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O PRIMEIRO SECRETARIO DO MEIO

AMBIENTE DO BRASIL

Dr. Paulo Nogueira Neto, é um desses homens raros, elegante na sua essência, gentil e amante da natureza. Sente tanto amor pelas matas, árvores,

flores, pássaros e borboletas que mora em uma casa em plena cidade de São Paulo que tem uma pequena floresta tropical. Sentar na varanda e apreciar as

árvores balançando e os passarinhos coloridos nos colocam em outro espaço, por alguns minutos nos sentimos em outra realidade longe da capital paulista. Dr.

Paulo durante toda a entrevista fez questão de lembrar do poder da natureza e de que tudo pode ser destruído em segundos, menos a própria natureza com suas

raízes fortes, seu brilho e sua cor verde iluminada. Hoje, aos 85 anos. Dr. Paulo continua firme e forte, trabalhando, exercendo suas atividades em prol de um

mundo melhor, de um Brasil melhor, com mais verde para as futuras gerações. Com sua sabedoria latente, ele sugere às escolas que coloquem no currículo a

matéria Meio Ambiente, para ele, podemos educar nossas crianças a cuidar e conviver melhor com a natureza.

Com um currículo invejável, esse sábio homem em 1974 assumiu a Secretaria do Meio Ambiente, cargo que só se transformou em Ministério depois de muitos

anos. Foi Vice Presidente do International Bee Research Association. Pertenceu (1983-1986) à Comissão Brundtland das Nações Unidas, sobre o Meio

Ambiente e Desenvolvimento onde foi um dos dois representantes da América Latina. Foi duas vezes eleito Vice-Presidente do Programa O HOMEM E A

BIOSFERA (MAB) da UNESCO, com sede em Paris. Exerceu a Presidência desse Programa na Sessão de 1983. Autor de vários livros com inúmeros artigos

publicados. Professor Titular Emérito da USP e Presidente da Câmara Técnica de Biodiversidade e Fauna do CONAMA, Brasil. Dr. Paulo foi reconhecido como

Personalidade Benchmarking, referência e exemplo a ser seguido pela excelência de suas práticas em prol do meio ambiente em 2007, e escreveu o Prefácio do

Livro BenchMais publicado e distribuído também em 2007.

Segue abaixo a entrevista deste homem tão importante para o Brasil e o mundo.

Veja vídeo no link: http://www.maisprojetos.com.br/socioambiental/demos/drpaulo.htm

Sua visão sobre a sustentabilidade no Brasil e no mundo: Mudou muito em relação aos anos 70 quando assumiu o primeiro

cargo federal criado para tratar de assuntos ambientais?

Em Janeiro de 1974 comecei no cargo federal e até hoje estou lá, atualmente no CONAMA. Em
São Paulo também sempre participei dos eventos daqui. Mas na década de 70 eu participava
mais do governo Federal e tratava do meio ambiente no Brasil todo, eu tinha três salas e cinco
funcionários apenas, era complicado para mim. Eu não tinha nenhum poder de polícia, não
podia multar, então realmente foi o comecinho da área federal que hoje é Ministério.
Em 74 eu já previa tudo o que está acontecendo hoje com o planeta. Mas a minha história no
governo começou em 1973, quando Henrique Brandão Cavalcanti que era o Secretário Geral
do Ministério do Interior pediu para eu conversar com ele em Brasília e me mostrou um Decreto
que tinha acabado de ser assinado criando a SEMA (Secretaria Especial do meio Ambiente),
lendo o decreto eu vi muitos defeitos e o que eu não sabia era aquilo era o máximo que podia
ser aprovado naquela ocasião e quando terminei de colocar a minha opinião, ele me
perguntou se eu aceitaria ser o Secretário do Meio Ambiente, eu respondi que ia falar com
minha esposa porque nós teríamos que mudar para Brasília. A Lúcia aceitou e eu acabei

Por Luciene Balbino

“Eu fiz parte da Comissão Brundtland, era uma comissão das Nações Unidas com vinte e três membros
e eu era um deles, foi onde surgiu a expressão Desenvolvimento Sustentável”

“Na década de 70 eu participava
mais do governo Federal e tratava
do meio ambiente no Brasil todo,
eu tinha três salas e cinco
funcionários apenas”.

“Eu não tinha nenhum poder de
polícia, não podia multar, então
realmente foi o comecinho da área
federal que hoje é Ministério”.
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ficando lá doze anos e meio como Secretário Federal. Comecei do nada, com o tempo fui mostrando os
problemas e assim foram me dando mais recursos e mais gente para trabalhar comigo. Hoje é um dos
Ministérios que tem mais destaque internacional e nacional, embora as verbas não sejam grandes.
Atualmente a mídia colabora muito na informação com relação ao Meio Ambiente, os jornais,
programas sobre a África e outros países, o problema de Santa Catarina em parte é um problema
ambiental, embora tenham falado muito pouco sobre isso. Na verdade foram os restos de um ciclone
tropical que é raríssimo, mas tem surgido no Brasil com maior freqüência por causa das mudanças
climáticas. Esse ciclone trouxe muito ar úmido e a região de Blumenau encontrou uma frente fria, aí
choveu que foi uma coisa fantástica. Em parte é produto do aquecimento climático. Temos que tomar
uma série de medidas, inclusive educar as pessoas para que vivam melhor dentro do espírito
ambiental, com proteção ao Meio Ambiente, qualquer pessoa pode fazer um pouquinho, o processo
começa dentro de casa. Eu mesmo outro dia escovando os dentes pensei em como desperdiçamos
água, mas não tem como escovar os dentes sem água, o jeito é deixar a torneira menos tempo aberta
(risos). A água vai se tornar escassa porque estamos no limite. Por enquanto só na Arábia conseguem
transformar as águas do mar em potável, infelizmente não temos dinheiro para isso.

Quando eu comecei na SEMA, eu pensava como eu ia conseguir mostrar minhas idéias, meus projetos a todos, mas imediatamente me veio a idéia de usar a mídia para chegar ao
respeitável público, passei a dar entrevista para todo tipo de veículo e naquele tempo era até politicamente difícil por causa do regime autoritário, os jornalistas ficavam contentes
em ter alguém que dava entrevista e eu nunca me meti em política, eu nunca quis entrar nem no partido do governo, recusei duas vezes. Com a exposição eu consegui mostrar os
problemas, como resolvê-los e assim fomos conseguindo mais recursos e hoje é Ministério, mas no mundo todo houve um interesse maior. No Brasil eu vi quando tudo começou
desde o primeiro quilômetro. O Obama vai cuidar do Meio Ambiente, o Bush não gostava desse tema, pelo menos é o que sempre demonstrou.
Voltando ao problema de Santa Catarina deve ser evitado que as pessoas habitem nas encostas, fazer casa em qualquer lugar teve um preço alto, morreram mais de cento e vinte
pessoas, quase todas por causa das casas que desabaram. Os terremotos não se podem evitar, mas tem que se aprender a conviver, evitando habitar nos ambientes perigosos. O
Japão é um exemplo, é um país onde eles tomam muito cuidado, estão sempre prevenidos. Os países que não tomam cuidado vemos sempre notícia de pessoas que morreram
desastrosamente.

.Eu acho que vai ganhar espaço cada vez mais. Eu participei muito desse esforço porque eu fiz parte da
Comissão Brundtland, era uma comissão das Nações Unidas com vinte e três membros e eu era um deles, foi
onde surgiu a expressão Desenvolvimento Sustentável. Nós estávamos preocupados com a explosão
populacional do mundo, isso tudo começou em 1983 até 1998. A Comissão tinha como preocupação principal
o aumento da população do mundo porque do jeito que caminhava a probabilidade era em trinta e seis anos
dobrar a população, mas para nossa surpresa a população começou a diminuir. Hoje temos sete bilhões de
habitantes. O importante é que queríamos saber como evitar isso, os demógrafos disseram que a população
explode onde há miséria, então nós verificamos que nosso problema número um era acabar com a miséria. Nós
só pensávamos nos problemas ambientais independente dos problemas sociais que também eram importantes
porque eram dois departamentos separados. Descobrimos que não temos como separar as duas coisas, é
preciso controle, disciplina, porque o planeta já está quase insustentável, o máximo que o planeta pode ter em
número de habitantes para suportar é doze bilhões de habitantes e estamos quase lá. Mas por ironia estamos
caindo bastante e acredito que ainda nesse século o Brasil vai estabilizar a população. Inclusive os cálculos que
são feitos são interessantes porque não calculam a população no geral, calculam quantos filhos as mulheres

Do alto de sua experiência, o que acredita ser mais eficaz e produtivo para enfrentar os desafios ambientais que temos

pela frente?

Qual o prognostico que o Senhor faz para os próximos anos em relação a questão socioambiental: vai ganhar ou perder

espaço na pauta global? A crise financeira anunciada terá reflexos positivos ou negativos nas boas práticas

socioambientais?

“

”.

O problema de Santa Catarina em
parte é um problema ambiental,
embora tenham falado muito pouco
sobre isso. Na verdade foram os
restos de um ciclone tropical que é
raríssimo, mas tem surgido no Brasil
com maior freqüência por causa das
mudanças climáticas. Esse ciclone
trouxe muito ar úmido e a região de
Blumenau encontrou uma frente fria,
aí choveu que foi uma coisa
fantástica. Em parte é produto do
aquecimento climático

Entrevista com Dr. Paulo Nogueira Neto, o primeiro secretário do meio ambiente do Brasil 4



Visitando lugares do nosso país ainda intactos vemos como a natureza é perfeita, ou melhor, relembramos como tudo é

perfeito até a chegada do homem. Fica a pergunta: Qual a função do ser humano na natureza?

Qual a importância do trabalho de formiguinha do Programa Benchmarking que anualmente estimula os gestores e

empresas a apresentarem suas praticas socioambientais? Tem reflexos positivos para a sociedade e as empresas?

“A crise econômica mundial no primeiro
arranco vai prejudicar pela falta de

emprego, mas quando a crise passar
tudo vai ser mais controlado para se
evitar outra crise. Esse controle vai

ajudar a desenvolver as populações e
aumentar o nível de vida, aumentar os

cuidados ambientais. O segundo estágio
vai ser muito bom, o primeiro é que é

difícil”.

“As empresas que cuidam do
meio ambiente estão fazendo
suas produções com melhor

qualidade e mais barato e isso
incentiva outras empresas a
começarem esse processo

também”.

têm, se as mulheres têm mais de dois filhos a
população está aumentando, se tem menos de dois
filhos, a população está diminuindo. No Brasil é um
pouco mais de dois filhos por mulher, estamos
chegando ao equilíbrio. Então começamos a calcular
o que seria necessário para erradicar a miséria, as
Nações Unidas emprestaram gente e acabaram
fazendo os cálculos e chegaram a conclusão de que
se gastar duzentos e cinqüenta bilhões por ano, em
quinze, vinte anos podemos erradicar a miséria.
Naquela época da Comissão o mundo gastava um
trilhão, quatro vezes mais que isso em armamento.
A melhor coisa para fazer com armamento é não
usá-la. Chegamos a conclusão é que falta vontade
política.
No Brasil, por exemplo, a Bolsa família elevou o
nível de vida para as pessoas que viviam na miséria.
A classe média aumentou muito. A bolsa família
erradicou a miséria em vários lugares. Já no exterior,

Eu sou cristão e o único ser vivo capaz de raciocino abstrato é o homem, que pode prever o fim do planeta, as mais variadas coisas e sob o aspecto religioso nós achamos que há um
criador que usou a evolução como instrumento. Essa briga evolucionista não precisa existir porque se a gente acreditar que Deus usou a evolução como instrumento resolve os
problemas, inclusive o Papa Pio XII disse algo assim, ele permitiu que os católicos também se tornassem evolucionistas. O homem é um único ser capaz de acompanhar as grandes
tendências e ter uma vida melhor para si e para os outros. Os animais têm a capacidade de se defender em bando. O homem tem uma capacidade de organização que supera a de
qualquer animal de longe. Meu instrumento na ecologia são as abelhas indígenas, colhem mel, polinizam a flores, aumentam a produção das plantas, elas têm esse aspecto útil,
o homem também tem essa disposição de se organizar, de ter uma vida em ordem, inclusive milhões de pessoas já morreram nas guerras, eu acho uma estupidez a guerra. Na
segunda guerra mundial morreram dezenas de milhões de pessoas. Seria muito melhor o homem usar a inteligência para as coisas boas, como procura fazer hoje em dia com
mais intensidade.

