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A III edição da Revista Benchmarking apresenta como matéria de capa, um oportuno e necessário tema: O valor das boas práticas para a

sustentabilidade. Uma difícil tarefa, porém possível e gratificante. Os indicadores (sociais, ambientais e econômicos) refletem a

performance de determinado universo em relação a sustentabilidade, e as boas práticas são as ferramentas que asseguram a conquista

de tais indicadores.

Bebendo na fonte do saber dos entrevistados desta edição, destacamos duas frases que fundamentam o valor das boas práticas para a

conquista da sustentabilidade social, ambiental e econômica. A primeira vem do autor Içami Tiba “O comportamento humano não é pré-

determinado, como nos animais. Temos o poder de mudar o futuro”, e a segunda do Senador Cristovam Buarque “Tudo passa pela

educação, o Meio Ambiente equilibrado passa pela educação”. Portanto, a sustentabilidade começa com atitudes individuais, e estas

esculpidas pelo acesso a educação e formação de cada indivíduo. Embora as escolhas e atitudes sejam individuais, seus reflexos impactam

toda a sociedade. E inquestionável a importância da informação qualificada, da educação, da inovação e da responsabilidade de todos

para que a atual e futuras gerações possam usufruir de uma qualidade de vida sustentável e harmônica.

Não precisamos de intermináveis pesquisas e teses para concluir o óbvio - tudo começa no individuo, na sua formação e na sua interação

com o meio. A importância da informação qualificada, da educação, da inovação e da responsabilidade de todos para que a atual e

futuras gerações possam usufruir de uma qualidade de vida sustentável e harmônica é inquestionável.

Nesta edição procuramos extrair conceitos, técnicas e reflexões de nossos mais atualizados especialistas e nossas principais lideranças

para que o leitor da Revista Benchmarking tenha acesso aos mais relevantes temas e práticas da sustentabilidade. Sabemos que falar

com quem faz, faz a diferença.

Nas matérias, entrevistas, depoimentos e artigos desta edição, uma pequena contribuição para elevar o nível do debate socioambiental

no país.

Boa Leitura.

Marilena Lino de Almeida Lavorato

Coordenadora do Programa Benchmarking

Membro do Conselho Editorial
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SENADOR CRISTOVAM BUARQUE

Cristovam Buarque é engenheiro mecânico, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, em 1966, e doutor em

Economia pela Sorbonne, Paris, em 1973. Entre 1973 e 1979, trabalhou no Banco Interamericano de Desenvolvimento

(BID), em Washington, e desde 1979 é professor da Universidade de Brasília, da qual foi reitor de 1985 a 1989. Entre 1995 e

1998 governou o Distrito Federal e em 2002 elegeu-se senador pelo PT com a maior votação dada a um político no Distrito

Federal. Filiou-se ao PDT em setembro de 2005. Foi presidente das Comissões de Relações Exteriores , da Comissão de

Direitos Humanos e da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. Atualmente preside a Comissão de

Direitos Humanos.

Concorreu a Presidência da República nas eleições de 2006 ficou como o 4.º candidato mais bem votado no Brasil, totalizando

dois milhões e meio de votos, é também membro do Instituto de Educação da UNESCO. Acompanhe agora uma entrevista

onde o Senador abre seu coração para os problemas ambientais do Brasil e do mundo.

Por Luciene Balbino

“As boas práticas ainda são restritas a pequenos grupos e pessoas, mas de qualquer maneira
está aumentando, hoje existem muitos mais adeptos do que há vinte, trinta anos atrás”

Tentando entender que o futuro do país tem que ser construído e
caminhar por duas pernas, a ecologia para garantir a mesma chance
entre gerações e a educação, igual para todos para garantir a mesma
chance entre classes sociais. Só assim o resto fica possível e até fácil,
eu diria. Nós queremos um desenvolvimento que seja sustentável
para o Meio Ambiente e que seja igualitário na educação, o resto
vem. Nos dias de hoje nós temos um divórcio muito grande entre o
que pensa o Ministério do Meio Ambiente e as demais áreas no
Governo. Não vamos ter uma idéia de Meio Ambiente organizado,
controlado enquanto a idéia do equilíbrio ecológico não estiver na
cabeça do Ministro da Energia, da Indústria, da Educação, do

Trabalho e no Brasil não está. O Ministro do meio Ambiente é uma
espécie de fiscal dos outros, aí não funciona, só vai funcionar bem
quando todo o Ministério tiver uma filosofia clara de respeitar o Meio
Ambiente. Por exemplo, nenhum Ministro do Planejamento, da
Economia teve a idéia de aumentar a Renda Per Capita tão urgente,
nenhum Ministro da Educação teve a idéia de melhorar a escola
eliminando crianças porque na cabeça de todos a vida é sagrada,
mas não está na cabeça de todos que o Meio Ambiente é Sagrado,
que a economia tem que estar em harmonia com um Meio Ambiente
equilibrado.

Entrevista com Senador Cristovam Buarque 5

Como é exercer um cargo político em um país com imensas riquezas naturais e ao mesmo tempo com enormes

diferenças sociais? Como vê as relações socio-econômicas-ambientais dentro deste contexto?



Só quando a gente colocar o Meio Ambiente como a preocupação de
todas as áreas do Governo tudo vai mudar, até lá a gente não vai
conseguir ter meio ambiente equilibrado, fica uma disputa entre os
outros Ministros e o Ministro do meio Ambiente e este termina
perdendo.

Entrevista com Senador Cristovam Buarque 6

Quais os principais desafios para que os princípios da sustentabilidade sejam de fato parte integrante das políticas

publicas em nosso país?

Em sua opinião, o que mais atrapalha e o que mais ajuda em se tratando da defesa do meio ambiente em nosso país?

Como autor de um inesquecível discurso sobre a internacionalização da Amazônia onde afirma “Como humanista,

aceito defender a internacionalização do mundo. Mas enquanto o mundo me tratar como brasileiro, lutarei para que

a Amazônia seja nossa. Só Nossa!”, acha que estamos cuidando bem deste nosso imenso patrimônio? O que podemos

e devemos fazer em relação a esta questão?

Repercutiu pra mim de uma maneira surpreendentemente alta, eu
fiz este discurso em Nova Iorque em Setembro de 2000, são quase
nove anos ainda circula pela internet . Pra mim é uma surpresa a
receptividade que ele teve.

nossa matriz energética mesmo sendo baseada em hidrelétrica que
não causa aquecimento global mas depreda pelos grandes lagos que
são construídas desfazendo verdadeiros biomas em algumas
unidades, então a energia, a indústria, mas sobretudo com a
mentalidade consumista como agimos no Brasil.

O que atrapalha é a mentalidade da voracidade do consumo que nós
todos brasileiros temos, nós queremos consumir, consumir e
consumir e isso obriga a depredar, depredar e depredar o Meio
Ambiente, segundo ponto é que nós montamos uma indústria
baseada quase totalmente em indústria mecânica, automobilística
por exemplo, uma indústria que é poluente por natureza, terceiro a

“Nenhum Ministro da Educação teve a idéia
de melhorar a escola eliminando crianças
porque na cabeça de todos a vida é sagrada,
mas não está na cabeça de todos que o
Meio Ambiente é Sagrado, que a economia
tem que estar em harmonia com um Meio
Ambiente equilibrado”.

“Nós queremos um desenvolvimento que seja
sustentável para o Meio Ambiente e que seja
igualitário na educação, o resto vem”.



Tudo passa pela educação, o Meio Ambiente equilibrado passa pela
educação, primeiro que a educação é que vai mudar a mentalidade
da população para entender que não deve haver desperdício, não se
deve derrubar árvores, o polimento e também porque graças a
educação que a gente desenvolve ciência e tecnologia capaz de
substituir os métodos de produção depredadores por métodos de
produções sustentáveis.
Não estamos preparando os futuros gestores, existem poucos
trabalhos hoje colocados em missão ecológica na cabeça de nossas

crianças, as crianças percebem que elas que vão pagar o maior preço
pela crise ambiental, mas a educação ainda não está fazendo isso,
começa que a gente não segura as crianças na escola, apenas um
terço das nossas crianças terminam o segundo grau, então onde elas
vão estudar o Meio Ambiente se elas nem conseguem estudar,
segundo mesmo as que estudam ficam pouco tempo na escola, ficam
duas horas por dia no Brasil, sendo que deveriam ficar seis ou oito
horas. A escola não está sendo um bom instrumento de divulgação
da consciência ecológica.

Entrevista com Senador Cristovam Buarque 7

Outra causa que defende é a educação. Como a educação trata as boas praticas ambientais em seus currículos?

