 a 

new Agenda for Business  - Site:   / www.wbcsd.org/vision2050.aspx

Terra In Firma – Sustainabi l i ty Maturi ty Model - Site: 

www.terrainfirma.co.uk/case-studies/overview.htm  / Site – Leading in 

 Contest- Linda Fisher Thornton- “Leading to bring out their best” Site: 

www.leadingincontext.com/2013/09/18/leading-to-bring-out-their-best/  

Artigo: Global Compact da ONU exclue  99 companhias – “UN Global 

Compact boots 99 companies" /  Site: 

www.environmentalleader.com/2013/07/03/un-global-compact-boots-

99-companies   / Ethics and Compliance Officers Association (ECOA – 

The Ethics and Compliance Handbook – 2008 / John Tomlison – The 

University of Chicago Bookpress - Globalization ans Culture - 1999./ 

Sigurt Vitols & Norbert Klugel – The sustainable company: a new 

approach to Corporate Governance - European Trade Union Institute ( 

ETUI).

  

Germano Julio Badi, Administrador e pos-graduado em 

Finanças pela EAESP -FGV, atuou profissionalmente 30 anos 

como executivo e membro de Conselhos de Administração de 

Multinacionais e Associações na América Latina e Europa. 

Compliance Officer por 20 anos . Atualmente Diretor de Negocios 

Internacionais para a América do Sul da Tire Industry Association 

e Consultor em gestão estratégica, criação e implantação de 

Codigos de Conduta Ética, desenvolvimento de mercados 

internacionais e projetos de reciclagem de produtos de borracha. 

Atuou na revisão de legislação sobre a destinação 

ambientalmente correta de pneus inserviveis assim como nos 

estudos sobre um melhor uso dos pneus através da extensão de sua 

vida útil. Coordenador do Grupo de Excelência em Ética e 

Sustentabilidade , membro do Grupo de Empreendedorismo e 

Inovação do Conselho Regional de Administração de São Paulo. 

Foi integrante da Comissão Técnica Programa Benchmarking 

Brasil, edição 2011.

MAIS PROJETOS
Gestão, Educação e Cultura de Sustentabilidade 

A melhor opção para quem quer inovar em sustentabilidade

www.maisprojetos.com.br 
(11) 3729-9005/ 3257-9660
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Sustentabilidade no Setor Esportivo

Por Maria Cecília C. Arruda

     Já são muitos os anos vividos junto a jovens estudantes, 

preparando-os para iniciar suas vidas profissionais em 

empresas. Inicialmente, para eles as questões de ética 

significavam seriedade, justiça, responsabilidade dos 

executivos para com os clientes, acionistas e empregados 

da organização. Com o passar do tempo, viram que outros 

públicos se tornaram também importantes: fornecedores, 

agentes governamentais, consumidores, formadores de 

opinião, apenas para mencionar alguns. Hoje, todos os 

cidadãos do planeta, nascidos ou não, constituem alvo de 

suas preocupações.

     Mudança de foco? Não, ampliação do foco. Jovens 

executivos hoje se detêm sobre uma gama mais variada e 

profunda de temas relativos aos seres humanos. A 

definição puramente técnica de estratégias, táticas, 

operações, não mais satisfaz aos gestores entrantes nas 

organizações. Uma visão social e ambiental se soma à 

tradicional perspectiva econômica. Ética e sustentabilidade 

se dão as mãos e começam a nortear suas decisões.

     Um primeiro desafio dos jovens gestores é tornarem-se 

plenamente conscientes de suas responsabilidades para 

com toda a humanidade. Condições psicológicas e sociais 

podem tornar esse processo mais ou menos rápido, mas 

sempre eficaz. . A adesão de um executivo sempre afeta 

sua empresa, em muitos níveis. Cada decisão se recobre 

de especial significado, pois aponta para o futuro, tanto 

quanto para o presente.

 

     Uma vez ciente de sua responsabilidade ética, o jovem 

gestor pouco a pouco começa a identificar, perceber e zelar 

para que todos os stakeholders, ou os públicos de alguma 

forma envolvidos com a empresa, também foquem nos 

resultados, pensando nos consumidores atuais e futuros. 

Sua atitude inovadora vai sendo apreciada e aceita, se sua 

fundamentação for inteligente e oportuna.