Tem sim. A organização humana nas empresas tem
um papel fundamental. A empresa é um tipo de
organização social importante. O exagero da
desorganização social pode levar a problemas

sociais como fascismo como na Itália. Hoje em dia as organizações sociais
são mais disciplinadas, dão melhores condições de trabalho. Eu sou do
tempo que não existia o RH, o relacionamento humano das empresas era
zero, importava o que o chefe achava de você. Um trabalhador que
trabalha com boa vontade é muito mais lucrativo. As empresas que
cuidam do meio ambiente estão fazendo suas produções com melhor
qualidade e mais barato e isso incentiva outras empresas a começarem
esse processo também. Mas para tudo isso exige esforço intelectual,
aprendizado, educação e força de vontade. Os benefícios da educação
onde ela é disponível, só trazem coisas boas para as pessoas,
principalmente um maior entendimento com relação ao meio ambiente.

e é o que estava faltando em muitos países. A crise
econômica mundial no primeiro arranco vai
prejudicar pela falta de emprego, mas quando a
crise passar tudo vai ser mais controlado para se
evitar outra crise. Esse controle vai ajudar a
desenvolver as populações e aumentar o nível de
vida, aumentar os cuidados ambientais. O segundo
estágio vai ser muito bom, o primeiro é que é difícil.
Os bancos centrais tomam uma série de medidas. O
governo vai ter que fortalecer os controles, então
vamos partir para um novo sistema onde o meio
ambiente seja melhor protegido e possa sobreviver
em paz.

a grande crise sempre foi originária da falta de controle que havia
nos Estados Unidos e em outros países. O Brasil está em situação
melhor porque aqui tem um controle maior, então os exageros do
mercado é que levaram o mundo a essa crise tremenda. O
mercado sozinho não funciona, temque ser orientado e claro que o
mercado existe, mas tem que se submeter a normas e fiscalizações

Entrevista com Dr. Paulo Nogueira Neto, o primeiro secretário do meio ambiente do Brasil 5



Entrevista com Dr. Paulo Nogueira Neto, o primeiro secretário do meio ambiente do Brasil

“A qualidade de vida é algo insubstituível. Não há substituto para a boa qualidade
de vida.”

6

Eu acho que a grande idéia foi incentivar as pessoas a melhorar a qualidade do trabalho, não só dos produtos feitos, mas
significa também ter uma produção mais accessível, mais fácil, mais compatível com a saúde humana, enfim. Inclusive a
nossa vegetação incentiva isso. Agora o Benchmarking veio mostrar que isso é viável, encontrar métodos mais aperfeiçoados e
desenvolver mais um trabalho, isso tem uma recompensa. Mostrar que os problemas são solucionáveis é a grande contribuição
do Benchmarking.
Eu só não concordo em classificação de empresas, acho que todas as empresas que fazem alguma coisa de bom para o meio
ambiente devem ser premiadas e valorizadas da mesma forma, na igualdade. Eu sugiro que sejam separados e grupos, por
exemplo: Quais as empresas que melhor se classificaram com técnicas novas, Quais as empresas que se classificaram melhor
com o esforço de seus empregados, seus recursos humanos. Fazer vários grupos e todos iguais, sem classificação de primeiro,
segundo etc.

A mensagem é que através do esforço de cada um é possível melhorar as condições de vida e também se adaptar as
circunstâncias existentes, por exemplo, eu conheço pessoas que são revoltadas contra a vida, são os pessimistas, tudo para eles
está ruim, nada tem conserto, esse é o tipo de mentalidade que deve ser combatida. Inclusive a premiação do Benchmarking
deve incentivar a melhoria da profissão, a melhoria de vida e mostrar o que a pessoa pode fazer de útil além do seu trabalho,
como defender a natureza. Nós devemos conservar a natureza, não somente porque dependemos delas para muitas coisas,
mas também como motivo de satisfação. O mundo é muito interessante, quando eu era Secretário do Meio Ambiente viajava
muito e procurei conhecer os encantos da natureza em todos os lugares. Aconteceram coisas horríveis também, na África fui à
fazenda de um queniano inglês, eles tinham duas opções lá: escolhiam ser ingleses ou quenianos. Conheci um fazendeiro que
criava animais silvestres e ele me contou que tinha matado dois ladrões de animais que entraram lá, eu não me contive e
perguntei: “O senhor não podia prender ao invés de matar?” e ele disse: “Eu vejo que o senhor não tem a nossa cultura, se
tivesse não faria essa pergunta”. A coisa mais natural do mundo lá é matar um ser humano. No Zimbábue, também na África
matam os ladrões de caça com metralhadora de cima de um helicóptero. Eles atiram e pronto, é matar ou morrer. Uma luta
desigual e eu nunca esqueci isso. O desrespeito pela vida humana caiu muito nesses lugares. Sou a favor da preservação da
espécie humana, nem a pena de morte eu aprovo.

O Senhor fez o prefácio do Livro BenchMais em 2007 e lá informa ser parte integrante do grupo de otimistas que acreditam

que O mundo vai para a frente graças aos que são otimistas com os pés no chão, e que Divulgar acertos e possíveis soluções

é muito valioso para resolver problemas relacionados ao uso dos recursos ambientais e para melhorar as nossas condições

de vida. Dentro deste contexto, qual foi a contribuição da publicação que foi distribuída gratuitamente nas universidades?

Qual a mensagem que o senhor deixa aos profissionais que atuam em gestão ambiental, e diariamente batalham de forma

anônima para melhorar as condições ambientais e socioambientais de sua empresa, comunidade e planeta? E

principalmente aos gestores e instituições que participam do Programa Benchmarking com suas boas praticas.

disposição de se organizar, de ter uma vida em ordem, inclusive milhões de pessoas já morreram nas guerras, eu acho uma estupidez a guerra. Na segunda guerra mundial
morreram dezenas de milhões de pessoas. Seria muito melhor o homem usar a inteligência para as coisas boas, como procura fazer hoje em dia com mais intensidade.

Eu diria que a qualidade de vida é algo insubstituível. Não há substituto para a boa qualidade de vida. inteligência para as coisas
boas, como procura fazer hoje em dia com mais intensidade.

“A premiação do
Benchmarking deve incentivar

a melhoria da profissão, a
melhoria de vida e mostrar o

que a pessoa pode fazer de útil
além do seu trabalho, como

defender a natureza”.

Se pudesse resumir em uma frase a importância do meio ambiente para a espécie humana, o que diria?
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O Programa Benchmarking Ambiental é uma
iniciativa independente que identifica e compartilha
praticas de excelência da gestão socioambiental
brasileira. Seu objetivo é selecionar e apresentar o
Ranking Benchmarking, composto com o que há de
melhor em termos de praticas aplicadas pelas
empresas e instituições de diferentes segmentos de
atuação, nas várias esferas e regiões do País.
Gestores e Instituições com ações concretas e
resultados positivos que comprovam contribuição
efetiva para a melhoria socioambiental local ou
global enviam seus “cases” para concorrer ao
Ranking Benchmarking e integrar o maior e mais
respeitado Banco de boas praticas Socioambientais
do país de acesso público.

Um dos pilares do Programa Benchmarking é a
inovação do seu formato para identificar e
selecionar os melhores cases. A metodologia para
análise, avaliação e pontuação que define o Ranking
Benchmarking de cada edição adota critérios únicos
para assegurar imparcialidade e precisão. Da
concepção a realização, o Programa Benchmarking
é coerente com sua proposta de compartilhamento
e incentivo a adoção das melhores práticas.

Para atingir seu objetivo de “Compartilhar para
Crescer”, o Programa Benchmarking Ambiental
Brasileiro se divide em diversos derivativos com um
único propósito: capacitar os atuais e futuros
gestores para os desafios e oportunidades das
exigências socioambientais corporativas.

Seguramente é único em seu formato e configura se
numa ampla e abrangente iniciativa concentrando
grande esforço de divulgação e integrando vários
setores da sociedade. Veja ilustração acima.

Os 141 cases já selecionados e integrantes do Banco
de Boas Práticas Socioambientais são aqueles que
mostraram efetividade nas diversas áreas da gestão
socioambiental e estão organizados em 10
temáticas gerenciais: Resíduos, Energia, Gases e
Poluentes, Recursos Hídricos e Efluentes, Educação,
Informação e Comunicação Ambiental, Ferramentas
e Políticas de Gestão. Manejo e Reflorestamento,

O maior acervo técnico das práticas de
sustentabilidade do país
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Pesquisas Científicas e Desenvolvimento de Novos Produtos,
Proteção e Conservação e Arranjos Produtivos. Para ter acesso
aos seus resumos organizados por temática gerencial e edições,
visite o link:

detentores das melhores práticas, incentiva as instituições
adotarem o Benchmarking (*) e capacita os interessados para
replicabilidades destas ações, promovendo assim o
desenvolvimento da gestão socioambiental brasileira. Em 06
edições selecionou com metodologia própria e exclusiva 141
cases pertencentes a 106 instituições atuantes nos 03 setores da
economia e localizadas em 12 diferentes estados da federação.
Pra isto contou com a colaboração de 65 especialistas nacionais e
internacionais, e apoio de 70 entidades representativas com
atuação no Brasil e em outros países.

http://www.benchmarkingbrasil.com.br

O Programa Benchmarking reconhece os selecionados como

(*) Benchmarking é uma ferramenta de gestão que busca as melhores práticas
que conduzem ao desempenho superior. Seu propósito é estimular e facilitar as
mudanças organizacionais e a melhoria de desempenho das organizações
através de um processo de aprendizado. (wikipedia)
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Comissão Técnica 2008
Depoimentos

Alberto Augusto Perazzo -Presidente do Conselho de Curadores da FIDES - Fundação Instituto de
Desenvolvimento Empresarial e Social, Brasil

De forma muito feliz nos últimos anos começou a ser utilizado o termo “Sustentabilidade
Empresarial” indicando a responsabilidade integral que a empresa reconhece ter sobre os
aspectos patrimoniais e econômicos, sociais e ambientais. A noção de sustentabilidade
passa, necessariamente, pela visão e atitude ética diante dos negócios, visando sempre a
perenidade da organização e a dignidade da pessoa humana. A comparação das melhores
práticas, em todos estes âmbitos, é uma forma concreta de promover e incentivar aquelas
organizações que contribuem com a consolidação de uma sociedade mais justa e solidária.

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

Antonio Victor Carreira de Oliveira, Membro da Associação Portuguesa de Ética Empresarial (APEE)
e European Sustainable Development Network, Portugal

Felicito a iniciativa relativa ao Programa Benchmarking Ambiental Brasileiro a qual constitui um
importante contributo para a demonstração das práticas empresariais em prol da sustentabilidade e
em sintonia com o desiderato do Desenvolvimento Sustentável, constituindo-se igualmente numa
ferramenta de promoção de uma nova cidadania empresarial. É um grande privilégio participar na
Edição 2008 do Benchmarking Ambiental Brasileiro.

Arcindo Santos - Especialista em Proteção Ambiental do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento, USA

A necessidade e a criatividade se encontram no Benchmarking Ambiental Brasileiro
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Carlos Alberto Guimarães Garcez, Vice Presidente SEESP - Sindicato Engenheiros do Estado de São Paulo, Brasil

Toda iniciativa que tem como objetivo mobilizar, sensibilizar e ajudar a comunidade a atuar de forma
socialmente responsável, fazendo com que todos possam participar da construção de uma sociedade
sustentável e justa deve ser aplaudida. Sinto-me honrado e poder participar da 6º Benchmarking
Ambiental Brasileiro.

Celina Gil, Direcçao de Promoção da Inovação do IAPMEI - Instituto de Apoio as PME e a Inovação, Portugal

Em nome do “Instituto de Apoio às PME e à Inovação – IAPMEI”, felicitamos a organização desta
iniciativa pelas actividades que vem desenvolvendo em prol da melhoria da competitividade das
empresas brasileiras e agradecemos o convite, que muito nos honra, para integrar a comissão técnica
da edição 2008 do Programa Benchmarking Ambiental Brasileiro. Em termos pessoais, perante o
cenário de globalização crescente e a necessidade de construir sociedades sustentáveis, a relevância
do “Bench Mais” faz-me SONHAR com uma iniciativa mais alargada, que partilha, divulga e replica
Boas Práticas Ambientais num intercâmbio entre os dois lados do Atlântico.