Estamos no caminho certo? Estamos preparando adequadamente nosso futuros gestores e homens públicos para

lidarem com estas questões?

Porque a mídia tem a mentalidade da população, o consumo. Você
dizer que o futuro do mundo não está na indústria automobilística
não cola na opinião pública, quem já tem carro quer ter outro e quem
não têm diz: Agora que chegou a minha vez vão proibir? A gente sabe
que é impossível ter um meio ambiente equilibrado baseado na
indústria automobilística, mesmo que a gente substitua isso tudo,
petróleo por álcool que não vai conseguir, por etanol, ainda assim
criar processo de desequilíbrio ecológico do uso da terra na ocupação
do solo por automóveis, assim há necessidade de grandes
investimentos na área de estradas, viadutos, então nós temos uma
dificuldade grande que faz com que não repercuta os alertas. Eu
tenho a impressão e é triste dizer, que nós só vamos despertar para o
meio Ambiente quando já for muito tarde, quando não tiver mais
jeito, por exemplo, quando o mar já estiver subido, quando os pólos
descongelaram, aí não vai ter mais jeito já subiu, eu não sou otimista
que nós vamos conseguir ter um desenvolvimento sustentável.

Porque o relatório IPCC (Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU) em 2007 não teve espaço na

mídia como deveria ter? Porque suas projeções não mobilizaram a sociedade? O que faltou?

“A escola não está sendo um bom instrumento de divulgação da consciência ecológica”.

“Tudo passa pela educação,
o Meio Ambiente

equilibrado passa pela
educação”



A mídia responde o que a opinião pública quer ouvir, aí não dá
importância ao Meio Ambiente para não perder mercado, para não
perder público, é um jogo de poder.

Entrevista com Senador Cristovam Buarque 8

Está sendo levada a sério por algumas pessoas isoladas, mas não
está sendo levada a sério pelo conjunto das populações do mundo. As
boas práticas ainda são restritas a pequenos grupos e pessoas, mas
de qualquer maneira está aumentando, hoje existem muitos mais
adeptos do que há vinte, trinta anos atrás. No passado quem falasse
do Meio Ambiente era considerado bicho grilo, um chato, um
maluco, um fora de proposta, na economia as pessoas riam de quem
falava em Meio Ambiente, eu tenho artigo recusado em 1972 por um
grande economista brasileiro, chamado Chico de Oliveira, porque ele
disse que esse assunto era uma invenção do imperialismo para

Nem o Brasileiro e nenhum outro país, salvo algumas exceções, a
Escandinávia, mas a imensa maioria da população não tem
consciência ecológica, mesmo a Escandinávia se a gente olhar bem,
o que eles fazem é exportar as indústrias poluentes para os nossos
países, então eles mantêm as suas florestas, mas destroem as
nossas.

O mundo não tem futuro se nós não cuidarmos do equilíbrio ecológico e não vai valer a pena morar em um mundo onde não houver equilíbrio
ecológico.

O valor das boas práticas para a conquista de um desenvolvimento sustentável (usufruir sem prejudicar as próximas

gerações) está sendo levado a sério pela sociedade mundial e brasileira?

A Mídia está preparada para cobrir com competência a complexidade destas questões?

O Brasileiro tem consciência ambiental? O que falta para que todas as classes sociais adotem as boas práticas

ambientais?

Como brasileiro, qual é sua frase sobre meio ambiente e sustentabilidade.

impedir o crescimento do terceiro mundo. Agora estamos correndo
atrás do tempo perdido.

“A mídia tem a mentalidade da população, o
consumo. Você dizer que o futuro do mundo não
está na indústria automobilística não cola na
opinião pública, quem já tem carro quer ter outro e
quem não têm diz: Agora que chegou a minha vez
vão proibir?”.

“No passado quem falasse do Meio Ambiente era
considerado bicho grilo, um chato, um maluco,
um fora de proposta, na economia as pessoas
riam de quem falava em Meio Ambiente”.
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O Valor das Boas Práticas
Entrevista com os médicos  Dr. Içami Tiba,
Dr. Alberto Ogata e o executivo Ângelo Derenze
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Por Luciene Balbino

Existem valores universais que não podemos esquecer e que passam
de geração a geração construindo um código de conduta para a
harmonia das relações.

São as chamadas boas práticas, que criam e mantém um ambiente
saudável para a convivência das pessoas entre si e com o meio
ambiente natural. Praticas que conduzem a sustentabilidade das
relações.

Não precisamos de muita pesquisa para concluir que tudo começa
no individuo, na sua formação e na sua interação com o meio.

Se não tivermos um olhar respeitoso das relações humanas,

também não teremos respeito com o lugar onde vivemos. Quem não
cuida de si nem de sua casa, não vai cuidar dos rios, do ar, do solo, do
planeta.

O fio da meada para a sustentabilidade das relações está nas boas
praticas, e para falar um pouco sobre elas, entrevistamos 03
personalidades atuantes que compartilham conosco suas
experiências e conhecimentos.

Nas entrevistas a seguir, fica claro a importância da educação, da
inovação e da responsabilidade de todos para que a atual e futuras
gerações possam usufruir de uma qualidade de vida sustentável e
harmônica.

Içami Tiba é Médico pela Faculdade de Medicina da USP; Especialização: Psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da
FMUSP; Especialização em Psicodrama pela SOPSP - Sociedade de Psicodrama de São Paulo e Graduação:
Professor-supervisor de Psicodrama de Adolescentes pela FEBRAP - Federação Brasileira de Psicodrama. Exerce
várias atividades como: Psicoterapeuta de adolescentes e consultor de famílias em clínica particular; Psiquiatra-
assistente do Departamento de Psiquiatria Infantil do Hospital das Clínicas da FMUSP, Presidente da Federação
Brasileira de Psicodrama; Professor de Psicodrama de Adolescentes no Instituto Sedes Sapientiae, em São Paulo;
Presidente do I Congresso Brasileiro de Psicodrama; Apresentador e Psiquiatra do programa semanal Quem Ama,
Educa, na Rede Vida de Televisão. Profissional incansável, publicou 27 obras que juntas venderam mais de 2,3
milhões de exemplares. Proferiu mais de 3.300 palestras para empresas, escolas, associações, instituições etc., no
Brasil e no Exterior (Turquia, Grécia, Itália, Espanha).

“O comportamento humano não é pré-determinado, como nos animais. Temos o poder de mudar o futuro, de mudar nosso

comportamento já no próximo momento. Podemos mudar por amor, por querer bem a uma pessoa amada, a um filho, à humanidade”.

IÇAMI TIBA
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Em sua opinião qual o valor das boas práticas para a
sustentabilidade do planeta e qualidade de vida das
pessoas?

Em tempo de crise, as boas práticas são protagonistas
ou coadjuvantes nas decisões e escolhas?

O tema ambiental desperta encanto na maioria das
pessoas, mas poucos passam do discurso a pratica.
Porque?

Em sua opinião, o cidadão comum das grandes
metrópoles entende a complexidade e urgência dos

Educação. Porque hoje não adianta a gente fazer muita coisa, dar
informação e mesmo se o trabalho das escolas for positivo não
resolve se a própria pessoa em casa não faz. É muito comum o
adolescente participar de campanhas sobre a água, visitar os
lugares, limpar lugares etc, mas ao chegar em casa jogam as coisas
no chão. A educação é a melhor forma de preparar uma pessoa, só
com a educação uma pessoa tem a possibilidade de perceber as
coisas e não simplesmente fazer porque viu e não entendeu, mas fez
e nem continuou depois, o reconhecimento é que faz com o que não
funciona se torne obsoleto, porque alguém inventa algo mais
eficiente, então a educação para a sustentabilidade é um dos pontos
fundamentais que eu abordo no meu livro A Família de Alta
Performance.

Vou pegar uma frase de um amigo meu, professor, Luiz Marins,
Antropólogo que conta que uma vez teve um terremoto em Lisboa e
chamaram o Marquês de Pombal para ajudar no terremoto que
acabou com Lisboa. Ao chegar lá ele disse: “Ajudem os vivos,
enterrem os mortos e fechem os portos”, então em tempos de crise a
gente tem que avaliar qual é o prejuízo, enterrar o prejuízo, trabalhar
com o que tem e não se deixar levar por predadores da crise. Olha que
lição maravilhosa que aconteceu, a lição que nos deu o Marquês de
Pombal no século XVII. Temos que ser mais fortes do que a crise,
porque se não ela nos absorve.

Porque não tem educação pra isso, a natureza é maravilhosa, se a
gente tivesse tão incorporado no nosso padrão de comportamento,
na educação, como incorporamos a língua, nós resistiríamos a
muitas propostas tentadoras e imediatistas, ficaria como se fosse um
instinto do bem.

desafios ambientais?