     Assegurar o crescimento, a eficiência e a estabilidade 

econômica da organização é tarefa da maior importância e 

de fácil compreensão por executivos de mais experiência, 

com pouca ou menor exposição a novos temas. Ganhar seu 

apoio não constitui tarefa demasiado difícil para jovens 

gestores, desde que haja resultados.

     Do ponto de vista social, já os desafios são maiores. 

Vencer “tradições” e abrir consultas a fornecedores, 

clientes e consumidores, por exemplo, podem gerar 

resistências em algumas áreas da empresa. Ganhar 

confiança e contar com o apoio de instituições externas 

também representa inovação, em termos de governança. 

Cabe aos jovens gestores buscar na profundidade e na 

importância das novas visões os argumentos para que a 

organização trilhe o caminho da responsabilidade social.    

A preservação da biodiversidade e o reto uso dos recursos 

naturais, junto a questões como poluição do ar, dos rios, e 

desmatamento de florestas brasileiras, também cercam as 

decisões sobre insumos, processos e descarte dos 

produtos e serviços de uma empresa.

Ética e Sustentabilidade para os Jovens Gestores
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    O jovem moderno, cada vez mais familiarizado com a 

natureza, seja por prática de esporte, seja por lazer e 

turismo, parece olhar para a vida com olhos mais amigáveis 

que antes. Isso o ajuda a interpretar as várias demandas 

diante duma tomada de decisão estratégica nas 

organizações.

       Então, ponderar sobre as necessidades humanas, os 

bens e serviços disponíveis para atendê-las, hoje e sempre, 

num diálogo “entre gerações” dentro da empresa, levará o 

novo executivo ao sentimento de solidariedade, buscando 

caminhos para redução da pobreza, para geração de 

trabalho e renda, para encontrar medidas de controle sobre 

as mudanças climáticas. Esse é o desenvolvimento 

sustentável almejado pelo jovem gestor consciente da sua 

responsabilidade social.

     Como é que se prepara este profissional?  Como está 

sua relação com a ética e a sustentabilidade? Seguem 

algumas reflexões, a partir da experiência docente em nível 

de graduação.  Certa polêmica parece estar rondando as 

atividades de cunho social e ambiental, no processo de 

sustentabilidade das empresas. Qual seria a razão real? 

Não será apenas o risco de perda da lucratividade. Vai mais 

longe.

   Diante desta visão, e pensando em termos globais, 

pergunta-se: os jovens executivos possuem ou necessitam 

mais valores éticos e de sustentabilidade para o exercício 

de suas funções? Com certeza uma contínua formação 

técnica pode contribuir. A familiarização com teorias e 

modelos os ajudará a definir padrões e regras, onde 

inexistem leis. Logo, a definição de metas e mecanismos de 

avaliação e controle dará ao jovem gestor uma segurança 

de que caminha no rumo certo, e certa sensibilidade e 

espírito crítico para mudá-lo, quando se for necessário. A 

juventude facilita esta flexibilidade e é preciso tirar proveito 

dessa circunstância.  Ao mesmo tempo, como quebra de 

paradigmas, está a inquietação de muitos jovens 

gestores com respeito à racionalidade no processo de 

compra.  Junto com as famílias e o governo, as empresas e 

outras instituições visam a possibilitar o consumo, sem 

necessariamente transformar os consumidores em 

consumistas. Programas de marketing sustentável focam 

as campanhas de forma a contribuir e não a distrair os 

consumidores desta preocupação.

     Muitos outros aspectos poderiam ser aqui levantados. 

Para esta reflexão, os leitores podem pensar neste 

momento em seus irmãos, filhos, sobrinhos, irmãos, netos, 

amigos que iniciam agora suas vidas de trabalho dentro de 

empresas. Com que se deparam? Que reação 

demonstram? Por que priorizam organizações que 

desenvolvem programas socioambientais? Que espaço 

encontram para implementar suas iniciativas de 

responsabilidade social? Como motivam seus chefes e os 

dirigentes das empresas a possuir um programa sério de 

sustentabilidade?   O jovem executivo e sua relação com 

ética e sustentabilidade nas corporações são um tema 

encantador e inovador. Vale conhecer de perto. 

.   

Maria Cecilia Coutinho de Arruda,  recentemente aposentou-se como 

Profa. Adjunta – Departamento de Mercadologia – MCD da FGV-EAESP. 