Cristiane Iata, Benchmarking para Excelência - Instrumentos de Gestão do IEL/SC - Instituto Euvaldo Lodi de
Santa Catarina, Sistema FIESC, Brasil

Francisco Palleta, Diretor Faculdade de Engenharia e Faculdade de Computação e Informática da
FAAP - Fundação Armando Alvares Penteado, Brasil

Um processo de benchmarking está completo quando as práticas de excelência são analisadas pelas
empresas e, depois disso, implementadas resultando num aumento da competitividade. Iniciativas
como as propostas pelo Benchmarking Ambiental Brasileiro ajudam a mostrar que desenvolvimento
sustentável e aumento de competitividade podem caminhar lado a lado.

As futuras gerações terão que apreender a lidar com a falta de energia, aquecimento global e os
desafios do crescimento sustentável. A sociedade contemporânea precisa fugir da armadilha de
apenas apontar os problemas que põem em risco a vida no planeta e assumir a responsabilidade de
propor ações para garantir nossa sobrevivência em um futuro próximo com qualidade de vida.



José Antonio Puppim Oliveira, Membro da ALENE - Associação Latina Americana de Ética, Negócios e
Economia, e Professor/pesquisador da Universidade de Santiago de Compostela, Espanha

Paulina Chamorro, Jornalista Ambiental e Coordenadora de meio ambiente e cidadania da
Radio Eldorado, Brasil

As empresas nos últimos anos ganharam poder econômico e político, e são agentes importantes de
mudanças. Muitas delas tem percebido sua importância na sociedade e para o meio ambiente, e
buscam mudar a maneira de agir, incorporando ações mais responsáveis nas esferas sociais, políticas
e ambientais, que não faziam parte de seu vocabulário até pouco tempo. Para que essas mudanças
possam ser mais a regra que exceção e acelerar o processo de mudança é fundamental saber quais as
boas práticas, reconhecê-las e divulgá-las.

A comunicação nas diferentes formas e os seus acessos são ferramentas fundamentais para a
disseminação de conceitos ambientais e de cidadania aplicados na rotina das cidades. Quanto mais
adaptado à velocidade de entendimento da sociedade, mais convergência e atitudes responsáveis no
uso dos recursos naturais teremos. O meio ambiente deixou de ser um nicho ou moda, para se tornar
um prioridade no cotidiano de todos nós.

Ismar de Oliveira Soares, Coordenador do Nucleo de Comunicação e Educação - NCE/USP, Brasil

Para formar os 180 milhões de educadores ambientais de que o Brasil necessita para reverter o
processo de destruição de seu patrimônio natural, o caminho estratégico mais rápido e eficaz é o da
educomunicação: crianças e adolescentes se apoderando da linguagem midiática para socializar suas
experiências de convívio adequado com o ambiente, motivando suas comunidades para seguir seus
exemplos.

Paulo Nogueira Neto, Professor Titular Emérito da USP e Presidente da Câmara Técnica de Biodiversidade e
Fauna do CONAMA, Brasil

O mundo, porém, vai para a frente graças aos que são otimistas com os pés no chão. É a atitude dos
que, como os idealizadores do Programa Benchmarking Ambiental Brasileiro, mostram que no
planeta existem soluções práticas que nos levam adiante. Divulgar acertos e possíveis soluções é
muito valioso para resolver problemas relacionados ao uso dos recursos ambientais e para melhorar
as nossas condições de vida.

Veja vídeo depoimento - http://www.maisprojetos.com.br/socioambiental/demos/drpaulo.htm
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Reinhold Holzer, Membro Fundador da Associazione Nazionale di Architettura Bioecologica da Itália e
Associação Nacional de Arquitetura Bioecológica do Brasil, Italia

Regina M. Bueno de Azevedo, pesquisadora do Núcleo de Economia e Administração da Tecnologia (Neat)
do IPT, e atua na área de tecnologia e meio ambiente, Brasil

Em todo o mundo, o setor da construção é o setor de maior impacto econômico, social e ambiental e
para alcançarmos a sustentabilidade faz-se urgente a utilização de modelos e boas práticas que
preservem a saúde e a sustentabilidade do planeta. O Benchmarking Ambiental Brasileiro é uma
iniciativa primorosa, necessária e essencial para o setor da construção.

As pressões da sociedade para que se persiga o progresso com qualidade ambiental, legitimam o
fomento a soluções inovadoras que permitam, simultaneamente, elevar a produtividade dos recursos
(matéria-prima, energia, solo, água, mão-de-obra) , gerar emprego e renda e preservar o meio
ambiente. A premiação das boas práticas de gestão sócioambiental tem o papel não só de divulgá-las
mas também o de animar os “desencantados” do desenvolvimento sustentável.

Wagner Soares Costa, Meio Ambiente da FIEMG - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Brasil

Em meio ambiente não existe oportunidade de ser egoísta nas boas práticas de gestão ambiental. O
compartilhamento das informações de melhoria demonstra que a mudança de atitude ambiental está
disseminada por toda a empresa.

Sônia Bruck C. Pereira, Responsabilidade Social da BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo, Brasil

A participação efetiva do setor privado é fundamental na construção de uma economia mundial
sustentável por meio de uma sociedade mais justa e de um planeta mais saudável. O Benchmarking
Ambiental Brasileiro é importante porque reconhece as empresas que produzem soluções práticas
para esses problemas contemporâneos, incentivando situações de ganho para todas as partes.
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Dia Benchmarking
Compartilhar para Crescer
Edição 2008

O dia 25 de setembro, no Teatro CADORO, em São Paulo foi emocionante e cheio de surpresas, o tão esperado Dia
Benchmarking – Compartilhar para crescer aconteceu trazendo a todos os presentes, um seleto público, formado por
executivos, gestores, especialistas e jornalistas o melhor da gestão socioambiental brasileira. Todos puderam conhecer os
cases vencedores da 6ª edição do Programa Benchmarking Ambiental Brasileiro que integram o Ranking 2008 das
empresas e instituições reconhecidas como detentoras das melhoras práticas socioambientais após o crivo rigoroso de uma
comissão técnica composta por especialistas nacionais e internacionais. Este ano o Ranking apresentou 30 cases e registrou
adesão de novos setores e ramos de atividade incluindo a participação de 04 cases do setor publico.

Os cases selecionados que integram o Ranking Benchmarking 2008 apresentaram práticas gerenciais e inovações
tecnológicas que trouxeram resultados positivos ao meio ambiente natural, a comunidade, e competividade a instituição,
ou seja, obteve sucesso nos 03 pilares da sustentabilidade: ambiental, social e econômico.

As 30 instituições rankeadas trouxeram uma mensagem de esperança e convicção de que podemos aliar desenvolvimento
com equilíbrio socioambiental, e que é possível viver em harmonia com a natureza sem perder competitividade.

O Programa Benchmarking está em sua 6ª edição e detém o maior Banco de Boas Práticas Socioambientais do país com 141
cases implantados em 106 instituições atuantes nos 03 setores da economia e localizadas em 12 diferentes estados da
federação. Para esta seleção contou com uma equipe de 65 especialistas em sua Comissão Técnica. É o maior acervo técnico
e a maior concentração de especialistas atuantes que foi organizado e está disponível na internet. Os cases selecionados a
partir deste ano também serão publicados no Banco de Boas Práticas da FNQ – Fundação Nacional da Qualidade,
detentora do maior Banco de Boas Práticas da Gestão Corporativa do país.

Todo este valioso patrimônio que é o conhecimento aplicado destas instituições é compartilhado com a sociedade por meio
de varias frentes: Bancos de Boas Práticas com livre acesso na Internet, Livro (BenchMais) distribuído gratuitamente nas
universidades brasileiras e portuguesas, nos eventos gratuítos e abertos ao público com destaque para o Calendário GMGA
– Grupo Multidisciplinar de Gestão Ambiental que reúne especialistas do país todo, e a FIBoPS – Feira Internacional para o
Intercâmbio das Boas Práticas Socioambientais que tem convenio com as universidades e apresenta aos visitantes, as boas
práticas nacionais e internacionais nos formatos de painéis, oficinas e stands.

Os melhores da gestão socioambiental brasileira comemoram a conquista e recebem aplausos do publico que lotou o Teatro CADORO em São Paulo
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Os cases vencedores integrantes do Ranking passam pelo crivo de uma comissão técnica multidisciplinar, formada por
especialistas nacionais e internacionais que pontuam os cases mediante critérios e métodos desenvolvidos pelo Programa
Benchmarking sem ter acesso ao nome da instituição. Em 2008, a comissão contou com participação de especialistas do
Brasil, Portugal, Espanha, Itália e Estados Unidos. Para conservar independência e credibilidade, o Programa não pode
contar com patrocinadores sendo viabilizado pelas instituições rankeadas que submetem seus cases ao regulamento de
participação do Programa.

Estiveram prestigiando a 6ª edição do Programa Benchmarking Ambiental Brasileiro, Dr.Paulo Nogueira Neto,
ambientalista reconhecido internacionalmente e a primeira pessoa a dirigir a Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA),
criada em 1974 e 20 anos depois transformada em Ministério, Dr. Haroldo Mattos de Lemos, Vice Presidente do ISO TC 207,
Superintendente do ABNT/CB 38 e Presidente do Instituto Brasil PNUMA, entre outras personalidades.

1º

2º

3º

4º

Biodiversidade Brasil: Análise e recuperação das áreas de
influência da empresa e Projetos sócio-ambientais com
comunidades vizinhas

Projeto Fluir

CASE

Fundação Amazonas Sustentável: um projeto win-win de
desenvolvimento sustentável

Programa Monitoramento da Biodiversidade

Anglo American Brasil

Subprefeitura Itaim Paulista

INSTITUIÇÃO / EMPRESA

BANCO BRADESCO

Klabin

Ranking Benchmarking 2008
Instituições e Empresas detentoras das

melhores práticas Socioambientais do País

25/09/2008 - Centro de Convenções CADORO
Rua Augusta, 129 - São Paulo/SP

10º Programa Água Limpa DAEE - Departamento De Águas e Energia Do Estado
de São Paulo

5º

6º

7º

8º

9º

Agricultores por Natureza: Utilização do Biodigestor nas
comunidades do entorno do Parque Estadual do
Rio Doce – Reserva da Biosfera

Clube dos Produtores

Projeto Salvamar - Educação e Ação Ambiental

Reciclar para o Social - Uma atitude que faz a diferença

Programa Comunidade Educação

ArcelorMittal Inox Brasil

Wal-Mart Brasil

Samarco Mineração

AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Bandeirante Energia
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11º

12º

13º

14º

15º

Projeto de Inovação da Área de Vivênia Ambiental
PIATAN - AVAP

Bioconsciência

Logística Reversa

Parque Ambiental

Inventário de emissões e sumidouros de gases de efeito
estufa

Duratex

Boticário Comercial Farmacêutica

Instituto Nacional de Processamento de Embalagens

Souza Cruz

Souza Cruz

16º

17º

18º

19º

20º

Recifes artificiais construídos à base de escória siderúrgica
beneficiam ecossistema e comunidade

Redução das Emissões de Compostos Orgânicos na
UNIB - BA

A natureza ajudando na redução dos resíduos sólidos do
Tratamento de Efluentes

Redução no Consumo de Água Potável e Eliminação de
Descarga de Efluentes

Mitigação de Impactos em Reservatórios Hidrelétricos –
Estudo de Caso da UHE Taquaruçu.

ArcelorMittal Tubarão

Braskem

Dana Indústrias

Consórcio de Alumínio do Maranhão

Duke Energy Geração Paranapanema

29º

30º

Pensando o ciclo de vida e a tecnologia ambiental

SEEBALANCE® - Análise de Sócio-Ecoeficiência

Volkswagen Caminhões & Ônibus

Fundação Espaço ECO

27º

28º

BIOINDEX

Coleta de côco verde

Suzano Papel E Celulose

YAGASAI INDÚSTRIA DE FIBRAS

21º

23º

24º

25º

26º

Operação Natureza (Programa Córrego Limpo)

Reciclagem Solidária

Programa de Educação Ambiental - HEMOCICLE

Projeto Viva o Amanhã

Projeto "ILHAS DE IMPRESSÃO”

SABESP

Companhia de Bebidas das Américas (AmBev)

Hemorio

Avon Cosméticos

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

22º
Gestão Ambiental aplicada na cadeia de valor - Case
embalagens - Redução de insumos sob a ótica ambiental

Itautec
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Que venha 2009 com todos os seus desafios e oportunidades para testar nossas potencialidades.
Juntos podemos MAIS. Feliz Ano Novo.

www.maisprojetos.com.br
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Benchmarking Ambiental
Brasileiro

Para atingir o desenvolvimento sustentável, a humanidade terá que enfrentar três grandes
desafios, dois deles relacionados com o funcionamento da Biosfera:

1) Garantir a disponibilidade de Recursos Naturais, que transformamos em bens e serviços
necessários à nossa vida cotidiana.