Como estamos no Brasil em relação ao consumo
consciente? Há percepção e valorização das boas
praticas nas preferências de consumo?

Os meios de comunicação de massa estão tratando de
forma adequada tais questões?

Acho que mesmo que compreenda vivemos à base do cifrão e custa
caro você se preservar, custa caro você não poluir, então se não vier
para a cabeça das pessoas que dirigem os projetos mais econômicos
nada vai mudar. Não vamos conseguir nada se a educação ainda
prevalecer do enquanto der ta bom, sabe a casa está caindo e ao
invés de se arrumar a casa se coloca alguma coisa para segurá-la,
fazem uma improvisação e acabam tendo mais trabalho do que se
fizessem direito.

Estamos ruins porque o consumo consciente custa caro, a indústria
produz cada vez mais alimentos mais baratos, com ingredientes
mais baratos que provocam câncer, que são extratos de açúcar,
farinhas brancas, produtos que dão o colesterol ruim facilmente, mas
barateia, então o povo come, parece um paradoxo que a pessoa que
queira se preservar tenha que entrar nesse jogo dessa comida e tem
que pagar quase o dobro do preço para poder comer melhor as
comidas sem agrotóxicos, as comidas verdes.

Por incrível que pareça as pessoas estão querendo aprender. A novela
tem um grande poder de formação de opinião e veja como a Glória
Perez em Caminho das Índias está fazendo com a esquizofrenia,
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derrubando um monte de preconceitos. Preconceito ao invés de
ajudar o paciente ajuda a doença não ser tratada.

Mudar a posição. O professor hoje tem que ser um gerente, um
mestre de obra na construção do conhecimento. Mas quem tem que
construir é o próprio aluno, os educadores não podem dar a coisa
pronta para os alunos engolirem porque vão achar que o que
engoliram já sabem tudo e não sabem, a única forma de assimilar a
informação é praticar em cima, prática é a mãe da sabedoria.

Abordo sim, só que eu falo do ambiente psicológico, porque faz parte
de uma boa vida preparar-se bem, ter um ambiente em casa
favorável. Quando eu falo que as crianças devem guardar seus
brinquedos, eu estou mexendo com o ambiente, não podem
simplesmente usar e deixar como usaram, tem que apertar a
descarga, usou o banheiro tem que deixar limpo para o outro usar.
Por que em casa a criança pode deixar o brinquedo atrapalhando a

O que a escola pode e deve fazer para preparar as futuras
gerações em relação a isto?

Em algum de seus livros, aborda a temática ambiental?
Se sim, de que forma?

passagem de todo mundo? Não pode, brincou, tem que guardar, foi
capaz de pegar é capaz de guardar, tirou da caixa tem que por na
caixa depois. Eu acho que a percepção da nossa ação depende muito
do ambiente, se é propício, se é adequado ou não. Fazer essa leitura
psicológica é fundamental. Se eu posso deixar o brinquedo fora, meu
pai que se vire, minha mãe que se vire então quando eu for para a
sociedade porque vou me incomodar com o ambiente lá fora? A
cidadania familiar prepara melhor o cidadão social, que por sua vez,
é a base sua cidadania universal e da preservação do planeta.

Vou citar um texto que eu li do Índio Seatle na época em que o
americano foi lá e quis comprar as terras indígenas, derrubar as
matas e construir as cidades planas, esse chefe falou assim: “As
pessoas que assim fazem em nome do progresso, tudo bem que
tenha o progresso, mas estão esquecendo que estão matando a terra,
porque quem cospe no chão está cuspindo no seu próprio pé”. Eu
acho que pessoa que não é sustentável, ele está se condenando a si
mesmo e aos outros.

Deixe uma frase sobre sustentabilidade e meio
ambiente para a Galeria Vozes da Sustentabilidade.
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Em sua opinião qual o valor das boas práticas para a
sustentabilidade e qualidade de vida? Como o binômio
“boas práticas e sustentabilidade” é visto é aplicado em
nosso país?

O cidadão comum tem consciência da urgência e
importância das questões ambientais do planeta para a
sua saúde?

A crise mundial que vivemos hoje, pode ser atribuída a
falta das boas práticas ? Em tempo de crise, as boas

A sustentabilidade envolve o desenvolvimento econômico, com
respeito às pessoas e ao meio ambiente. Neste aspecto, as
organizações têm grande importância para educar, dar o exemplo e
criar uma cultura que una bem-estar das pessoas com equilíbrio e
harmonia com o mundo que nos cerca. As boas práticas são
importantes para estimular as diferentes organizações, dando o
exemplo, mobilizando e criando redes de sinergia.

Acredito que há uma tendência para as pessoas terem cada vez mais
consciência da relação entre as questões ambientais e a saúde. As
revistas, os jornais, a internet e a TV mostram reportagens e matérias
relacionando muitos problemas de saúde relacionados com a
poluição ambiental, as mudanças climáticas e o desmatamento.
Neste contexto, acredito que as empresas que são ambientalmente
responsáveis serão identificadas pelos consumidores e terão
melhores resultados econômicos.

práticas são protagonistas ou coadjuvantes nas
organizações?

Fale sobre a ABQV, a instituição que preside e é voltada à
qualidade de vida. Quais são os principais desafios,
projetos e conquistas?

Como a sustentabilidade é trabalhada e aplicada na
qualidade de vida dos grupos e dos indivíduos?

A boa governança, a ética e os valores constituem-se nos elementos
subjacentes de vários aspectos relacionados à crise global e as boas
práticas em sustentabilidade servirão como um guia para que as
organizações se reconstruam e sejam sustentáveis.

A Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV) reúne há mais
de uma década, centenas de empresas que possuem programas e
ações que visam promover o bem-estar dos trabalhadores. Envolver
as pequenas e médias empresas a ajudar a construir programas bem
organizados e estruturados e capacitar os gestores das organizações
são os maiores desafios. A ABQV tem promovido encontros, jornadas
regionais, workshops, um grande congresso anual e é responsável
por um curso de pós graduação lato sensu em gestão de programas
de qualidade de vida.

Muitos autores têm sugerido que a harmonia e sintonia com a
natureza e o meio ambiente constituem-se numa dimensão da
qualidade de vida tão importante quanto à saúde física e emocional.

Social da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), e foi Integrante da Comissão Técnica do
Programa Benchmarking Ambiental Brasileiro, Edição 2006. O Dr. Alberto Ogata, preocupado com a qualidade de
vidas das pessoas nos diz enfaticamente que uma vida melhor num planeta melhor depende de nossas escolhas e
atitudes.

“Não é possível termos bem-estar ou saúde com a degradação do planeta”

Alberto J. N. Ogata é Médico, Mestre em Medicina e Economia da Saúde, Diretor de Saude e Benefícios - TRF3, Membro da Comissão Cientifica da
Associação Brasileira de Stress, Presidente da Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV), Diretor Titular Adjunto de Responsabilidade

Alberto Ogata
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Por exemplo, faz parte de um processo de desenvolvimento de
promoção da qualidade de vida o consumo consciente, o uso racional
da água e da energia e a revisão do padrão de vida. Não se trata
simplesmente de reciclar ou reusar, mas de um novo olhar sobre o
estilo de vida e consumo e na maneira como nos relacionamos com o
planeta.

Há um movimento mundial que busca relacionar a qualidade de vida
pessoal (ou "wellness") com o equilibrio com a natureza e o meio
ambiente. Sem dúvida, não é possível termos bem-estar ou saúde
com a degradação do planeta. Neste contexto, os processos de
educação em saúde envolvem o respeito com o meio ambiente, nas
empresas, nas associações, nos clubes e na comunidade em geral.
Por outro lado, muitas empresas incluem a questão da saúde e da
qualidade de vida no pilar da sustentabilidade. Empresas como Abril
e Philips inserem programas como prevenção de DST/AIDS neste
pilar, propiciando uma gestão integrada e sinérgica.

Acredito que a base de tudo está na educação, em suas várias
dimensões. Desde a infância, as pessoas devem aprender a buscar o
equilíbrio entre os vários domínios da qualidade de vida (físico,
social, emocional, espiritual, intelectual e ambiental). Neste
contexto, as pessoas terão um comportamento ditado por valores e
princípios e não por regras ou por medo de multas ou punições.
Assim, nas empresas, surge o desafio de criar programas integrados
em sustentabilidade, que permeiem toda a organização e não seja
simplesmente um instrumento de marketing, valorização da marca
ou busca de reconhecimento do mercado, por premiações ou
certificações. Ela deve ser um valor real e assim ser percebido por
todos os grupos de interesse (empregados, clientes, fornecedores e
acionistas).