É atualmente Diretora Executiva da ALENE – Associação Latino-

Americana de Ética, Negócios e Economia, possui Graduação 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. Foi integrante da 

Comissão Técnica do Programa Benchmarking Brasil, Edição 2009.
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Sustentabilidade no Setor Esportivo

Por Silvia Louzã Naccache

     Um em cada quatro brasileiros com mais de 16 anos, 

cerca de 35 milhões de pessoas, faz ou já fez algum 

trabalho voluntário, é o que aponta pesquisa da Rede 

Brasil Voluntário, realizada pelo Ibope Inteligência. A 

pesquisa mostra a evolução do movimento do voluntariado 

no Brasil e no mundo, onde as ações voluntárias são 

entendidas como exercício da cidadania. São cidadãos 

preocupados com as necessidades de sua comunidade e 

que compreendem que é preciso haver a união entre 

governo, empresas e sociedade civil para a solução dos 

problemas sociais. 

     Dos que atualmente realizam alguma ação de 

voluntariado, 53% são mulheres e 47% homens, com uma 

média de idade de 39 anos. Esses dados mostram que, 

além dos mais jovens e dos mais velhos, que costumam 

dispor de mais tempo para atividades de voluntariado, as 

pessoas mais ocupadas têm se destacado no voluntariado 

e enxergam cada vez mais os benefícios e a importância 

de doarem um pouco de seu tempo. 

     Segundo a pesquisa, o serviço voluntário é exercido, 

em média, há 5 anos. A maioria dos voluntários (77%) 

declarou estar totalmente satisfeita com o serviço 

voluntário que faz. Em relação à motivação para o 

exercício do trabalho voluntário, 67% apontam que o 

fazem para “ser solidário e ajudar os outros”, 32% para 

“fazer a diferença e melhorar o mundo” e 32% por 

motivações religiosas. Dos voluntários entrevistados, 87% 

declararam que estão totalmente motivados em continuar 

a exercer o trabalho voluntário. 

     Em outro estudo, este de 2012, realizado pela 

organização britânica Charities Aid Foundation – CAF, o 

Brasil, embora ocupe apenas a 83ª posição no ranking dos 

países mais generosos em doações (liderado pela 

Austrália), está entre os dez países com o maior número de 

voluntários. 

     A pesquisa traça um panorama global das doações e do 

trabalho voluntário e existe um destaque para o sentimento 

de que não basta lamentar, reclamar situação, existe sim 

uma necessidade de cada um ter uma postura mais 

participativa, a pessoa tem buscado formas de se engajar, 

de atuar para que possam fazer parte das mudanças e 

melhorias que desejam.  

   O voluntariado tem se mostrado uma forma bastante 

eficiente na geração de transformações sociais. Mudanças 

de comportamento, hábitos, atitudes: o voluntariado 

contribui para um cidadão mais consciente, crítico, 

reflexivo e, principalmente, atuante e protagonista nessa 

caminhada rumo a uma sociedade melhor.  Se a 

responsabilidade social empresarial é  a nova postura das 

empresas na gestão dos negócios, comprometida com a 

ética e desenvolvimento sustentável e que traz impactos 

positivos para todos os seus públicos. 

     A responsabilidade social empresarial é um diferencial 

competitivo, traz a fidelização de funcionários e clientes e a 

melhoria da qualidade de vida das comunidades, um 

programa de Voluntariado Empresarial é o apoio formal e 

organizado de uma empresa a empregados e 

Voluntariado Empresarial - Solidariedade e Cidadania
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aposentados que desejam servir voluntariamente uma 

comunidade com seu tempo e habilidades. Segundo a 

Business for Social Responsability, o programa de 

voluntariado empresarial é um aliado importante para 

muitas empresas que querem demonstrar compromisso 

com as comunidades onde atuam.  

     O Projeto de Voluntariado deve ser construído por cada 

empresa de acordo com a sua realidade e cultura, pois não 

existe um modelo único que sirva para todas as empresas. 

Para que o programa seja consistente é necessário que: 

 tenha envolvimento da direção da empresa; 

esteja de acordo com a missão e valores da empresa e 

tenha como um dos seus objetivos gerar transformações 

na comunidade.