2) Não jogar sobre a Biosfera resíduos e poluição em quantidades e velocidade superiores à
capacidade de assimilação da Biosfera, que depende da biodegradabilidade do resíduo, das
condições locais e da quantidade de resíduo sendo lançada.

Iniciativas como o Programa Benchmarking Ambiental são fundamentais para nos ajudar a iniciar
o caminho na direção da sustentabilidade, pois as empresas que conseguem melhor desempenho
em termos de eficiência do uso dos recursos naturais e redução da geração de resíduos e poluição,
mostram claramente às outras do mesmo setor o que pode ser feito a este respeito.

Haroldo Mattos de Lemos
Presidente do Instituto Brasil Pnuma e do Conselho Técnico da ABNT e também Superintendente do Comitê Brasileiro de

Gestão Ambiental da ABNT

"O intercâmbio das boas praticas socioambientais presente na 6ª edição do Programa
Benchmarking Ambiental Brasileiro estimulou o aprendizado e ensinou como beneficiar o meio
ambiente e a sociedade como um todo. O contato com os principais especialistas as principais
universidades e as instituições do país, trouxe ao público presente a oportunidade de conhecer o
que de melhor e mais avançado se tem na gestão ambiental brasileira e de outros países".
Muito obrigado pela oportunidade de ter participado desse momento grandioso.

Carlos Alberto Guimarães Garcez
Vice Presidente SEESP - Sindicato Engenheiros do Estado de São Paulo, Brasil

Depoimentos
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Já são passados alguns anos desde que tive a oportunidade de conhecer a guerreira Marilena Lino
Lavorato. Dedicação ao trabalho e comprometimento com a causa da sustentabilidade são traços
marcantes de sua personalidade. Tive, uma vez mais, a oportunidade de estar presente à
cerimônia de premiação do Ranking Benchmarking. De índole irrepreensível, desde sua criação, o
Benchmarking Ambiental Brasileiro nos brindou, neste ano de 2008, com uma nova coletânea de
iniciativas sócio-ambientais que se agrega a um já expressivo banco de casos nacional. Uma
novidade estimulante, em 2008, foi a FIBoPS - Feira Internacional para o Intercâmbio de Boas
Práticas Socioambientais, com a apresentação de interessantes casos internacionais. Parabéns à
organização, pela densidade dos eventos e por trazer luz e conteúdo, mais do que simples pompa e
circunstância. Parabéns por mais essa importante contribuição para o aprendizado de profissionais
e organizações.

Dagoberto Lorenzetti
Pesquisador Científico na área de Gestão de Operações e Sustentabilidade do CEAMA - Centro de Estudos de Administração e

Meio Ambiente da FGV-SP

Criação de parcerias, espírito de solidariedade, visão de futuro, responsabilidade sócio ambiental,
cidadania, são, hoje, palavras de ordem. Todos esses atributos foram revelados pela empresária
Marilena Lino Lavoratto, idealizadora do BenchMarking, que neste ano de 2008, trouxe uma
inovação: o evento tradicional foi enriquecido com a FIBoPS - Feira Internacional para o
Intercâmbio das Boas Práticas Socioambientais. Enorme sucesso na disseminação do
conhecimento de boas práticas e estímulo para as empresas que estão inseridas no mercado
socioambiental. Cidadania transformada em ação, que alcança o objetivo de conscientizar cada
cidadão de sua parcela de responsabilidade no projeto da sustentabilidade humana.

Maria do Carmo Whitaker
Professora e Consultora em ética nas Organizações

Qualidade de Vida

Meio Ambiente

Responsabilidade Social
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Mais Atitude Instituto Socioambiental



Os        especializados profissionais, os       atualizados conteúdos e as       modernas ferramentas

digitais para capacitação socioambiental corporativa

on-line

SocioAmbiental

Mais Projetos
Todos os direitos reservados

Meio Ambiente, Responsabilidade Social e
Sustentabilidade em um único local e a um
clique de você e sua empresa.

Acesse: www.socioambientalonline.com.br



Entrevista Victor Fasano – um dos idealizadores do Projeto Amazônia para Sempre 18

Projeto

Victor, como está o projeto Amazônia para Sempre?

Em 2007 no Masp, no Dia Benchmarking pegamos assinatura para o seu Manifesto. Quantas assinaturas vocês conseguiram
até hoje?

Qual é hoje o seu envolvimento com as causas ambientais?

Esse projeto tomou proporções muito maiores do que Christiane Torloni e eu imaginávamos. Com o passar dos
meses observamos que se não conhecêssemos a fundo os diversos problemas de Região Amazônica, que não
são poucos, se não visitássemos as diversas regiões (60% do território nacional), se não fizéssemos as alianças
com os movimentos Amazônicos, se não conhecêssemos de perto as necessidades dos povos das florestas, com
suas inúmeras demandas e se não conhecêssemos as intenções do Estado para o desmatamento sustentável
daquela região, para o bem ou para o mal, não seríamos capazes de representar a vontade dos assinantes do
manifesto.
O projeto já há três meses busca encontrar uma data em conjunto com a assessoria da Presidência para entrega
do manifesto.

Esse projeto tomou proporções muito maiores do que Christiane Torloni e eu imaginávamos. Com o passar dos
meses observamos que se não conhecêssemos a fundo os diversos problemas de Região Amazônica, que não
são poucos, se não visitássemos as diversas regiões (60% do território nacional), se não fizéssemos as alianças
com os movimentos Amazônicos, se não conhecêssemos de perto as necessidades dos povos das florestas, com
suas inúmeras demandas e se não conhecêssemos as intenções do Estado para o desmatamento sustentável
daquela região, para o bem ou para o mal, não seríamos capazes de representar a vontade dos assinantes do
manifesto.
O projeto já há três meses busca encontrar uma data em conjunto com a assessoria da Presidência para entrega
do manifesto.

Creio que me interesso por Meio Ambiente desde que me entendo por gente.
Primeiro, com relação às espécies ameaçadas de extinção e seus habitats. Essa
causa me fez viajar pelo mundo inteiro, me envolvendo com causas de países
como Angola na proteção da palanca negra, símbolo daquele país, além de
outros países Africanos, Oceania, Ásia e Ilhas do Pacífico.
Mas recentemente é que me envolvi com o movimento que pretende exigir do
Estado a imediata interrupção do desmatamento na Floresta Amazônica

Amazônia Para Sempre
Por Luciene Balbino

VICTOR AUGUSTO DUARTE FASANO
Victor Fasano é ator e atuante na área do meio ambiente. Desde 1985 está envolvido com a preservação de espécies ameaçadas de
extinção e engajado na luta em conscientizar as pessoas de que precisam preservar o meio ambiente. Victor está à frente do manifesto
“AMAZONIA PARA SEMPRE”, um movimento dos artistas brasileiros pela manutenção da floresta Amazônica “EM PÉ”. Os atores Juca de
Oliveira e Christiane Torloni também abraçam esta causa.
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Qual a sua impressão sobre as iniciativas que existem no Brasil em relação aos desafios socioambientais?

Como você vê iniciativas como o Programa Benchmarking que tem por princípio aprender com os bons exemplos e para isso
compartilha as boas práticas com a Sociedade?

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

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

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

Tanto no Brasil quanto em outros países, que detém uma grande população vivendo em altos níveis de pobreza,
conciliar envolvimento sustentável, com proteção ambiental, é um imenso desafio e o maior deles é fazer com
que o Estado tenha visão de Nação e entenda que para o futuro, ou melhor, só existirá futuro, com a
manutenção da floresta em pé e de seus serviços ambientais e isto só ocorrerá através de um extenso programa
de educação a longo prazo.
A população precisa entender que os benefícios com a manutenção de nossos recursos naturais serão
imprescindíveis para as futuras gerações. No Brasil, existem iniciativas relacionadas a estes desafios, mas são
insuficientes; nosso território é gigantesco e seus
diversos habitats ainda pouco estudados e compreendidos.

Aprender com bons exemplos seria fundamental para qualquer Sociedade, Governo ou Instituição.
Demonstrar os sucessos e os fracassos, mostrando o melhor caminho para a sociedade, é obrigação de todos.
Agora, se esta aprendizagem não for levada realmente a sério e outro componente, política, por exemplo, for
adicionado à fórmula, os resultados podem ser muito menos satisfatórios.

Cada vez mais, os desastres ambientais estarão presentes na vida das pessoas em qualquer parte do planeta. A
crescente percepção que a manutenção de um Meio Ambiente saudável é importante para todos os seres vivos,
ganha terreno e que este desequilíbrio, começa a afetar o simples dia a dia de nós humanos, agora, se
efetivamente cada indivíduo toma atitudes simples para contribuir com esta conscientização através das
mudanças de hábitos, tenho minhas dúvidas. Entendo que fica difícil dizer a um cidadão do semi árido brasileiro,
que aquela arara que está cozida em seu prato, é um dos últimos indivíduos da espécie. Para ele, aquilo é apenas
uma pequena refeição, meio “hambúrguer”.
Enquanto o Meio Ambiente não valer mais preservado do que destruído, principalmente para pessoas que
vivem nestes locais, não obteremos resultado.

Justamente existindo uma intervenção do Estado, no sentido de preparar o desenvolvimento da nação com um
planejamento em longo prazo, décadas, isto quer dizer muitas décadas. Ações desarticuladas de Governos e
partidos que vão e vem, somadas a interesses políticos e/ou comerciais, não tem futuro algum.

Um dos absurdos que ouço muito é que ela deveria ser o celeiro do mundo e que, soja, cana e gado tomando
conta da região, a população brasileira teria vida melhor, acesso a educação, saúde e emprego. Justamente o
contrário é a verdade. Essas monoculturas empregam e alimentam ninguém! Nossos rebanhos em regime de
pecuária extensiva de pouca produtividade tornam grandes áreas em zonas mortas além de esta atividade
utilizar pouca mão de obra e ainda esta escrava. Outro absurdo é que nós, por termos a maior floresta do
planeta em nosso território poderíamos a bel prazer destruí-la ou ocupá-la totalmente com a desculpa de que
países desenvolvidos já o fizeram e teríamos o mesmo direito. Se quiserem, posso enumerar dezenas de
absurdos relacionados ao desperdício de nossos recursos naturais.
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Quais as atitudes que te comovem com relação ao meio ambiente?

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

Percebo com grande comoção que os desastres ecológicos que vem acontecendo poderiam ter sido evitados se
todo movimento de consciência ambiental tivesse começado há 50 anos ou mais. A simples visão de um trator
derrubando uma árvore centenária ou até quem sabe, de mais de 1.000 anos, uma simples motosserra que em
meia hora destrói uma majestade que a meu ver não é mais uma simples árvore, e sim um MONUMENTO, é
muito doloroso.
Pergunto: Seria possível destruir um “LOUVRE”, um “TAJ MAHAL”, “A MURALHA CHINESA” com esta mesma
facilidade, negligência e irresponsabilidade?
Brasil é o nome de uma árvore que foi extraída de nossas matas logo após o descobrimento pelos portugueses
há mais de 500 anos. Hoje, não creio que exista um “PAU BRASIL” que sobreviveu aquela primeira devastação.
Hoje são MOGNOS, JATOBÁS, MAÇARANDUBAS, IPÊS , CASTANHEIRAS, que vão sucumbindo aos poucos a
devastação cega de oportunistas irresponsáveis.
Até quando?

Gosto de repetir a última frase de nossa carta MANIFESTO que é a seguinte:
É hora de enxergar nossas árvores como monumentos de nossa cultura e história.
"SOMOS UM POVO DAS FLORESTAS".
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Nos dias 23, 24 e 25 de setembro de 2008 no Centro
de Convenções Ca'd'Oro foi realizada a 1ª FIBoPS -
Feira de Boas Práticas Socioambientais, com a
participação das empresas Benchmarking que
ancoram o evento com seus cases selecionados pelo
Programa Benchmarking Ambiental Brasileiro e
empresas internacionais convidadas para expor
cases de sucesso realizado em outros países. Tivemos
o intercambio de cases de sucesso entre 05 países:
Brasil, Espanha, Inglaterra, Itália e Estados Unidos. No
auditório, o intercâmbio foi moderado por reitores,
diretores e coordenadores das principais

Nos painéis tivemos 04 cases internacionais, 6 cases nacionais e agenda de 02 câmaras de Comércio. Os cases
nacionais Benchmarking eram das empresas Itaipu Binacional, Sabesp, Firmenich, Dow AgroScience,
ArcellorMittal e Souza Cruz. Os cases Internacionais eram das empresas: Agenzia CasaClima (Italia), Cushman &
Wakefield (USA), Transition Towns (Inglaterra), Schott Ibérica(Espanha). Os moderadores eram representantes
acadêmicos da Unicamp, SENAC, Unisant´anna, FAAP e FGV. As Câmaras de Comércio presentes nos painéis
foram AHK – Câmara Brasil-Alemanha e FFCB – Câmara Francesa. Os cases e agendas foram expostos ao
público com palestras seguidas da formação da mesa de debates mediados por altos representantes da
academia e intelectualidade brasileira.