Como Médico e Presidente de uma instituição voltada a
qualidade de vida, como vê a relação Saúde, Meio
Ambiente e Sustentabilidade na pratica?

Como as instituições aplicam as praticas de
sustentabilidade para a qualidade de vida de seus
colaboradores e da comunidade na qual está inserida?

Dr. Ogata, o senhor foi jurado Benchmarking em 2006,
como foi a experiência ao participar de um programa
para incentivo a adoção das boas práticas nas
organizações?

Acredito que a crise econômica global nos trouxe uma lição. As ações
das empresas, das organizações e das empresas devem ser pautadas
não somente pelos indicadores econômicos. A boa governança
corporativa, o respeito pelo meio ambiente, o desenvolvimento
humano, através da educação, da saúde, da diversidade e do
respeito são fundamentais para a sustentabilidade. Devemos buscar
a sinergia entre as pessoas que d

Foi uma excelente experiência, pois pude perceber que as empresas
buscam melhorar suas práticas e ações, realizando intercâmbio com
outras instituições, aprimorar suas práticas e ter o reconhecimento
dos avanços conseguidos. Pude testemunhar que as empresas estão
evoluindo e muitas passaram das ações meramente pontuais (ou em
eventos) para programas bem estruturados, com avaliação de
resultados e alinhados com as estratégias da companhia.

Sem dúvida. Acredito que esta Feira se constituiu num momento
especial para o intercâmbio entre as empresas e os profissionais,
para troca de experiências, desenvolvimento pessoal e profissional e
para que as pessoas tenham uma idéia do cenário nacional da
sustentabilidade corporativa.

esejam o crescimento sustentável de
nosso país para que possamos pressionar os nossos governantes e
dirigentes no sentido de se construir um arcabouço legal e regulatório
que permita o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico,
ambiental e social.

O valor das boas práticas é tema da 2ª FIBoPS, que se
realiza em setembro, e teremos na programação o Dia da
Saúde Sustentável. Podemos esperar boas práticas?

Deixe uma mensagem para os leitores da Revista
Benchmarking, profissionais, lideranças e demais
interessados nas praticas de sustentabilidade.
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Casa e Construção da Editora ABRIL. Com amplo conhecimento no segmento de decoração e 30 anos de experiência
profissional, dos quais 23 no Grupo Abril, o executivo ocupou diversas posições. Em 2000, assumiu a diretoria de
Publicidade de Núcleo Casa e, em 2005, de Casa e Construção–posição ocupada até dezembro de 2008 na ABRIL.
Se todos os profissionais voltados à arquitetura tiverem consciência que é necessário conversar e trocar experiências
quando o assunto for Meio Ambiente, estaremos no caminho certo de um futuro pleno e mais saudável, afirma
Derenze. A seguir, uma breve entrevista com o presidente do maior evento de arquitetura, decoração e paisagismo
das Américas e segundo maior do mundo, atrás apenas do Salão de Milão.

“A sustentabilidade é um assunto sério e não deve ser encarada como modismo e sim com atitude”.

O executivo Ângelo Derenze assumiu a presidência executiva da CASA COR em janeiro de 2009, cargo que estava sendo acumulado pelo
empresário, apresentador João Doria Jr., que agora ocupa a presidência do Conselho de CASA COR. Derenze ocupava a posição de diretor de Núcleo

Ângelo Derenze

Por que Sustentabilidade foi o tema escolhido para esta
edição?

Como está sendo a repercussão do público em relação
ao tema?

A sustentabilidade não pode ser levada como modismo. Ela é uma
atitude que devemos adotar para o bem do nosso futuro. Por isso,
incentivamos todos os profissionais da CASA COR, CASA HOTEL e
CASA KIDS a criarem espaços que unam as últimas tendências do
morar contemporâneo com diversas formas de contribuir nas áreas
ambiental, social, cultural e econômica. Pretendemos ainda
estimular uma verdadeira mudança de cultura nos
visitantes/consumidores e esperamos que esta causa seja repetida
por outras empresas, profissionais e estudantes.

Para o desenvolvimento de todo o evento contamos com o apoio de
importantes parceiros. O Green Building Council Brasil realiza
palestras, cursos, além de oficinas educativas para o público infantil;
e o grupo Sustentax orientou os 168 profissionais envolvidos,
assessorou o projeto de montagem das mostras e também promove
discussões sobre os conceitos de sustentabilidade. Assim, o tema
pode ser visto por todo o evento. No Boulevard de Interligação,
inclusive, as pessoas podem percorrer a exposição em carros elétricos
ou bicicletas, veículos não poluentes.

A repercussão está além de nossas expectativas. Os visitantes já vêm

até a CASA COR com o intuito de conhecer produtos, soluções e
ambientes sustentáveis. Acreditamos que as ideias demonstradas
nos espaços serão levadas e aplicadas nas casas do nosso público.

Neste ano, a história da CASA COR está marcada por uma nova
posição que ela conquista: o maior evento de arquitetura, decoração
e paisagismo das Américas e segundo maior do mundo, atrás apenas
do Salão de Milão. A receita deste crescimento está na concepção de
três exposições simultâneas de diferentes segmentos: CASA COR,
focada em ambientes residenciais, CASA HOTEL, destinada ao setor
de hotelaria e turismo, e CASA KIDS, voltado para a família.

A CASA COR teve início em 1987, uma criação da brasileira Yolanda
Figueiredo e a argentina Angélica Rueda, com a realização da
primeira edição, em uma propriedade da família Forbes, no bairro
Jardim Europa, em São Paulo. A partir daí, a CASA COR se tornou
referência nacional e internacional de bom gosto, influenciando
formadores de opinião e agregando valor às marcas a que elas se
associam. Em 2000, foi adquirida por um fundo de investimento
administrado pelo Pátria Banco de Negócios. O histórico de sucesso
continuou e ganhou ainda mais impulsão em março de 2008,
quando ocorreu a aquisição pelos grupos ABRIL S/A e DORIA
ASSOCIADOS. Desde então, mais inovações surgiram, como um
audacioso plano de licenciamento de produtos com a marca,

A CASA COR já se encontra na sua 23º edição. Conte nos
como foi esta trajetória de sucesso?
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investimento em opções de entretenimento e a criação de outros
eventos: CASA BOA MESA, CASA KIDS, CASA OFFICE, CASA COR
STARS, CASA COR WORKSHOPS e CASA COR SEMINÁRIOS.
Atualmente, a CASA COR, possui 17 franquias, sendo 13 nacionais
(Bahia, Brasília, Campinas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul e Sorocaba) e três internacionais: Peru, Panamá e
Suécia.

O conceito sustentabilidade também foi incentivado por nós aos
profissionais que criaram os 15 ambientes do CASA KIDS. Entre os
espaços, se destaca o Jardim da Criança, criado pelo paisagista
Marcelo Faisal. Toda a área possui brinquedos ecologicamente
corretos e educativos, fabricados com madeira certificada e plástico
reciclado. Com o apoio do Green Building Council Brasil ainda são
realizadas oficinas educativas, sendo mais uma forma de
conscientização para o público infantil.

Ao todo, são 124 ambientes desenvolvidos por 168 profissionais. Os
espaços abrangem 44 mil m2 de área ocupada, sendo 22 mil m2 de
área construída, em CASA COR, CASA HOTEL e CASA KIDS.

Todos os profissionais foram incentivados a aplicar em seus
ambientes, por meio de produtos, mobiliário ou até mesmo em todo
o projeto, algo que levasse a conscientização dos visitantes. Desta
forma, cada arquiteto, paisagista ou decorador encarou com muita
seriedade este tema.

Um exemplo é o LOFT SUSTENTÁVEL, criado por Helena Viscomi. Ela
projetou um local exclusivamente pautado para propor soluções que
possam minimizar as agressões ao meio ambiente, como o
fechamento das paredes internas, externas e telhas, feitos com
placas de material reciclado. A iluminação, toda em LED, garante
redução do consumo de energia. No revestimento do piso, paredes e

Como foi trabalhado o conceito da sustentabilidade no
CASA KIDS, a casa dos sonhos?

Quantos ambientes há este ano e quantos profissionais
participam?

O tema escolhido para a 23ª CASA COR é a
Sustentabilidade, como os profissionais encararam este
tema tão atual no mundo?

móveis foram usados madeira de demolição recuperada de casarões
antigos. Em relação ao reuso da água, ela optou pelo aquecimento
solar e instalou um reservatório, receptor de águas pluviais de pias e
de drenagem de jardim, para que todo o volume recebido seja
tratado e reutilizado para jardinagem e vasos sanitários.