     A empresa tem cada vez mais participado do 

movimento global do voluntariado,  mobilizando, 

apoiando, incentivando e organizando ações de 

voluntariado junto a seus funcionários, de forma 

organizada e estruturada,  com atividades cada vez mais  

aprimoradas e alinhada aos investimentos sociais e a área 

de responsabilidade social e sustentabilidade.  Apoiado 

também pela área de recursos humanos da empresa, que 

reconhece que o voluntariado traz benefícios para a 

empresa, tais como no desenvolvimento de habilidades 

pessoais e profissionais dos colaboradores, aumento da 

satisfação com o trabalho e fortalecerem suas marcas de 

forma positiva e socialmente responsável junto aos 

diversos stakeholders. E  ainda a possibilidade de  

contribuição na redução de problemas nas comunidades e 

engajamento de colaboradores em causas sociais. 

     O desenvolvimento da cultura do voluntariado pode 

ajudar na construção de uma sociedade com um sistema 

de valores mais humanos como solidariedade, compaixão, 

participação e principalmente formar líderes capazes de 

construir famílias mais felizes, empresas mais saudáveis e 

comunidades mais solidárias. 

     Todos podem ser voluntários, participar de programas 

incentivados  pelas empresas ou não,  mas existem 

algumas questões para refletir antes de se iniciar um 

trabalho voluntários. O voluntariado é uma escolha 

pessoal, individual e é importante o voluntário saber o que 

gostaria de fazer, o que tem de melhor para oferecer e o 

que acredita que faria diferença. 

    Os valores têm que ser coerentes com os valores da 

organização social escolhida. Cada voluntário deve 

pensar quais as habilidades ou talentos que tem de melhor 

e que deseja compartilhar, e também deve avaliar se pode 

cumprir o tempo de acordo com sua disponibilidade e com 

muito comprometimento, respeito e empatia. É 

responsabilidade do voluntário a escolha da área de 

atuação, do local da atividade e ainda do público com que o 

qual o voluntaria deseja atuar. Se pretender realizar ações 

individuais ou juntar-se a grupos comunitários, participar 

de grupo que dê apoio a alguma necessidade específica 

da comunidade, ou ainda identificar alguma necessidade e 

formar um grupo de voluntários para buscar uma solução. 

     O voluntario deve refletir se gostaria de engajar-se em 

algum dos projetos de melhoria da cidade, procurar 

alguma escola ou uma organização social e hoje seu 

trabalho na organização pode ser presencial ou até 

mesmo à distancia (por meio da internet, telefone ou 

cartas, por exemplo ). O trabalho voluntário é uma união de 

esforços de pessoas que enxergam a vida diferente e que 

se propõe a minimizar as dificuldades do outro, muitas 

vezes tão distantes de seu próprio entendimento e 

convívio. Todos juntos na construção de uma sociedade 

mais justa e solidária, de um mundo melhor para todos nós 

hoje e para as gerações futuras.

Silvia Maria Louzã Naccache, tem mais de 15 anos de atuação na 

área de Responsabilidade Social, Terceiro Setor e Voluntariado. É 

Coordenadora do Centro de Voluntariado de São Paulo desde Junho de 

2003 com formação acadêmica em Ciências Biomédicas pela 

Universidade Federal de São Paulo( EPM - INIFESP). 
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       Em 2013 realizamos e participamos diretamente de 

12 eventos, praticamente um por mês, para levar 

consciência socioambiental e atualizar profissionais 

atuantes em sustentabilidade.  As atividades foram 

dirigidas a diferentes tipos públicos  para realmente 

construirmos Cultura de Sustentabilidade. Nestes 

eventos e atividades foram abordados os mais  relevantes 

e atuais temas socioambientais. Tivemos encontros 

técnicos, premiações e certificações, mostras de arte, 

feira e congresso, Web TV, entre outros.  Veja como foi 

nossa participação e realização em alguns destes eventos 

e iniciativas.

CULTURA DE SUSTENTABILIDADE

Mostra cultural que faz a conexão da arte com os 

principais fundamentos da sustentabilidade  em um 

espaço de  entretenimento, aprendizado, história e 

interação. Entre 2012 e 2013, mais de 15 mil pessoas 

tiveram contato com a iniciativa. 

Lançada em julho de 2012 no MASP, e exposta 

também no Museu do Parque Ecológico Tietê e hall de 

universidades e instituições representativas, a mostra 

cultural cumpriu seu papel de conscientização e 

mobilização, aproximando 

o grande publico dos temas 

socioambientais relevantes 

do nosso tempo.  