03 dias em que São Paulo se transformou na sede oficial das
Boas Práticas Socioambientais da América Latina

universidades do país, e no pátio de exposições, o publico teve a oportunidade de conhecer em detalhes as Boas
Práticas Socioambientais das empresas Benchmarking expositoras. Em 03 dias de programação, a FIBoPS
recebeu a visita de aproximadamente 2.000 pessoas.

A programação do auditório contou com 5 painéis expositivos, 1 talk show e 2 apresentações musicais com
ampla participação do público, perguntas e depoimentos que engrandeceram o debate. No pátio de
exposições, alem das stands dos expositores, tivemos oficinas e Workshop da FNQ – Fundação Nacional da
Qualidade e Lis Consultoria.

Representantes de empresas, técnicos, especialistas,
docentes e discentes, tiveram acesso a experiências e
modelos gerenciais de Boas Práticas Socioambientais
nacionais e internacionais, como uma amostra do que
de melhor tem sido feito, por pessoas, instituições e
empresas preocupadas com a sustentabilidade, na
integração da vida do ser humano com o Planeta
Terra.

Veja vídeo no link: http://www.maisprojetos.com.br/videos/fotos.htm

2000 visitantes em contato com as boas praticas das empresas expositoras

Intensa programação com especialistas nacionais e internacionais marcaram a 1ª FIBoPS



A Feira gerou um conteúdo até
então desconhecido para muitos
dos presentes, além de mostrar à
sociedade o que as empresas e
instituições vem realizando para a
melhoria de seus processos e de
seus indicadores socioambientais.

Em convênio com 15 faculdades e
u n i v e r s i d a d e s d o c e n t e s e
discentes tiveram oportunidade
de participar dos painéis, que
foram utilizados como aulas
técnicas para posterior discussão
em sala de aula.

No dia 25/09/2008, enquanto a
Feira continuava no salão de
expos ições , aconteceu no
auditório o “Dia Benchmarking,
Compartilhar para Crescer” com a
apresentação do Ranking 2008 da

Todos os presentes visitaram o salão
de exposições, que contou com
stands da Itaipu Binacional, Souza
Cruz, Firmenich, Dow AgroSciences,
Arcelor Mittal, Sabesp, ANAB, Web
Caster, Revista Líderes, Mais Projetos,
Gaia Brasil, Socioambiental Online,
FNQ, .ANAB, Web Caster, Revista
Líderes, GSIA, Mais Projetos, Gaia
Brasil, Portal Socioambiental Online
e FNQ – Fundação Nacional da
Qualidade. Veja os resumos dos
cases nacionais e depoimentos dos
participantes nas próximas paginas.

A Feira encerrou com um coquetel
para todos os presentes.
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V I e d i ç ã o d o P r o g r a m a
B e n c h m a r k i n g A m b i e n t a l
Brasileiro a um público seletivo
que encheu o Teatro CADORO em
São Paulo.

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

Veja flme institucional: http://www.ruscheleassociados.com.br/revista/ed9/interface.html

www.institutomais.org
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INTERCÂMBIO DAS MELHORES PRATICAS SOCIOAMBIENTAIS
BENCHMARKING INTERNACIONAL

Tivemos o intercâmbio de práticas de excelência de 05 países: Brasil, Itália, Inglaterra, Espanha, Estados Unidos, França e

Alemanha. O Brasil foi representado por 6 cases Benchmarking. A seguir, os cases e práticas apresentados:

Case da Certificadora Energética Publica da Provincia Autonoma de Bolzano, Itália apresentado por Claudio Leozzi representante da
Agenzia CasaClima no Brasil.

Edifício Sede da Adobe na Califórnia/USA, primeiro prédio a receber a certificação LEED-EB Platinum, maior grau de certificação do
LEED, Apresentado por João Alves Pacheco Diretor Técnico & LEED™ Accredited Professional. Engenharia & Sustentabilidade da
Cushman & Wakefield, América do Sul. Case indicado pela Green Building Council Brasil

Fachada Solar, Integração Arquitetônica da Energia Solar Fotovoltaica da Schott Ibérica em Barcelona/Espanha apresentado por
Angela Christiane Vogel, Country Manager da Conergy Energia Solar. Case Indicado pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-
Alemanha-SP

Transition Towns é um modelo de ecovillage em Totnes, Inglaterra. Oferece idéias positivas para o baixo uso de carbono. O case foi
apresentado pelo futurista Arnoldo José De Hoyos Guevara, Presidente do NEF - Núcleo de Estudos do Futuro, representante do Brasil na
ACUNU - American Council of The United Nations University - The Millennium Project (Desafios Globais através do Projeto Milênio da
Universidade das Nações Unidas) e, do Centro Latinoamericano de Globalización y Prospectiva. Case indicado pela NEF - Nucleo de
Estudos do Futuro, PUC-SP, representa o Brasil na WFS - World Future Society

As Certificações são reconhecidas pelo governo italiano que, na Província de Bolzano, não emite o equivalente ao nosso "habite-se" sem
que um imóvel tenha a certificação.Este case indicado pela ANABBRASIL - Associação Nacional de Arquitetura Bioecológica



Revista Benchmarking, Aprendendo com os detentores das Melhores Práticas.
Anuncie e vá direto ao ponto
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Cases Benchmarking

A FIBoPS também contemplou a apresentação da Agenda e Práticas Ambientais das câmaras de comércio da França e Alemanha

Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha-SP foi representada por Ricardo Rose - Diretor de Meio Ambiente

Mohamed Ezz El-Din Mostafa Habib, Graduado em Engenharia Agronômica com mestrado em
Entomologia pela Universidade de Alexandria, Egito, e doutorado em Ciências Biológicas
(Entomologia) pela UNICAMP. Atua nas áreas de Ecologia Aplicado, Entomologia Econômica,
pragas agrícolas e de alimentos armazenados, educação ambiental, indicadores de
sustentabilidade, controle biológico, patologia de insetos e Agro-Ecologia. Foi Diretor eleito do
Instituto de Biologia por duas vezes e Coordenador de Relações Internacionais, e atual Pró-Reitor de
Extensão e Assuntos Comunitários da UNICAMP.

A moderação do intercâmbio foi realizada por personalidades acadêmicas das principais universidades do país.
São eles:

Câmara de Comércio França-Brasil foi representada por Fernando Tabet - Coordenador da Comissão de Meio Ambiente

- Estabelecendo Parcerias e Quebrando Paradigmas apresentado pela Firmenich (SP) – Case Benchmarking - Ranking 2006
- Acerte o Alvo apresentado pela Dow Agroscience (PR) – Case Benchmarking - Ranking 2006
- Valor Biodiversidade apresentado pela ArcelorMittal Tubarão (ES) – Case Benchmarking - Ranking 2007
- Cultivando Água Boa apresentado pela Itaipu Binacional (PR) – Case Benchmarking - Ranking 2007
- Parque Ambiental apresentado pela Souza Cruz (MG) – Case Benchmarking - Ranking 2008
- Operação Natureza (Programa Córrego Limpo) apresentado pela SABESP (SP) – Case Benchmarking - Ranking 2008

Alcir Vilela Junior, Graduado em Agronomia (UNESP); Mestre em Energia (Programa Interunidades
de Energia - USP) e Doutorando em Engenharia Sanitária e Ambiental (FEC - UNICAMP). Pesquisador
do Centro Universitário Senac e do Laboratório de Sustentabilidade e Redes Técnicas (FLUXUS) da
Faculdade de Engenharia Civil Unicamp. Professor Pós-Gradução em Gestão da Sustentabilidade da
FGV em São Paulo. Atualmente coordena a área de Meio Ambiente, Educação e Saúde da
graduação do Centro Universitário Senac-SP. Coordenou o Primeiro Inventário Estadual de Resíduos
Sólidos Domiciliares do Estado de São Paulo e é membro da equipe técnica do Indice de
Sustentabiliadde Empresarial da BOVESPA.

www.maisprojetos.com.br



Francisco Palleta, Diretor da Faculdade de Engenharia e da Faculdade de Computação e Informática
da FAAP - Fundação Armando Alvares Penteado, Doutorando em Ciências na área de Gestão
Tecnológica pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares IPEN e pela Faculdade de Economia
e Administração FEA/USP. Mestre em Engenharia de Produção, MBA em Marketing, pós-graduação
em Engenharia de Materiais e especialização em Automação Industrial pelo Automation College,
Phoenix Arizona

Dagoberto Helio Lorenzetti, Pesquisador Científico do CEAMA - Centro de Estudos de
Administração e Meio Ambiente e do CES - Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV-SP.

Prof. Dr. Leonardo Placutti, Reitor do Centro Universitário Unisant´anna e Ronaldo
Malheiros Figueira, Depto Ecológico e Coordenador dos Estudos Ambientais da
Unisant´anna

FIBoPS A primeira feira internacional para o Intercâmbio das Boas Praticas 2026
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Depoimentos

“A FIBoPS efetivamente traz uma importante contribuição na divulgação de boas práticas

empresariais na seara da responsabilidade socioambiental. Uma vitrine de iniciativas que
demonstram a seriedade com que diversas empresas no País internalizaram o tema da
sustentabilidade e os bons resultados que isto pode proporcionar para tais organizações.
Fiquei muito entusiasmado com o evento e já guardo grandes expectativas com relação à
sua próxima edição .

Fernando de Faria Tabet
Coordenador da Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Comércio França-Brasil

”

”

“Foi com muita satisfação que recebi o convite para participar da FIBoPS 2008 e considero

uma ótima iniciativa no sentido de disseminar trabalhos e práticas com cunho sócio
ambiental. A divulgação serve para tornar acessível as diferentes abordagens que empresas
e organizações do 3º setor têm adotado para enfrentar os desafios impostos pela
sociedade civil no século 21.
O caráter educativo de encontros como esse, que permite a troca de experiência e
informação, o debate e a desmistificação é fundamental para que logremos êxito na missão
transformadora do paradigma reducionista e simplificador que imperou e ainda impera no
universo corporativo. A formação de redes e o intercâmbio do conhecimento são
características dos novos tempos e o evento traz esse caráter inovador. Desejo que o

sucesso da edição de 2008 se repita nos próximos anos

João Alves Pacheco
Diretor Técnico & LEED™ Accredited Professional da Cushman & Wakefield, América do Sul

.

“A primeira FIBoPS foi um encontro muito interessante. Representantes das mais distintas

áreas e segmentos puderam participar, intercambiar e expressar as suas opiniões sobre os
mais diversos temas da sustentabilidade, tanto de produtos como de processos. A
contribuição variada estimulou as discussões entre os participantes, que certamente
aumentarão a curiosidade e sensibilidade para os diferentes temas. Agradeço poder ter
participado e espero que a iniciativa continue nos próximos anos, já que o tema é de
extrema importância e justo o intercambio de todos os âmbitos, que pode exercer uma

função crucial .

Angela Christiane Vogel
Country Manager da Conergy Energia Solar

”
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“Foi uma surpresa e uma honra ter sido convidado a expor na FIBoPS o trabalho da

Agenzia CasaClima, na qualidade de palestrante, em um evento onde ficou claro o
empenho sócio ambiental e expressividade dos projetos apresentados, assim como as
respectivas ações relativas às urgentes e inadiáveis questões envolvidas no tema
sustentabilidade.
Ter sido convidado a participar de um evento desta importância após algumas poucas
exposições do Projeto CasaClima Brasil foi um grande incentivo, ainda mais, considerando
o positivo feedback obtido junto aos demais participantes da FIBoPS e ao publico em geral.
Este feedback incentiva a aprofundar a pesquisa na direção de projetar com grande
responsabilidade ambiental, certo dos grandes reflexos positivos na qualidade de vida da
sociedade como um todo .

Eng. Claudio Leozzi
Agenzia Casa Cilma

”

“As palavras emocionam, os exemplos arrastam.