Neste ano, também elegemos o projeto mais sustentável, por meio
do Prêmio CASA COR. Um júri, formado por personalidades do
mundo jornalístico, publicitário e de negócios, consagrou o REFÚGIO
DO VELEJADOR como destaque neste quesito. Produzido pela
arquiteta Debora Aguiar, o ambiente tem o aproveitamento da luz
natural, móveis feitos com madeira ecológica, uma mesa de jantar
em tora reaproveitada, entre outros objetos e materiais
ecologicamente corretos.
ambientes sustentáveis. Acreditamos que as ideias demonstradas
nos espaços serão levadas e aplicadas nas casas do nosso público.

Sim, com certeza. Esta é uma de nossas premissas ao adotar o tema
sustentabilidade e uma grande tendência apresentada aos
visitantes.

É possível unirmos no Brasil conforto, funcionalidade e
meio ambiente em soluções sustentáveis para a casa?
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Trajetória Ambiental

Por Luciene Balbino

Entrevista

“O mais importante é a gente sempre colocar uma pedrinha, para construir um mundo melhor para todos”

Paula Saldanha, jornalista e escritora que sempre esteve atenta e envolvida com as questões ambientais. Iniciou seu trabalho na televisão
em 1974, convidada para apresentar o programa Fantástico, da TV Globo. A partir de 1976, passou a apresentar também o telejornal Hoje e,
em 1977, o Globinho, que marcou toda uma geração.

Paula sempre buscou liberdade de expressão e, a partir de 1987, fechou um contrato com a TV Globo para produção independente de
reportagens especiais sobre o Meio Ambiente para o Fantástico, exibidas até maio de 1992.

A convite do Governo brasileiro produziu para a Rio 92 (Conferência da ONU para Meio Ambiente e Desenvolvimento – Rio Centro),
documentários e exposições bilingues com seu acervo, para os chefes de estado de mais de 150 países.

Há 12 anos Paula Saldanha realiza seu programa independente Expedições, exibido na TV Educativa, atual TV Brasil, e na TV Cultura. A série
de TV Expedições já conta com centenas de programas e dezenas de livros publicados. Desde 2006 está sendo publicada a Coletânea
Expedições em DVDs, em versão trilingue (português, inglês e espanhol). Os três primeiros volumes, com 18 documentários em DVD têm como
tema a Amazônia.

Confira a entrevista que Paula nos concedeu de peito aberto e com muita lucidez sobre as questões socioambientais.

O Brasil é o pais da megadiversidade – da diversidade de biomas,
ecossistemas, espécies animais e vegetais. É também a nação da
grande diversidade étnica e cultural, com um povo que acredita no
futuro. É fácil ser apaixonado por este país.

Foi uma experiência muito interessante, porque tive a oportunidade
de conhecer boas iniciativas que nos mostram novas estratégias de
lidar com a produção consciente. É sempre bom descobrir ações que

Paula, como foi a experiência de jurada Benchmarking
em 2006?

Essa é uma paixão de mais de 3 décadas, quando eu e Roberto
Werneck, meu companheiro de vida e de trabalho, começamos a
percorrer todas as regiões do Brasil documentando áreas naturais e
as populações locais. Nesse trabalho persistente e apaixonado,
percebemos que nossos mais preciosos recursos naturais, como
nossas florestas e nossa água têm sido tratados na forma de um
saque planetário – é só acompanhar os dados de destruição da
floresta amazônica.

Paula, a jornalista e sua paixão pelas riquezas naturais
do Brasil

Paula Saldanha – Jornalista, escritora, apresentadora e produtora de documentários ambientais

Paula Saldanha, jornalista, escritora, apresentadora e produtora de documentários
ambientais
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nos apontam para um futuro melhor. Esse jornalismo investigativo sempre foi a nossa linha de trabalho.
Em novembro de 1994 eu e Roberto fomos em busca da verdadeira
nascente do rio Amazonas, no Sul do Peru. Já tínhamos investigado
as publicações do Instituto Geográfico Nacional e de outras
instituições científicas. Na época, nem o IBGE deu atenção. Apenas o
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE – recebeu nossas
informações.
Uma década e meia depois, descontente com informações erradas
sobre o Amazonas, decidimos organizar e financiar a Primeira
EXPEDIÇÃO CIENTÍFICA BRASILEIRA E PERUANA À NASCENTE DO
AMAZONAS, que contou com a participação do atual IBGE, INPE e
ANA, e colocou marcos geodésicos no setor da nascente, nas encostas
do Nevado Mismi. A partir de nossa expedição, que oficializou a
nascente, o INPE pode finalmente medir o rio Amazonas e divulgar
que ele é 140 quilômetros mais longo que o Nilo.
Posso assegurar que é muito difícil fazer um trabalho sério.

Desde pequena, quando meus pais construíram nossa linda casa...
Fazíamos horta com húmus produzido com lixo orgânico, com
separação de lixo industrial – isso em 1962! Mas, no trabalho, a
influência do Roberto foi muito grande. Como biólogo, Roberto
produziu seus primeiros documentários científicos em 1977 e
sempre chamou a atenção para as intervenções desastrosas do
homem na natureza.
Nosso trabalho de documentação não parou nunca.

Desde que idade você tem essa paixão pela natureza?

Entrevista Paula Saldanha, jornalista, escritora, apresentadora e produtora de documentários
ambientais
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O Brasil é um país abençoado, cheio de frutas, matas,
rios, mares. Dói em você ver tanta destruição?

De que forma acredita que contribui para um Brasil
melhor?

Acredita que ainda podemos salvar o planeta da
destruição?

Dói mais ainda quando a gente vê a destruição irreversível, como é o
caso da destruição de nascentes. Já documentamos vários rios do
interior de Minas Gerais e Bahia que eram perenes e, com
desmatamento e pisoteamento do gado em seus mananciais,
ficaram completamente secos – agora são rios temporários. Quando
se mata um rio a partir da nascente, o processo é irreversível.

A melhor forma é ajudando a formar uma consciência sobre o
homem e o Planeta. Aqui no Brasil, fazemos isso há 32 anos, de
forma independente. Foi assim no Globinho Repórter, nas matérias
de meio ambiente que fizemos para o Fantástico, no Terra Azul.
Desde 1995, nosso programa EXPEDIÇÕES já exibiu centenas de
documentários do várias regiões do Brasil, mostrando nosso país e
nossa gente. O que vai mal e o que pode ser feito para melhorar. E,
ainda, as iniciativas que estão dando certo. Em nosso site
www.expedicoes.tv estão centenas de sinopses dos documentários,
sobre várias áreas do conhecimento, em diversas regiões do Brasil.

Eu acredito que sim. Roberto acha que estamos descendo uma
ladeira e não vai dar mais para frear. O problema é que não estamos
vendo as grandes potências fazendo o seu dever de casa, diminuindo
as emissões de gases de efeito estufa. O Brasil estaria em uma
posição bem confortável, porque tem uma matriz energética limpa.
O problema é que nosso pais está em quarto lugar como um dos
grandes vilões do aquecimento global, exatamente por causa das
queimadas na Amazônia. O Governo Federal precisa iniciar um plano
drástico para reverter esse processo, criando um mecanismo rápido e
eficiente para dar valor à floresta em pé.

Você que nos revelou a Amazônia na imensidão da sua
beleza e da sua impor tância Geo Política e
Economicamente, que hoje todos sabemos da ameaça
existente neste tesouro fabuloso que tantos fizeram tudo
para entregarem e tantos deram a vida para defender. O
que você tem para falar dessas pessoas que morreram
ou que ainda estão vivas lutando para defender a
natureza?

Somos um país alegre e vencedor no futebol e com
belíssimas paisagens e imensas riquezas naturais, e a
questão é: Porque não temos a mesma paixão pelo meio
ambiente como temos pelo futebol? Porque não
enxergamos a relação entre a qualidade do ar, da água e
por tabela da saúde para jogar futebol? O que falta para
o Brasileiro enxergar e defender esta riqueza que muitos
países já perderam ou nunca tiveram?

Como podemos criar a consciência de um Brasil melhor

Chico Mendes, Wilson Pinheiro, Irmã Doroty, e tantos outros...
Estivemos em Xapuri, no Acre, logo depois da morte de Chico. Na
época, sentíamos um clima de faroeste, principalmente porque
ainda se vivia um clima de final de ditadura militar, na Amazônia. O
governo militar enquadrou Chico Mendes na lei de segurança
nacional. Somente 20 anos depois da morte de Chico, aconteceu sua
anistia!

Hoje, quem visita o Acre fica encantado com as novas estratégias de
desenvolvimento no estado. Tudo é feito pensando no povo e não nas
grandes empresas agropecuárias que, associadas a criminosos,
acabaram com a vida de tantos acreanos. As reservas extrativistas,
hoje, são fruto da luta de Chico Mendes e estão aí para mostrar sua
eficiência na linha de desenvolvimento sustentável.