Acontecendo 39

ACONTECENDO
Ações que despertam, capacitam e formam 

massa crítica em sustentabilidade

O fio da meada é a educação

Eventos e Atividades 2013

  Em Junho de 2013, na semana em que se comemora 

o Dia Mundial do Meio Ambiente (05 de junho) 

participamos da 3a edição da Virada Sustentável em São 

Paulo com uma com uma sala de conteúdos no Centro 

Cultural do Rio Verde (Vila Madalena) apresentando o 

especial "Meio Ambiente" produzido pelo Canal I+ com 

mais de 2 horas de programação exclusiva sobre o tema 

"Modos de Vida Sustentáveis", e também com uma 

exposição de arte "Nem tudo acaba em Pizza" do Virando 

do Avesso no Mercadão  Municipal.

Eventos e atividades realizados em 2013 que contribuíram com a
 formação de massa crítica em sustentabilidade 
 

Vista parcial do Cultura de Sustentabilidade no TRF 3a Região

Marilena Lavorato e André Palhano na abertura 
do especial de meio ambiente do Canal I+

VIRADA SUSTENTÁVEL



 FIBoPS TÉCNICA

Foram 05 encontros técnicos realizados durante o ano. 

Todos abertos e gratuitos e com emissão de certificado de 

participação pela internet. Os encontros técnicos são 

eventos diferenciados pela abordagem prática sobre 

temas gerenciais da sustentabilidade. Especialistas, 

pesquisadores e gestores apresentam suas visões e 

compartilham experiências e casos práticos em temas 

apontados pela enquete que realizamos todos os anos 

com profissionais da área.

Em 2013 os encontros técnicos, também conhecidos 

como FIBoPS Técnica, debateram os seguintes  temas: 

Sustentabilidade como valor estratégico; Desafios do 

relacionamento com Stakeholders; Demandas pela 

profissionalização em sustentabilidade; PNRS, Logística 

Reversa e Novos Produtos, Ações de´Sustentabilidade, 

ética e responsabilidade social, como aferir 

Em 2013, Benchmarking Brasil foi realizado no 

auditório e foyer do Tribunal Regional Federal da 3a 

Região (Av. Paulista, 1842) nos dias 31/07 e 01/08.  

Certificou 30 boas práticas de 28 organizações 

brasileiras, além de 11 projetos  de inovações verdes de 

alunos de 03 escolas técnicas (Benchmarking Jr). 

Também reconheceu obras de 07 artistas plásticos 

(Benchmarking das Artes) e homenageou 02 

personalidades públicas pelo trabalho dedicado as 

questões socioambientais (Benchmarking Pessoas).

Em 2013, a FIBoPS - Intercâmbio de Sustentabilidade,  

foi novamente realizada dentro de uma universidade para 

fortalecer ainda mais  a aproximação com o público 

jovem. Durante 03 dias, 20 a 22 de agosto, especialistas e 

lideranças compartilharam suas visões e percepções com 

diversos tipos de públicos. O evento foi especialmente 

desenhado para proporcionar diálogo com a sociedade. 

Foi plural e agregador e apresentou uma programação 

diversa e simultâneas que incluiu Congresso, Encontro 

Nacional dos Profissionais de Sustentabilidade 

(ABRAPS), Inovações Tecnológicas, Economia Criativa e 

Espaço Lúdico Cultural. 

     

Encontros Técnicos sempre com casa cheia

ACONTECENDO

Empresa Benchmarking recebendo seu certificado e 
troféu pela boa prática de sustentabilidade

6a FIBoPS - Especialistas no IV Congresso de Boas 
Práticas Socioambientais

BENCHMARKING BRASIL 11 ANOS

6ª FIBoPS - INTERCÂMBIO DE PRÁTICAS E 
PRODUTOS VERDES 
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CANAL I+

    Durante o ano de 2013 foram foi transmitido mais de 40 

programas pelo Canal I+, além do especial «Meio 

Ambiente» com 02 horas de duração trazendo matérias e 

quadros  inéditos. Cultura de Sustentabilidade é 

transmitido as 4a feiras pela Web TV e depois 

disponibilizado no site do Instituto MAIS.  Com uma 

linguagem didática e simples, o programa aborda os mais 

complexos temas da sustentabilidade para  o grande 

público, e desta forma aproxima a sociedade das mais 

relevantes  questões socioambientais do nosso tempo. 

     

   A apresentadora Marilena Lavorato, Presidente do 

Comitê de Sustentabilidade do Instituto MAIS e Diretora 

da MAIS Projetos recebe e entrevista convidados 

especiais, especialistas e lideranças atuantes em 

Sustentabilidade, meio ambiente, qualidade de vida e 

responsabilidade social. 