A Feira Internacional para Intercâmbio de Boas Práticas Socioambientais (Fibops) se

consagra como um espaço extremamente positivo porque, ao destacar as boas práticas

ambientais e expor as ecotecnologias, se transforma num evento ecopedagógico e campo

de observação e exemplo multiplicador, fazendo com que casos concretos sejam

conhecidos, observados e replicados.

A replicabilidade de boas práticas tem na Fibops um espaço realmente educador,

fundamental para a causa socioambiental nas suas diversas dimensões, tanto para

empresas públicas e privadas como para toda a sociedade.

A Fibops tem o diferencial que é o de ser uma vitrine de boas práticas, com destaque para a

ecotecnologia. É fundamental que isso aconteça. Por isso é de enaltecer o propósito e os

objetivos da Fibops, porque aprendemos muito vendo, e aprendemos muito mais fazendo,

podendo ver e avaliar experiências bem sucedidas, aquelas que transformam discursos em

ações concretas.

A Fibops é uma excelente proposta para servir de fonte inspiradora e de reconhecimento ao

que de bom vem sendo feito. É fundamental fortalecer e exaltar a própria Fibops pelo que

ela significa. O próprio programa Benchmarking, a própria revista Benchmarking, como a

Feira, oferecem a extraordinária possibilidade de expandir, de dar vasão ao trabalho de

muitas empresas, organizações, entidades e governos.

Uma boa imagem, uma boa prática vale mais do que duas ou três mil palavras. As palavras

emocionam, mas os exemplos arrastam. Os bons exemplos precisam ser exaltados. É o que

a Fibops faz. Por isso, nosso reconhecimento à Fibops e ao programa Benchmarking

Ambiental Brasileiro pela missão que cumprem na construção da sustentabilidade

Nelton Miguel Friedrich
Diretor de Meio Ambiente da Itaipu Binacional

.”

Mais Projetos, O maior catalogo de capacitação socioambiental do paísMais Projetos

www.maisprojetos.com.br



FIBoPS A primeira feira internacional para o Intercâmbio das Boas Praticas 2029

“Desde a década de 90,várias empresas no Brasil vêm implementando ações de melhoria

dos seus processos visando não somente produtividade mas também a redução dos

impactos ambientais. Em paralelo, a preocupação com o papel social das empresas em um

país em desenvolvimento como o nosso também tem aumentado. Apesar de tudo isso ser

uma realidade, pouco era comunicado de forma eficaz antes da criação do Programa

Benchmarking Ambiental. O programa tem prestado um grande serviço ao nosso país ao

reunir e compartilhar as boas práticas. Tenho certeza que o nível de conhecimento dos

nossos profissionais e a qualidade das iniciativas socioambientais têm melhorado em

grande parte devido ao programa. Neste ano, tivemos a FIBoPS que provou ser mais uma

iniciativa de sucesso. A apresentação dos cases internacionais trouxe ainda mais

informação de qualidade que irá impulsionar novas iniciativas no país .

Max Araújo
Gerente Regional de Segurança, Saúde e Meio ambiente da Firmenich & Cia Ltda

“O evento da FIBoPS, foi uma grande oportunidade para a empresa demonstrar ao

público presente seus trabalhos relacionados ao meio ambiente e à sustentabilidade. Foi

possível discutir assuntos relacionados ao conteúdo apresentado no evento, além de

permitir o contato com um seleto grupo formado por executivos, gestores, especialistas e

jornalistas envolvidos com a gestão socioambiental brasileira. É sempre relevante a

divulgação de ações socioambientais consistentes, visando fortalecer o seu compromisso

com a qualidade ambiental enfatizada em sua política empresarial de Proteção ao Meio

Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional .

Júnior Antônio de Souza

Meio Ambiente e Engenharia Industrial  da Souza Cruz S.A.

“A Sabesp, integrando um grande movimento voltado à sustentabilidade, desenvolve o

Programa Córrego Limpo – uma iniciativa que conta também com a Prefeitura de São Paulo

e o Governo do Estado, cujas ações estão direcionadas à despoluição de córregos na

cidade. Na região Oeste, 15 córregos fazem parte do programa e dois deles já foram

recuperados e entregues à população – os córregos Caxingui, no Morumbi e José Araújo

Ribeiro, na região do Jaguaré. Os resultados têm se mostrado expressivos na melhoria da

qualidade de vida da comunidade do entorno, no fortalecimento da imagem da Empresa

como organização preocupada com as questões ambientais e na busca da universalização

do saneamento .
Andrea Jaen Andriani

Coordenadora da Sabesp do Programa Córrego Limpo na região Oeste

“

.

Para nós o premio Benchmarking Ambiental Brasileiro incentiva as instituições dando

oportunidade para que as empresas desenvolvam e divulguem as suas melhores práticas

sócio-ambientais dentro de suas atividades operacionais, de forma a contribuir com o meio

ambiente e com a Sociedade

Luiz Antonio Rossi
Gerente de Meio Ambiente da ArcelorMittal Tubarão

”

”

”

”
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SUSTENTABILIDADE: O QUE ESPERAR DE 2009?

Por Ricardo Ernesto Rose

Fazer previsões é tarefa difícil e ao mesmo tempo simples. Difícil, porque o desenvolvimento

de qualquer sistema complexo – e aqui estamos falando de sustentabilidade, tema que perpassa todas
as atividades humanas – é praticamente impossível de se prever. Simples, porque em não acertando as
previsões, podemos agir como outros ramos das ciências humanas: dizer que nos faltaram dados. Não
se trata aqui de nenhuma crítica, mas é fato que em qualquer estudo a componente humana é a
menos previsível.

Efetivamente, dada a sua complexidade, é difícil falar sobre sustentabilidade (não estou querendo me
justificar de antemão). O tema inclui todas as disciplinas que se conheciam como meio ambiente e
proteção ambiental, passando a abranger também assuntos como o uso de energias renováveis, a
eficiência energética, os biocombustíveis, a agricultura orgânica, o consumo sustentável, a produção
mais limpa, a química verde, a redução das emissões de CO², até aspectos sociais como a
responsabilidade social empresarial, o comércio justo, a preservação de culturas, entre outros
assuntos. Ainda com relação à sustentabilidade, existem mais de cem diferentes definições e uma
grande discussão em torno de sua efetividade.

Quando penso nas perspectivas para o ano de 2009, lembro de uma imagem criada pelo filósofo
Friedrich Nietzsche, em sua obra “A origem da tragédia”. Conta que “no tempo de Tibério alguns
navegadores gregos, perdidos numa ilha solitária, ouviram de uma vez este clamor terrível: O grande
Pan está morto! – assim ressoou também através do mundo helênico este grito de angústia e dor”
(Nietzsche, 1984). A morte de Pan, a grande divindade grega, representava a dissolução de toda uma
visão de mundo, característica da civilização helênica e em parte herdada pelos romanos –
posteriormente substituída pelo cristianismo. Talvez seja um pouco desta maneira, que no futuro será
encarada a catástrofe financeira que se abateu sobre o sistema econômico mundial em 2008. Não que
o capitalismo seja substituído por outro sistema econômico ou que sofra alterações profundas, não se
trata disso. No entanto, a crise deixou claro que diversas mudanças terão que ser introduzidas no
sistema, a começar pelo maior controle dos fluxos financeiros, causa primordial da crise econômica. A
fiscalização dos fluxos de capitais vai dificultar a especulação financeira e trará mais estabilidade a todo
o sistema econômico. Outra conseqüência da crise, esta mais política, é a descentralização do poderio
econômico global, com o enfraquecimento da influência americana e européia e o aumento da
importância das economias em crescimento, como a China, a Índia, o Brasil, a Rússia, a Indonésia e a
África do Sul. Enfim, o mundo não será mais o mesmo e Pan está definitivamente morto.

Fazer previsões é tarefa difícil e ao mesmo tempo simples
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As conseqüências econômicas da crise ainda nos acompanharão por alguns anos, já que diversos
setores da indústria mundial deverão amargar um período de queda de vendas. Como se trata de uma
reação em cadeia, afetando setores industriais inteiros, muitas empresas estão e continuarão
demitindo funcionários, fechando fábricas e revisando planos de investimento para os próximos anos.
Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT) a crise poderá causar o desemprego
de mais de 20 milhões de pessoas em todo o mundo, nos setores de construção, indústria automotiva,
serviços financeiros, turismo e setor imobiliário. Além disso, a organização prevê que o número de
trabalhadores pobres vivendo com menos de um dólar ao dia deverão aumentar em 40 milhões;
aqueles que recebem dois dólares diários podem ultrapassar os 100 milhões de pessoas, o que significa
um aumento mundial da pobreza.

Como em toda crise, existem sempre os setores da economia que acabam sofrendo as maiores perdas,
por não serem prioritários na estratégia de sobrevivência das empresas e instituições. O setor de
sustentabilidade ambiental e energética é um dos primeiros a ter seus recursos reduzidos ou cortados.
Uma das mais recentes notícias nesse sentido é que o plano ambiental da Europa, cujo objetivo
principal era a redução das emissões de CO² em 20% até 2020, com um custo de adaptação anual de
44 bilhões de Euros (cerca de R$ 117 bilhões) entre 2013 e 2020, será muito provavelmente cancelado
ou reduzido. Os investimentos, a serem realizados pela indústria, representam um grande sacrifício
financeiro e não encontram mais apoio, mesmo entre aqueles que anteriormente eram favoráveis à
iniciativa.

Outro setor cujos investimentos se encontram em queda é o de energias renováveis. Os bancos estão
relutantes em conceder novos investimentos e as ações de muitas empresas de energia limpa estão em
queda. O principal fator que tira o interesse do setor de energias renováveis é a brusca queda do preço
do barril de petróleo, que de 147 dólares o barril em julho desse ano, caiu para quase 55 dólares em
novembro. Com o preço do petróleo em queda, ficam menores os custos de geração de energia
convencional, inviabilizando outras matrizes energéticas mais caras, como as renováveis. Como
conseqüência imediata, deixarão de ser construídas fábricas de óleo de palma na Indonésia e fazendas
eólicas e de energia solar nos Estados Unidos e Europa. Além disso, várias empresas do setor estão
sendo forçadas a suspenderem seus planos de abertura de capital, já que o número de interessados
nestas ações é ínfimo.

No Brasil, ainda não existem dados disponíveis para se analisar os efeitos da crise no setor ambiental ou
de sustentabilidade. A economia apenas aos poucos vai sendo afetada pelo impacto da crise nos
países ricos, ainda que de maneira menos intensa. Com isso, o governo, apesar das afirmativas em
contrário, não deverá dispor do mesmo volume de recursos a ser destinado ao PAC (Plano de
Aceleração do Crescimento) para obras de infra-estrutura. Assim, muito provavelmente serão
reduzidos os investimentos em um setor importantíssimo, o do saneamento. Por outro lado, empresas
de setores aquecidos, que haviam fechado 2007 com grandes lucros e perspectivas ainda melhores
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para 2008, estão sendo forçadas a mudarem completamente sua estratégia. O restante do setor
industrial deverá se comportar da mesma maneira: se ajustar à crise, cortando custos. Neste contexto,
o grau de maturidade das empresas dirá se estas reduzirão seus custos com cortes em programas de
sustentabilidade ou em outras áreas.

Conclui-se, assim, que a questão da sustentabilidade em 2009 dependerá em grande parte do
comportamento do governo e do setor privado. O país se tornará mais sustentável se ambos os setores
mantiverem parte de seus investimentos visando aumentar a produtividade da economia, melhorar a
qualidade de vida dos cidadãos e ampliar investimentos em pesquisas, entre outras iniciativas. A
manutenção dos investimentos deve ser utilizada para melhoria da estrutura de produção e
distribuição, já que grande parte da indústria, da agricultura e da infra-estrutura estava sendo exigida
em grau máximo, devido à alta demanda interna e externa. Desta forma, a redução da atividade
econômica poderá ser uma oportunidade para que o Brasil faça uma “parada para manutenção”,
preparando-se para um novo ciclo de crescimento e para o novo papel que deverá desempenhar na
nova ordenação da economia e política internacional. Isto tudo, no entanto, sem esquecer a questão
da sustentabilidade.