Temos sim. As populações, em diversas regiões do pais enxergam sim
e defendem suas riquezas com muita garra. Posso falar isso, porque
tenho feito esse trabalho de ouvir nossos irmãos brasileiros, em
vários cantos do pais. O problema não é o pequeno, que sabe a
importância dos recursos que a terra, o mar, os rios, as lagoas dão. O
problema é o capitalismo selvagem e a ação de maus empresários –
o problemas está nas grandes empresas que visam lucro a curto
prazo, destruindo uma determinada região e partindo para saquear
outra, porque a terra, no Brasil, é muito barata e as multas pelos
danos ambientais – irrisórias.

Entrevista Paula Saldanha, jornalista, escritora, apresentadora e produtora de documentários
ambientais
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para todos com nossas riquezas sustentando o bem
estar para todos, sem exclusão?

Fale um pouco de seus últimos trabalhos. O que tem
visto de positivo e de negativo com relação ao Meio
Ambiente?

Qual mensagem você gostaria de deixar para os nossos

Pressionando nosso representantes no governo (municipal,
estadual, federal). Mostrando o que está errado e cobrando medidas
punitivas para toda a ilegalidade praticada. Publicando, exibindo
registros (matérias) do que mal e ressaltando as boas práticas
ambientais e sociais. Porque, como diz a senadora Marina Silva “a
justiça ambiental é inseparável da justiça social”.

Estou desenvolvendo vários projetos. O EXPEDIÇÕES é o nosso carro
chefe, porque tem o programa semanal de televisão, os DVDs... O
projeto Retratos do Brasil já gerou livros, exposições.
Agora, eu e Roberto estamos financiando o projeto AMAZONAS, DA
NASCENTE À FOZ. Pedro Werneck, nosso filho, acaba de completar
uma expedição fantástica, descendo sozinho o maior rio do Planeta.

Iniciou a descida no Nevado Mismi, onde cai a primeira gota que
corre para o Amazonas e terminou no extremo de sua foz, na última
coordenada adotada pelo INPE para a medição do maior rio do
mundo.
No Blog www.ograndeamazonas.com.br Pedro conta esta aventura e
chama a atenção para a importância do grande Amazonas.
Em setembro Pedro levará para o topo do Nevado Mismi cientistas
brasileiros e peruanos, para complementar os trabalhos da
EXPEDIÇÃO CIENTÍFICA À NASCENTE DO AMAZONAS, que também
organizamos.

leitores?

O mais importante é a gente sempre colocar uma pedrinha, para
construir um mundo melhor para todos.

Paula Saldanha participou dos seguintes programas de TV:

Apresentação do Fantástico (1974-1985)

Apresentação e reportagens para Globinho (1977 a 1983)

Apresentação e reportagens para Jornal Hoje (1976 a 1979 e de
1983 a 1985)

Produção independente programa Terra Azul – TV Manchete (1989)

Produção independente reportagens para o Fantástico (1987 a
1988 e 1990 a 1992)

Série Expedições – TV Manchete (1995 a 1997)

Série Expedições – TV Educativa e TV Cultura (1997 até hoje)

Você pode conhecer mais sobre a grande jornalista dando uma
olhada em seu site: www.expedicoes.tv

Entrevista Paula Saldanha, jornalista, escritora, apresentadora e produtora de documentários
ambientais
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Galeria Vozes
da

Sustentabilidade

O Pensamento de Nossas
Principais Lideranças
em Frases Exclusivas

o pensamento de nossas
principais lideranças

João Doria Jr.
Presidente do Conselho CASA COR

“O que queremos mostrar em CASA COR, CASA
HOTEL e CASA KIDS é que o bom gosto e a

sustentabilidade podem caminhar juntos. Isso é
mais que uma atitude, é uma necessidade em

relação as gerações futuras. É um novo estilo de
vida a ser adotado”.

Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho
Secretário do Verde e Meio Ambiente

do Município de São Paulo

"A atual crise econômica / financeira não é uma
marola. Será dolorosa para todos, no entanto em 3

ou 4 anos será superada.
Já a crise socioambiental chamada de aquecimento
global é estrutural. Resultados de 100, 200 anos da

forma de viver do capitalismo e socialismo.
Levaremos 50 anos para superá-la se todos

ajudarem.
Mal comparando, como gosta nosso querido

Presidente da República, a crise econômica é série
B, o aquecimento global é série A do campeonato de

futebol brasileiro".

Senadora
Marina Silva

“Essa vigília não deve encerrar-se aqui. Ela deve botar todos
os brasileiros em estado de alerta, em permanente vigília, em
atenção. Atenção para com a Amazônia, atenção para com o

Brasil, atenção para com o planeta. Atenção para com o futuro
da vida na Terra”.

.
Palavras da senadora Marina Silva durante a vigília em defesa da Amazônia, na noite do dia

13 de maio de 2009

Mohamed Ezz El Din Mostafa Habib
Pró-Reitor de Extensão

e Assuntos Comunitários da UNICAMP.

“Nós podemos ter o direito de
usufruir da natureza e de seus

recursos naturais, somente,
após reconhecermos e

assegurarmos  esse mesmo
direito a futuras gerações,

assim estaremos seguindo o
principio da sustentabilidade”.
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principais lideranças

Francisco Graziano Neto
Secretario de Meio Ambiente

do Estado de São Paulo

Içami Tiba
Médico e autor de livros

Alberto Ogata
Médico e Presidente da ABQV

Associação Brasileira de Qualidade de Vida

“Definir meio ambiente e sustentabilidade é definir o espaço da vida e as
interações do homem com a natureza: seres integrantes de um mesmo

contexto, o mesmo ambiente. Falar em meio ambiente e sustentabilidade
é falar do lugar onde as pessoas, os animais e as plantas interagem e
constroem o meio onde se viver. Em paz e harmonia com a natureza,

construindo uma civilização duradoura para a espécie humana”.

“A boa governança
corporativa, o respeito pelo

meio ambiente, o
desenvolvimento humano,
através da educação, da

saúde, da diversidade e do
respeito são fundamentais
para a sustentabilidade”.

“O comportamento
humano não é pré-

determinado, como nos
animais. Temos o poder de

mudar o futuro”.

Aécio Neves
Governador do Estado de Minas Gerais

"Vivemos um momento de exaustão e esgotamento de recursos
naturais vitais à manutenção dos ecossistemas e à própria

sobrevivência dos seres humanos. O maior dos desafios do nosso
tempo é conciliar crescimento econômico com defesa do meio

ambiente. Buscar modelos eficazes de crescimento sustentável está
deixando de ser uma questão teórica para se tornar uma preocupação

efetiva de cada cidadão em qualquer parte do mundo".

Veja depoimento completo abaixo

Neste contexto, a produção mais limpa, o desenvolvimento de tecnologias

poupadoras de recursos naturais e a reestruturação da nossa matriz

energética em escala global, ao lado do consumo consciente, se colocam

como premissas fundamentais à construção de um novo tempo e de uma

nova ordem global, nos quais a dimensão ambiental deve ser tratada como

prioridade.

Acredito que estamos avançando. Prova disso são as experiências bem

sucedidas de setores da produção nesse sentido - com a inclusão da

questão ambiental no planejamento estratégico das empresas, assim como

na formulação de políticas públicas -, e a crescente conscientização e

mobilização da sociedade civil.