PREMIO VON MARTIUS DE SUSTENTABILIDADE

Benchmarking Brasil foi o grande vencedor na 

categoria Humanidades do Prêmio von Martius de 

Sustentabilidade da Câmara Brasil Alemanha. 

Esta edição do Prêmio von Martius de Sustentabilidade 

recebeu inscrição de aproximadamente 100 projetos que 

concorreram em 03 categorias: Humanidades, Natureza e 

Tecnologia.  O programa Benchmarking Brasil concorreu 

com outros 38 projetos na categoria Humanidades e ficou 

em primeiro lugar. 

A Categoria Humanidade recebe inscrição de 

iniciativas que priorizam o desenvolvimento do ser 

humano, tais como programas e projetos de educação 

ambiental e social; projetos de comunicação, divulgação e 

i n f o r m a ç ã o  d e  

c a r á t e r  

socioambiental ou 

cul tural ;  projetos 

visando a adoção de 

v a l o r e s  s o c i a i s ,  

c u l t u r a i s  o u  

ambientais no âmbito 

do indivíduo ou da 

c o m u n i d a d e  

(stakeholders).

ACONTECENDO

Sustentabilidade na Web TV

Prêmio Von Martius de Sustentabilidade
1º Lugar  

 Canal I+
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PARQUE ECOLÓGICO TIETÊ

       Dia 21 de setembro, o Instituto MAIS participou de um 

evento comemorativo de conscientização ambiental no 

Parque Ecológico Tietê.  Nesta data, além de comemorar 

o dia da árvore, comemorou-se também o dia do Rio Tietê 

(22).  Foram plantados vários Ipês amarelos, além de uma 

programação artistica cultural aberta ao público.  O 

Instituto Mais é apoiador desta iniciativa deste 2012, e 

este ano marcou presença com a participação de seus 

integrantes (grupo de artistas sustentáveis) e cobertura do 

Canal I+.

Integrantes do I+ e do Parque Ecológico Tietê 
comemorando o Dia da Arvore

LANÇAMENTO DO LIVRO CiiS 

 No dia 30 de Agosto, Instituto MAIS esteve presente no 

lançamento do livro "Ciência e Tecnologia como vetores 

para a Sustentabilidade" no CiiS - Congresso 

Internacional de Inovação e Sustentabilidade, em São 

Paulo/SP.  Marilena Lavorato, Presidente do Comitê de 

Sustentabilidade I+ foi uma das articulistas do livro 

escrevendo o artigo "Cultura de Sustentabilidade para 

transformar realidades" no capítulo Comunicação, 

Cultura e Sustentabilidade.

ACONTECENDO

PARCEIROS EVENTOS  2013

Transformando resíduos em novos produtos

Acontecendo 42Eventos e atividades realizados em 2013 que contribuíram com a
 formação de massa crítica em sustentabilidade 
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Inscrições Online:  

Janeiro a Março de 2014

Mais informações:

www.benchmarkingbrasil.com.br

Mais de uma década certificando  práticas de 

sustentabilidade das organizações brasileiras 

BENCHMARKING12º 12º 

AGENDE-SE 

Os Melhores da Gestão Socioambiental Brasileira

Brasil

a14

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

Os temas foram apontados por enquete 
realizada com profissionais atuantes na 
área. Inscrições e informações:  
www.institutomais.org 

30/01/2014 – 09h00 às 12h30 – Gestão das Águas e 
Pegada Hídrica

27/02/2014 – 09h00 às 12h30 –  Comunicação para a 
Sustentabilidade 

27/03/2014 – 09h00 às 12h30 – Educação para a 
Sustentabilidade 

25/09/2014 – 09h00 às 12h30 –  Mobilidade e 
Acessibilidade Urbana 

30/10/2014 – 09h00 às 12h30 –  Responsabilidade Social 
e Voluntariado Corporativo

Encontros Técnicos com especialistas, 
pesquisadores e gestores de 
sustentabilidade. Aberto e gratuito com 
emissão de certificado de participação 
emitido pela internet. Os Encontros 
Técnicos são realizados em São 
Paulo/SP.

FIBoPS
Técn

ica
Calendário 2014Calendário 2014

Conteúdo b ato lm af  é o o qu  nãe

2014 2014 

SUSTENTABILIDADE NA WEB TV
4a Feira das 14h30 às 15h

O Programa que fala facil sobre os mais 
complexos temas da sustentabilidade
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