Ricardo Ernesto Rose, Formado em jornalismo, possui cursos de gestão ambiental e de especialização em energia,

marketing e finanças. Atuou em diversas áreas (comércio exterior, logística, administração e pesquisa de mercado)

em empresas nacionais e estrangeiras. Desde 1992 atua no mercado de meio ambiente e energia, inicialmente pelo

Consulado Geral Americano e, a partir de 1997, como diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Câmara Brasil-

Alemanha. Desenvolve projetos de transferência tecnológica nas áreas de meio ambiente, energias renováveis,

mudanças climáticas e biocombustíveis. Coordenou o lançamento de diversas publicações sobre o setor e escreve

regularmente para sites e jornais.
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Para Sun Tzu, famoso general chinês e autor do clássico “A Arte da Guerra”, quando se

conhece o inimigo como a si mesmo, não é preciso temer o resultado de cem batalhas. A

tradução para uma realidade atual considera que as organizações devem olhar para fora de si mesmas.

Ou seja, procurar informações de outras organizações concorrentes (ou não) e utilizar essas

informações para melhoria dos seus produtos, processos ou práticas de gestão.

No final da década de 70, quando Robert Camp (considerado por muitos como o “pai” do

benchmarking) e sua equipe resolveram investigar o motivo que levava os japoneses a oferecerem

impressoras de alta qualidade e a um preço inferior aos custos da Xerox foi preciso dar um nome a esse

processo.

Eles descobriram uma palavra em japonês. O termo era Dantotsu que significa ser o melhor entre os

melhores. Em seu livro, Camp relata que “os americanos não possuíam um termo como o utilizado

pelos japoneses devido ao fato de suporem já serem os melhores”. Com a constatação de que isso não

era uma verdade, tornou-se necessário encontrar um termo apropriado que refletisse a realidade.

Surgiu então o termo benchmarking que deriva da palavra benchmark utilizada na topografia e que

significa uma marca de referência a partir da qual as demais são mensuradas.

Assim, o benchmarking centra-se na busca de referenciais com os quais uma organização deve ser

comparada. O objetivo é verificar a diferença existente em relação àquelas organizações que ocupam

uma posição de liderança e atuar nas oportunidades para melhoria. O benchmarking sugere um

processo estruturado de identificação daquilo que se quer melhorar, ou seja, um processo de

investigação de oportunidades para melhoria interna e um processo de aprendizagem, uma vez que

não se trata de copiar simplesmente, mas sim de adaptar as melhores práticas à mentalidade e cultura

de uma organização.

No Brasil, muitas vezes nos deparamos com o conceito de benchmarking interpretado de forma

errônea. Na tentativa de traduzir o termo em inglês utiliza-se, por exemplo, cópia ou comparação.

Benchmarking definitivamente não é cópia e vai muito além de uma simples comparação.

Para Sun Tzu, famoso general chinês e autor do clássico “A Arte da Guerra”, quando se

conhece o inimigo como a si mesmo, não é preciso temer o resultado de cem batalhas

Artigos Técnicos

Benchmarking: muito além de uma simples comparação

Por Cristiane Iata
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Em uma empresa, um processo de benchmarking procura conhecer o que as líderes estão fazendo,

quais são as principais diferenças existentes entre a empresa e as líderes e como atuar para diminuir tais

diferenças. É essencial, porém, que seja realizada uma análise crítica para identificar se o que as

empresas na posição de liderança estão fazendo deve ser adaptado (e não simplesmente copiado) à

realidade de quem está implementando um processo de benchmarking. O erro está em simplesmente

sair copiando práticas, somente porque estão dando resultado em outras empresas. Essa etapa de

análise crítica é tão importante quanto saber os segredos de quem lidera o mercado.

Benchmarking poder ser considerado como um exercício de correção de rota. E, num ambiente cada
vez mais competitivo no qual é necessário focar a atuação das empresas nas ações que efetivamente
possam proporcionar resultados, corrigir a rota rumo a esses resultados é fundamental. Em muitas
empresas, a verificação do alcance dos resultados é realizada por meio do acompanhamento de
indicadores que, ao longo do tempo, evidenciam se o caminho está correto ou não. Os indicadores,
uma vez definidos, relatam o histórico de evolução de uma empresa. Para avaliar a sua posição
competitiva, uma empresa não pode apenas realizar uma análise da evolução histórica dos seus
próprios indicadores. É necessário verificar qual a diferença existente entre esses indicadores e os
indicadores de empresas consideradas líderes do seu setor de atuação ou reconhecidas como
referenciais de excelência. Após se conhecer essa diferença é preciso atuar para que ela seja cada vez
menor e para superá-la. Os resultados de um processo de benchmarking permitem a uma empresa
direcionar esforços para que os investimentos sejam realizados onde realmente representarão um
diferencial competitivo.

Um processo de benchmarking deve, portanto, ir além de uma simples comparação. É preciso agir
para que a comparação, que representa apenas uma etapa inicial, resulte em oportunidades para
melhoria que implementadas contribuam para posicionar uma organização num patamar de
excelência. Somente quando se entende a amplitude de um processo de benchmarking é que se
torna possível fazer com que ele seja praticado por todos dentro de uma organização.

Iniciativas como o Programa BenchMais contribuem para que o conceito de benchmarking seja
efetivamente aplicado nas empresas, pois não sugerem apenas a comparação das práticas sócio
ambientais, mas contribuem para que sejam disseminadas e possam auxiliar as empresas a realizarem
um exercício de correção de rota.

Ao analisarem-se os primórdios da era industrial com os conceitos de Taylor relativos à padronização
das linhas de produção, podem-se verificar alguns princípios de comparação e análise quando se
estabeleciam padrões desejados aos processos de trabalho. Depois de estabelecidos, tais padrões
eram implementados e disseminados para todos os trabalhadores.

Em 1912, Henry Ford, durante um passeio a uma casa de abate de Chicago, observou como os
empregados cortavam a carne. As carcaças eram dependuradas em ganchos atados em uma correia
aérea. Depois de cada homem executar seu trabalho, ele empurrava a carcaça para a próxima estação.
Nascia dessa observação os conceitos que levaram à criação da linha de produção.

Alguns exemplos de benchmarking na história
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No início dos anos 70, as empresas começaram a identificar quais boas práticas dos seus concorrentes
ou de empresas pertencentes a outros setores de atuação poderiam ser adotadas com o objetivo de
aumentar a competitividade. Esta foi uma técnica largamente utilizada pelos japoneses no período
pós-Segunda Guerra Mundial, para conhecer as técnicas e os produtos norte-americanos. Um
exemplo pioneiro é encontrado na Toyota.

Em 1950, a General Motors era a líder mundial da indústria automobilística. A Toyota era uma
pequena fornecedora do mercado interno japonês. O dono da Toyota enviou seu filho, Toyoda, aos
Estados Unidos para estudar as práticas e processos desta indústria, juntamente com o então vice-
presidente da empresa Taiichi Ohno. Eles visitaram a GM, a Crysler, a Ford e a Studebaker, registrando
todos os detalhes. Também estiveram em um supermercado e ficaram impressionados com a
velocidade e precisão com que as prateleiras eram reabastecidas, de forma que sempre havia
mercadorias disponíveis para os consumidores. Surgiram assim as bases para o kanban, a produção
puxada e o Just in Time - JIT que revolucionaram a indústria automobilística e permitiram que a Toyota
conquistasse 23% do mercado americano em 1983.

No final da década de 70, a Xerox Corporation redigiu um roteiro para o estudo disciplinado da
concorrência. O objetivo era descobrir como os japoneses ofereciam impressoras de alta qualidade e a
um preço inferior aos custos da Xerox.

Na década de 80, a Xerox instituiu como prática a comparação com os melhores com o objetivo de
desenvolver e aprimorar seus processos. Em 1989, a empresa foi vencedora do Prêmio Malcom
Baldridge National Quality Award – MBNQA. Com isso, tornou-se referência e suas práticas de gestão
foram divulgadas por meio do seu Relatório de Gestão. Dentre as práticas estava a aplicação de um
processo definido como benchmarking
.

Em 1991 a prática de benchmarking foi incorporada aos critérios do prêmio MBNQA e entrou
definitivamente na lista das “ferramentas de gestão para excelência”. No Brasil, o Prêmio Nacional da
Qualidade expressa a necessidade e a importância dos referenciais comparativos na busca pela
excelência no critério Informações e Conhecimento.

Cristiane Iata, Engenheira Eletricista (CEFET/MG), Mestre em Engenharia Mecânica (UFSC) na área de Fabricação -

Qualidade e Produtividade, Especialista em gerenciamento de Projetos (IETEC/MG), Especialista em Gestão para

Excelência (MBA FNQ - SENAI/SC). No IEL/SC, entidade do Sistema FIESC, lidera o Programa Benchmarking para

Excelência. É responsável Técnica pelo Programa Melhores Práticas para Excelência Industrial.

Socioambientalonline. Tudo sobre meio ambiente, responsabilidade social e sustentabilidade a um click de você e
de sua empresa

Socioambientalonline

www.socioambientalonline.com.br
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Por Luciene Balbino

Preparando os atuais e futuros gestores para as demandas
que a variável ambiental impõe as empresas e a sociedade

FRANCISCO PALLETA
Francisco Paletta é Diretor da Faculdade de Engenharia e da Faculdade de Computação e Informática da FAAP - Fundação Armando Alvares Penteado. O maior objetivo do
professor Paletta é dar uma excelente formação aos seus alunos para que eles possam competir em cargos de alto nível no mercado de trabalho. O foco em 2008 foi consolidar
cursos para as áreas de engenharia e tecnologia da informação. Para o professor é preciso ampliar as oportunidades dos alunos por meio de acordos de cooperação tecnológica
com as principais empresas lideres nos setores da construção civil, mecânica, eletro-eletrônico, química e energia. O grande foco é centralizar na internacionalização do curso
através de convênios de cooperação com as principais escolas de tecnologia nos cinco continentes formando profissionais capacitados para atuar em um mercado globalizado.
Jovem, com apenas 44 anos, professor Paletta é Doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo USP – IPEN Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Mestre em
Engenharia de Produção, MBA em Marketing, Pós-Graduação em Engenharia de Materiais, Pós-Graduação em Estratégia e Geopolítica, especialização em Automação Industrial
pelo Automation College, Phoenix Arizona. Engenheiro Eletrônico pela Faculdade de Engenharia Industrial. Foi Presidente e Diretor de grandes empresas como a Novell Brasil e
América Latina, Altiris Brasil, Sun Microsystems, EDS, etc.

A seguir a entrevista do professor que nos prestigiou na primeira FIBoPS, feira realizada em setembro 2008 no Hotel
Cadoro em São Paulo moderando um dos paineis de intercâmbio dos cases nacionais e internacionais.

Como as universidades estão lidando com a variável ambiental e socioambiental na formação de seus alunos? É uma
preocupação de todos os cursos ou apenas os mais específicos contemplam em suas grades conteúdos direcionados?

Qual a importância de programas como o Benchmarking para a sustentabilidade?

A sociedade globalizada em que vivemos neste início do Século XXI demanda um modelo de crescimento
econômico que pode no longo prazo comprometer a sustentabilidade do planeta. É preciso construir uma
infra-estrutura para atender a diferentes setores da sociedade, gerando assim inevitáveis impactos
ambientais. Surge, então, a necessidade de buscar o desenvolvimento sustentável e aprimorar a visão
sistêmica em ações que proporcionem melhor qualidade de vida aos cidadãos. Neste contexto o papel das
universidades assume relevante importância na formação de profissionais capacitados, envolvidos e
dispostos em disponibilizar sua propriedade intelectual à serviço do desenvolvimento econômico
sustentável. A universidade brasileira não pode se omitir em ocupar o papel de agente “vetor” na formação
de profissionais em qualquer área de especialidade com os instrumentos necessários para produzir
sustentabilidade.

O Programa Benchmarking Ambiental Brasileiro é uma iniciativa pioneira, inovadora e referencial. Ao
contribuir na reflexão responsável e participativa do pensamento socioambiental aplicado, transformando
palavras em ações as organizações brasileiras serão capazes de contribuir para posicionar o Brasil, pela sua
relevância continental, em situação de liderança e agente definidor de políticas para a sustentabilidade
global.

A Universidade e os desafios
socioambientais
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Qual a contribuição da FIBoPS para a sociedade?

Como vê a aproximação do Programa Benchmarking com as universidades para compartilhar boas praticas socioambientais?

Como foi sua participação moderando os painéis da FIBoPS, que no seu caso foi o intercâmbio de um case espanhol com um
case Benchmarking Brasileiro?

Deixe uma mensagem aos gestores e instituições que compartilham suas praticas com a sociedade

Quais os cursos que a Universidade oferece hoje voltados para o Meio Ambiente?

FIBoPS – Feira Internacional para o Intercambio das Boas Práticas – iniciativas como esta contribuem para o
processo de disseminação do conhecimento criando um terreno fértil para o debate em torno de temas
relevantes para a sociedade.