A mudança no modelo de desenvolvimento para o modelo sustentável não

pode ser encarada como ameaça, mas como uma grande oportunidade

econômica, comercial e de mudanças sociais. O século XXI será o século

ambiental, seja porque usaremos os princípios da sustentabilidade para

construir esse novo modelo de desenvolvimento, ou porque não usaremos e

iremos assistir ao declínio econômico mundial.
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Ranking Benchmarking 2009
Instituições e Empresas detentoras das Melhores Práticas

7º Benchmarking Ambiental Brasileiro
Os melhores cases da gestão socioambiental corporativa

O conhecimento socioambiental aplicado e compartilhado nas empresas e instituições
brasileiras contribuindo com a construção de sociedades sustentáveis

2009

Em Setembro se realiza a 7ª edição do Programa Benchmarking Ambiental Brasileiro que define o Ranking das Instituições Detentoras das Melhores
Práticas. A Classificação será conhecida no Dia Benchmarking, Compartilhar para Crescer, em 04 de Setembro de 2009 no Centro de Convenções Frei
Caneca em São Paulo/SP (data pós fechamento desta edição). Abaixo os cases selecionados em ordem alfabética e na próxima edição a divulgação da
classificação no Ranking:

Empresa/Instituição

Agco do Brasil Coméricio e Indústria

Construtora Cowan

Duke Energy International Geração

Duratex

Firmenich & Cia

Alcoa America Latina

ArcelorMittal Tubarão

Alumar - Consórcio de Aluminio do Maranhão

Caixa Econômica Federal

Bradesco

Caraiba Metais

Celulose Irani

CEMIG

Consórcio Gasvap

CPFL GERAÇÃO

DAEE

Givaudan do Brasil

IBG - Instituto Brasileiro de Geobiologia

Case

Práticas Eficazes na Gestão dos Resíduos Sólidos

Plante esta Idéia

Gestão Ambiental no Setor Elétrico

Parcerias em pesquisas da biodiversidade

O que é essencial dura para sempre

Guia de Sustentabilidade para Projetos Hidrelétricos

Gestão Sustentável de Resíduos e Co-produtos

Alteamento de depósitos de resíduo

Etiquetagem da Eficiência Energética

Programa de Gestão da Ecoeficiência – Diminuição da Emissão
de Gases de Efeito Estufa

Aproveitamento do Efluente "Água Ácida" para Produção de
Ácido Sulfúrico 45%

Modernização da Estação de Tratamento de Efluente – Projeto
de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL)

Programa AI6% - Programa de Destinação de Recursos para
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente

As práticas sócio-ambientais e os processos de melhoria
aplicados

A Repotenciação de Pequenas Centrais Hidrelétricas e o
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo

Centro de Recuperação de Animais Silvestres
“Orlando Villas-Boas”

Projeto Mãos em Ação - Reciclando Atitudes, Multiplicando
Idéias

Estudante Sustentável

Anglo American Otimização do Reuso de Água - ORAC
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Johnson & Johnson

Klabin

Itaipu Binacional

Instituto Embratel 21

Intermédica Sistema de Saúde

RodoNorte

Valtra do Brasil

Wal-Mart

Souza Cruz

SABESP

Tecnologia Limpa: Pró Sustentabilidade da Ecologia Humana e
do Planeta

Ganhos ambientais conquistados com aplicação de alta
tecnologia em tratamento de efluentes

Programa de Educação Ambiental para a Sustentabilidade

Projeto Educação para o Desenvolvimento Sustentável

Boas Idéias para Todo o Mundo - Consumo Consciente

Projeto Sócio-Ambiental SacoLona

REÚSO DE ÁGUA

Consumo consciente de sacolas plásticas

Programa de Capacitação em Gestão para Entidades da
Sociedade Civil

Inventário de emissões de gases de efeito estufa e estoque de
carbono na produção de fumo, em 2008

Em todas as suas operações, a IRANI procura promover a preservação ambiental intensificando a sua
responsabilidade em ser uma empresa ambientalmente correta. A Organização utiliza como matéria-prima a floresta
de pinus plantada e as aparas. As florestas de pinus são manejadas de forma ecologicamente correta, socialmente
justa e economicamente viável, possibilitando a obtenção da certificação FSC.
A Empresa tem responsabilidade na conservação da biodiversidade dos ecossistemas em que está inserida. Mantém
significativas áreas de florestas nativas e formações naturais existentes que correspondem a 43% da Propriedade.
A IRANI desenvolve projetos que reúnem tecnologia e uso consciente dos recursos naturais, contribuindo para o
desenvolvimento sustentável. Destacam-se os projetos “MDL – caldeira de co-geração” e “MDL – modernização da
estação de tratamento de efluentes” aprovados pela ONU como projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo,
os quais possibilitam à IRANI uma redução atestada de gases causadores de efeito estufa gerando desta forma
benefícios globais.
O Projeto de Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa é realizado anualmente e a IRANI foi a primeira empresa
a certificar o seu inventário de acordo com a norma ISO 14064:2006. A certificação comprova que as atividades da
Organização retiram mais carbono da atmosfera do que emitem, tornando-a Carbono Neutro.
A Gestão ambiental tem a finalidade de contribuir para um meio ambiente saudável e equilibrado. Pautada nos
critérios da legislação vigente monitora os pontos de impactos ambientais, como efluentes líquidos, emissões
gasosas, qualidade do ar, e resíduos sólidos.
Como benefícios obtidos com o gerenciamento ambiental destaca-se a conservação e otimização do uso de recursos
naturais não renováveis, redução de emissão de efluentes líquidos e resíduos industriais, reaproveitamento dos
subprodutos gerados no processo, recuperação de áreas de preservação permanente e áreas degradadas, conservação
da biodiversidade, averbação de Reserva Legal, ações de educação ambiental, desenvolvimento de pesquisas como:
fauna e flora, ictiofauna, e outros.

Celulose Irani – Compromisso com a sustentabilidade

Notas da Sustentabilidade

Indústrias Nucleares do Brasil S/A – INB Programa de Restauração Ambiental em área do Bioma
Mata Atlântica
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l Mudança climática: decisão já!
Por Fernando Henrique Cardoso

Por que o Brasil não assume uma posição mais audaciosa?

Aprofundidade da crise financeira global foi tão grande que tem sido
quase imperativo concentrar as atenções em suas consequências.
Mas há crises mais sérias e de consequências mais duradouras. Tudo
somado, a economia brasileira está se saindo melhor em
comparação não só com os países ricos, mas também com os
emergentes. O mesmo não se pode dizer sobre a crise prenunciada
pelo aquecimento global: ainda são muito tímidas as medidas
tomadas para contê-lo, seja no exterior, seja no Brasil.

Apesar dos esforços e do trabalho de muita gente na sociedade civil e
no governo, ainda não se dá a atenção devida ao tema. José
Goldemberg, Washington Novaes e Xico Graziano, nesta mesma
coluna, não se cansam de advertir para a necessidade de o Brasil
dispor de uma política ambiental consistente. E na Folha, Marina
Silva, da mesma maneira, grita contra os desmatamentos,
amazônicos e outros mais; assim como Fabio Feldmann, há anos,
incentiva os Fóruns sobre Mudança Climática. Mas nem mesmo a
maioria das pessoas atua, no dia a dia, de modo consequente com a
necessidade de preservar o ambiente para obter melhor qualidade de
vida. Colaborar individualmente implica em novos hábitos de
comportamento, que requerem muita determinação. A solução mais
simples é responsabilizar os governos ou "os outros". E os governos
em matéria ambiental, em geral, se movem lentamente,
postergando decisões ou sendo complacentes com interesses
contrários ao que proclamam.

Escrevo isso sob o impacto de dois encontros de que participei
recentemente. Um, em Marrakesh, no Marrocos, na reunião de um
grupo criado por Nelson Mandela, os Elders (os Veteranos em
tradução benevolente), composto por pessoas como Jimmy Carter,

Kofi Annan, Gro Brutland, Mary Robinson e mais meia dúzia de
líderes que deram sua contribuição nacional e ora se ocupam de
problemas globais. Esse grupo cuida de interferir em áreas de tensão
política para criar condições que levem à reconciliação. Mas os
grandes desafios mundiais, como as questões climáticas, não são
alheios a suas preocupações e atividades. Com o incentivo de Gro
Brutland (que foi coordenadora do informe da ONU sobre Um Futuro
Comum, no qual se difundiu a noção de desenvolvimento
sustentável), os Elders insistem na urgência de se efetivarem
políticas que reduzam o aquecimento global.

Não foi outra a pregação recente de Bill Clinton em sua estada em
São Paulo. Com senso de estadista, Clinton proclama que a hora é
agora: na reunião que haverá em Copenhague em dezembro
próximo deverá ser aprovado um documento que complementará a
Convenção do Clima. Espera-se que o novo documento represente
uma evolução em relação ao Acordo de Kyoto, que prevê mecanismos
para reduzir as emissões de gases de estufa. Esses gases formam
uma película que envolve o planeta e impede a dispersão do calor
gerado pela atividade humana. A anterior posição dos países em
desenvolvimento era a de que, sendo dos países desenvolvidos a
"responsabilidade histórica" pelo efeito estufa, eles deveriam reduzir
as emissões que o ocasionam e que têm como fonte geradora
principal a energia produzida por combustíveis fósseis. Tudo isso é
certo, mas com o crescimento das economias emergentes,
especialmente China, Índia e Brasil, estes países agravam a
situação.