A aproximação do Programa Benchmarking com as Universidades é de fundamental importância ao
compartilhar conhecimento socioambiental aplicado por organizações de diferentes setores, na medida em
que contribui para formar jovens profissionais com a ampla visão de que é possível produzir crescimento
econômico – imposto pela competição global – com responsabilidade para com a sustentabilidade.

Compartilhar melhores práticas é a mais importante contribuição que um evento pode agregar para a
sociedade. Ao debater “cases” brasileiros e internacionais estamos expandindo o conhecimento e
permitindo o intercambio rico de idéias, praticas e experiências consolidando nossa participação em um
cenário global.

Principal insumo da indústria, a energia tem em sua disponibilidade, preço e qualidade fatores
determinantes para a capacidade produtiva do País. O combate ao desperdício e o uso inteligente da
energia são preocupações constantes, com o mínimo de consumo de reservas naturais de água, carvão,
madeira, gás e petróleo. Estar atentos a estes desafios internacionais do mercado globalizado as
organizações precisam assumir o seu papel como agentes de transformação e responsabilidade
socioambiental.

A Faculdade de Engenharia da Fundação Armando Álvares Penteado ao remodelar seus programas de
engenharia civil, elétrica, mecânica e química com ênfase em energia e sustentabilidade tem como missão
tornar-se um centro de formação em Engenharia, atingindo padrões de excelência mundial na educação de
engenheiros. Nossos programas educacionais irão fornecer aos alunos as ferramentas em inovação
tecnológica de que necessitam para se tornarem líderes globais em sua área profissional desenvolvendo
assim sua capacidade intelectual para lidarem adequadamente com as questões globais modernas
transformando conhecimento em crescimento econômico sustentável.

“Compartilhar melhores práticas é a mais

importante contribuição que um evento
pode agregar para a sociedade. Ao debater
“cases” brasileiros e internacionais
estamos expandindo o conhecimento e
permitindo o intercambio rico de idéias,
praticas e experiências consolidando
nossa participação em um cenário global .”
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Banco de Boas Práticas
SocioAmbientais

106 Instituições/Empresas
03 setores da economia

12 estados
5 Regiões do país

141 cases de boas praticas

O Banco de Boas Praticas Socioambientais foi construído ao longo do Programama Benchmarking Ambiental Brasileiro e com a

participação de 65 especialistas nacionais e internacionais que mediante metodologia própria selecionaram cases que apresentaram

soluções inovadoras e resultados positivos pela excelência das práticas adotadas. Apenas os cases com pontuação acima de 7.1

integram o Ranking Benchmarking e são publicados no Banco de Boas Práticas. Uma vez selecionado, os cases são publicados seus

resumos em Livro e também no Banco de Boas Práticas com livre acesso na internet. Veja na tabela abaixo, a lista dos 141 cases já

selecionados.

Desta forma, o Programa Benchmarking presta enorme contribuição na formação dos atuais e futuros gestores, disponibilizando

conhecimento e tornando fonte de pesquisa para gestores, universidades e midia especializada

Para acessar: o Banco de Boas Práticas Socioambientais e ter acesso aos resumos dos cases Benchmarking, visite o link:

http://www.maisprojetos.com.br/socioambiental/ecases.php



Instituições Benchmarking

Instituições Rankeadas pelo Programa Benchmarking Ambiental Brasileiro ao longo de suas 06 edições, selecionadas e

reconhecidas como detentor as das melhores práticas socioambient ais. Veja l is t a de cases no link:

http://www.maisprojetos.com.br/benchbrasil/lista.htm

1.Aché Laboratório

2.AGCO

3.AES Tietê

4.AES Uruguaiana

5.Alcoa

6.Alumar

7.Ambev

8.Anglo American

9.Apae Xaxim

10.ArcelorMittal Inox

11.ArcelorMittal Tubarão

12.AREVA

13.Astrazeneca

14.Autovias

15.Avon

16.Banco Nossa Caixa

17.Bandeirante Energia

18.Basf

19.Bayer

20.Bayer CropScience

21.Belgo Siderurgia

22.Boticário

23.Bradesco

24.Braskem

25. Bunge Fertilizantes

26. Caixa Econômica Federal

27. Caraiba Metais

28. Casa da Comunicação

29. Cefet-SC

30. Ceagesp

31. Celulose Irani

32. Ciba

33. Cia Vale do Rio Doce

34. Consorcio Propeno

35. Cooperativa Aurora

36. Copebras

37. Correios/Campinas

38. Correios/Bauru

39. Corn Products Brasil

40. Cosipa

41. CST Arcelor Brasil

42. DAEE

43. DaimlerChrysler do Brasil

44. Dana

45. Dori Alimentos

46. Dow AgroScience

47. Duke Energy

48. Duratex

49. Embraer

50. Embratel

51. Eurofarma

52. Faber-Castell

53. Firmenich

54. Fluídos da Amazonia

55. Ford

56. Fundação Espaço Eco

57. Givaudan

58. Global Telecom

59. Grupo Orsa

60. Hemorio

61. Henkel

62. INPEV

63. Instituto A.Vale do Rio Doce

64. Instituto Embratel

65. Instituto Via Viva

66. Itaipu Binacional

67. Itautec

68. Jonhson & Johnson

69. Klabin

70. Kurita

71. Materna

72. Petrobras

73. Philips

74. Portobello

75. Prac_Newpower

76. Prefeitura Potim

77. Prefeitura de Poços Caldas

78. Prefeitura São Paulo

79. Rio Paracatu Mineração

80. Rohm and Haas Quimica

81. Sabesp-SP

82. Sabesp_RP

83. Sadia

84. Samarco

85. Senac-SP

86. Senai-RS

87. Schering-Plough

88. Siemens

89. Sociedade Alphaville 11

90. Sonoco do Brasil

91. Souza Cruz/MG

92. Souza Cruz/RS

93. Suzano Celulose

94. TV Globo

95. Unimed-SC

96. Unimed Brasil

97. Usina Capricho

98. Usina Santa Cruz

99. Vianorte

100. Vivo

101. VM Florestal

102. Voith

103. Volkswagen

104. VOMM Brasil

105. Wal-Mart

106. Yagasai
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Benchmarking – Edição 2009 – Inscreva seu case e integre o mais respeitado Ranking de Boas Práticas Socioambientais do País

www.benchmarkingbrasil.com.br



FNQ e Programa Benchmarking

JUNTOS NA DIFUSÃO DAS PRATICAS DE EXCELÊNCIA SOCIOAMBIENTAL

FNQ e Programa Benchmarking 2042

A FNQ – Fundação Nacional da Qualidade fechou parceria com o Programa Benchmarking
Ambiental Brasileiro para que os cases selecionados pelo Programa sejam também publicados em seu
Banco de Boas Práticas. Desta forma, as boas práticas socioambientais chegam para mais profissionais
e ganham espaço nas organizações. Os cases Benchmarking selecionados ao longo das 06 edições já
realizadas podem fazer contato com a FNQ para inclusão de seu case se assim desejar.

O Banco de Boas Práticas é uma ação promovida pela Fundação Nacional da Qualidade – FNQ para
proporcionar o relacionamento das organizações comprometidas com a Missão de disseminar os
fundamentos da excelência em gestão para o aumento da competitividade das organizações e do
Brasil.

Ele está disponível no Portal da FNQ ( - Produtos e Serviços - Banco de Boas Práticas).
Hoje, conta com 525 práticas aprovadas e mais de 130 empresas participantes, além de mais de 1500
acessos mensais. Apenas para os membros e para os participantes do banco as informações são
disponibilizadas de forma completa, o que promove a identificação e o exercício do benchmarking
entre empresas.

Ao participar do Banco de Banco de Boas Práticas, a organização além de contribuir com a missão da
FNQ poderá participar de eventos exclusivos, como os encontros regionais, as Oficinas de Boas
Práticas de Gestão, os Workshops de Boas Práticas e os Fóruns de Boas Práticas.

Entende-se por Boa Prática, ferramentas gerenciais de natureza não operacional que atendam aos
fatores de enfoque, aplicação, aprendizado e integração (vide Critérios de Excelência FNQ disponíveis
para download gratuito no site - ).

Para os seguintes passos devem ser percorridos:

1. Preenchimento da Ficha Técnica para descrever a prática de gestão;

2. Envio da prática por e-mail a FNQ;

3. Análise e avaliação da Ficha pela equipe técnica da FNQ, e caso a prática seja aprovada (pontuação
maior ou igual a 60%), a prática entrará no Banco e a organização receberá um certificado.

A organização participante do banco, além de ser convidada para os eventos exclusivos, poderá ser
convidada para apresentar a sua prática em encontros regionais para troca de experiências com
outras empresas, inclusive em matérias e cases do FNQ em revista ou do Portal FNQ.

Outro benefício que a participação no Banco de Boas Práticas pode trazer é o auxílio na formulação do
Relatório de Gestão (RG) para as empresas que pretendem participar do Ciclo do Prêmio Nacional da
Qualidade. O RG é o documento que contém a descrição das práticas de gestão e dos resultados da
candidata ao prêmio, de forma a permitir sua análise pela Banca Examinadora.

Mais informações:

www.fnq.org.br

www.fnq.org.br

www.fnq.org.br
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Filme na NET:

History of Stuff

Boas Práticas:

História das Coisas – 21m17s – Dublado em Português – Um documentário que revela as conexões entre produção e consumo e seus

emergentes desafios ambientais e sociais. Uma forma didática de entender a complexidade do formato de vida que a humanidade

adotou e os impactos que isto acarreta para o meio ambiente e para a espécie humana. Vale a pena conferir.

Ouça entrevistas com especialistas Benchmarking no programa Aprendendo com o Rádio - Radio Imprensa falando sobre os cases

selecionados em 2008.

1. Anglo American www.maisprojetos.com.br/som/anglo.mp3

2. Bradesco

3. DAEE

4. Duratex

5. Sub Prefeitura Itaim Paulista

Na próxima edição, publicaremos mais entrevistas com os especialistas Benchmarking.

http://video.google.com/videosearch?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rlz=1T4WZPA_enBR296BR296&q=historia+das+coisas&um=1&sa=X&oi=video_result_group&resnum=4&ct=title#

www.maisprojetos.com.br/som/bradesco.mp3

www.maisprojetos.com.br/som/daee.mp3

www.maisprojetos.com.br/som/duratex.mp3

www.maisprojetos.com.br/som/entrevista.mp3

Dicas e Recomendações

Programa-se : Encontros Técnicos gratuitos e abertos - Calendário GMGA 2009

30/04/2009 – 5ª Feira – 09h00 às 12h00

Tema: Ciclo de Vida e Gerenciamento do produto - Palestrantes e Cases:Benchmarking convidados

25/06/2009 – 5ª Feira – 09h00 às 12h00

Tema: Programas de Desenvolvimento Sustentável empresa/comunidade - Palestrantes e Cases:Benchmarking convidados

27/08/2009 – 5ª Feira – 09h00 às 12h00

Tema: Mobilidade Urbana – Logística e Emissões - Palestrantes e Cases:Benchmarking convidados

29/10/2009 –5ª Feira – 09h00 às 12h00

Tema: Ferramentas da Gestão Sustentável - Palestrantes e Cases:Benchmarking convidados

26/11/2009 -

Tema: Mkt Verde e Consumo Consciente - Palestrantes e Cases:Benchmarking convidados

Inscrição:

–5ª Feira – 09h00 às 12h00

http://www.maisprojetos.com.br/formulario_inscricao.php



Espaço Do Leitor 2044

Neste espaço estaremos publicando seus comentários, criticas e sugestões a respeito da Revista e da Temática Socioambiental. Envie

suas perguntas, que estaremos procurando especialistas e publicando respostas. Abaixo alguns comentários recebidos no fale

conosco da MaisProjetos, que agradecemos e publicamos.

Ana Lucia Fernandes da Silva, Estudante de Técnico Ambiental - SENAC/SP

Quero parabeniza-los pelo evento Fibops, foi de alto nível, as apresentações foram excelentes,

pudemos ver nitidamente o compromisso das empresas em trabalhar para não apenas para o

lucro, mas colaborar para um Brasil melhor.

Heloisa Candia Hollnagel, Gestão Ambiental

Caros srs.,

Gostaria de parabenizá-los pelo evento e escolha dos convidados. Foi um privilégio poder

participar da 1ª FIBoPS e Dia Benchmarking, Compartilhar para Crescer. Aguardo pelo

próximo ano. Sds, Heloisa

ESPAÇO DO LEITOR
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