O Brasil pode aceitar metas de redução da emissão dos gases de
estufa mais facilmente do que a China e a Índia pela simples razão
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de que nossa matriz energética é mais limpa, utilizando
fundamentalmente fonte hidráulica. A contribuição brasileira para o
aumento das emissões de gases de estufa (como o CO2) decorre
basicamente da queima das florestas e não primordialmente de
emissões originadas pelas indústrias e pelos transportes. Sendo
assim, por que o Brasil não assume uma posição mais audaciosa e
aceita participar da redução vigorosa de emissões de gases de estufa,
posto que dispõe de meios para reduzi-los sem comprometer seu
crescimento econômico? O tema é de vontade política. Se assumisse
essa postura, o Brasil talvez levasse a China e a Índia a o
acompanharem. Os Estados Unidos até hoje, a despeito das boas
disposições de Obama, relutam em assumir metas de redução. Com
uma posição brasileira mais radical na questão e, sobretudo, se
China e Índia nos acompanhassem, teríamos cacife para, junto com a
Europa, forçar os EUA a assumir compromissos maiores.

Deveríamos adotar a posição aparentemente radical, mas salvadora,
da meta de desmatamento zero, pois não se trata apenas de queimar
menos árvores, mas de derrubá-las menos, dado o efeito positivo
que as florestas exercem sobre o clima. Para que essa meta não
venha a ser considerada instrumento contrário ao desenvolvimento

econômico, o governo deveria fixar um zoneamento agro-pastoril
transparente. Temos abundância de terras aráveis e de pastoreio cujo
uso é suficiente para o plantio da cana e da soja e para a criação de
gado sem ameaçar a Amazônia, o Pantanal ou os demais biomas.

Colocar a questão em termos de oposição entre o desenvolvimento
econômico e a preservação ambiental é mera cortina de fumaça, seja
para continuar a desmatar sem cautela, seja para travar uma luta
"pseudo-progressista" contra a agricultura. Por outro lado, é um
despropósito proclamar que o plantio da soja ou da cana
necessariamente se dá em prejuízo da alimentação humana e do
meio ambiente. O plantio da cana para produzir etanol, respeitado o
zoneamento ecológico, permite substituir petróleo e, portanto,
reduzir as emissões de gases de efeito estufa. O importante é não
desmatar onde não se deve e cultivar a terra de modo adequado. O
certo é que não haverá desenvolvimento algum no futuro se
continuarmos a agir predatoriamente, pois o aquecimento global se
encarregará de transformar áreas chuvosas em desertos e fará
inundações onde antes isso nunca ocorreu. A hora das decisões é
agora, em Copenhague.

Artigo:  Fonte O GLOBO - O PAÍS - PÁGINA 12 - Edição: 7/06/2009
Ilustração Globo Terrestre: Claudio Duarte
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VÁ DIRETO AO E FALE COM QUEM DECIDE.
ANUNCIE NA REVISTA BENCHMARKING

PONTO

R e v i s t a

BENCHMARKING
Aprendendo com os detentores das melhores práticas

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

FALAR COM QUEM FAZ, FAZ TODA A DIFERENÇA
Os mais recentes e relevantes temas por quem faz a sustentabilidade acontecer na prática

Leitura obrigatória dos profissionais e lideranças da sustentabilidade
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PROF. DR. MOHAMED EZZ EL DIN MOSTAFA HABIB

Mohamed Habib graduou-se na Universidade de Alexandria, Egito onde também obteve mestrado na área de controle biológico. Foi
pesquisador no National Research Center e iniciou carreira na Unicamp em 1972 onde ocupa o cargo de pró-reitor de Extensão e Assuntos
Comunitários (Preac). Publicou mais de duas centenas de trabalhos em periódicos de circulação internacional e em anais de Congressos, e
orientou mais de 40 teses. Atua nas áreas de Ecologia Aplicada, Entomologia Econômica, pragas agrícolas e de alimentos armazenados,
educação ambiental, indicadores de sustentabilidade, controle biológico, patologia de insetos e Agro-Ecologia.

Recebeu títulos honoríficos como de "Grande Defensor da Ecologia", concedido pela Câmara Municipal de Campinas, em 1984; Medalha dos
Direitos Humanos, pela Presidência da República, em 1998; e Cidadão Campineiro, pela Câmara Municipal de Campinas, em 1999. Foi
assessor de organismos nacionais e internacionais dentro de sua especialidade.

“Eu não posso aceitar que em até cem anos o Brasil perde mais de 90% de sua Mata Atlântica, mais de 80% de seu Serrado e mais 19% de
sua Floresta Amazônica, isso é um crime contra o presente e contra o futuro. Nós não podemos deixar isso acontecer e não podemos cometer
mais esse tipo de crime”, desabafa.

Você acompanha a entrevista desse experiente pesquisador que generosamente compartilha conosco seus conhecimentos e reflexões.

Como vê a formação de nossos futuros gestores para
enfrentar os desafios socioambientais? As instituições
de ensino conseguirão formar especialistas conscientes
de suas responsabilidades no tocante as questões
sociais e ambientais?

A formação de futuros gestores vão ter desafios enormes, é um
problema não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É um problema
hoje planetário. A formação é um problema tanto nas instituições
quanto na atuação desses gestores. Porque as atividades baseadas
em desenvolvimento científico e tecnológico, na sociedade humana
nas últimas 5 a 6 décadas é um processo extremamente acelerado,
muito rápido, a evolução da inovação foi rápido demais e os estudos

para a evolução e inovação vem muito mais rápido do que os estudos
de alternativa para corrigir os problemas, as soluções são muito mais
lentas do que a própria evolução tecnológica. A ciência tecnológica
aplicada geradora de produtos, geradora de artigos e de
equipamentos, por exemplo, ela é a missão principal das pesquisas
científicas e tecnológicas, as medidas de correção ocupam um lugar
secundário não só nas instituições de pesquisa, mas também no
centro de pesquisas empresariais. A primeira missão dessas
instituições é produzir coisas sem se preocupar numa primeira
instância sobre o impacto desse processo, seja na qualidade
ambiental, seja com as poluições, e nas taxas de recursos naturais e
assim vai. A tecnologia busca a correção a partir dos erros percebidos

A Universidade e os desafios
socioambientais

Por Luciene Balbino

Preparando os atuais e futuros gestores para as demandas
que a variável ambiental impõe as empresas e a sociedade
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a posteriore. Os futuros especialistas que as instituições de ensino
irão formar deverão assumir o papel, precisam ser capacitados para
isso, mas isso só vai acontecer a partir do momentos que governos e
setores produtivos e empresarias tenham a consciência da
importância dessas instituições para formar esses profissionais de
gestões socio ambientais. Enquanto os governos e os empresários
não tiverem essa consciencia , esse tipo de cursos, esse tipo de
pesquisas vão continuar ocupando um nível inferior ao primeiro que
exatamente são pesquisas de desenvolvimento de produtos e artigos
de máquinas.

Existem vários grupos de pesquisadores que trabalham nesse sentido
mas ainda assim estamos bem longe de uma situação confortável ou
satisfátoria, são ainda poucas gotas de água doce num oceano de
água salgada. Estamos numa fase embrionária. Temos que ter essa
consciência se não criamos uma miragem, são poucos pequisadores
que atuam na busca de engenharias limpas, na busca da correção
dos problemas ambientais já causados, ainda temos dificuldades de
pressionar ou de nos manifestar contra ativividades
reconhecidamente impactantes, ainda a justificativa do
empreendimento que vai dar alguns empregos vale mais a um
governante do que a preocupação com a questão ambiental, os
prefeitos, os governadores, os presidentes, governos de um modo
geral tem uma preocupação com indicadores economicos,
financeiros durante o mandato mas não tem preocupações com
outros indicadores para as futuras gerações.

Estou no Brasil há 37 anos. A questão cultural é tranquila, o choque
não é cultural, a dificuldade maior foi a língua portuguesa, é uma
língua que era praticamente desconhecida no oriente médio, nós
estudávamos inglês, francês e obviamente a língua árabe, eu vi para
cá com três línguas e não conhecia a lingua portuguesa, mas a partir

Como vê a contribuição dos pesquisadores científicos
brasileiros na descoberta de soluções tecnológicas
limpas? Estamos em igualdade de produção se
comparado com outros países?

Você está no Brasil há mais de 30 anos, mas nasceu no
Egito e teve sua formação inicial lá. Se formou em
Entomologia (controle biológico) pela Universidade de
Alexandria nos anos 60. Como foi o processo de
aculturamento em nosso país? Quais as principais
dificuldades?

do momento que eu começava a conhecer e dominar a língua,
comecei a perceber que não é um choque cultural, há habitos
diferentes, mas não caracteriza um choque. Quando falo para um
colega meu que eu não bebo álcool, ele não vai se chocar com isso
porque muita gente não bebe álcool no Brasil, não houve um
processo de aculturamento, houve uma necessidade, a princípio, de
dominar uma língua que eu não conhecia.

O último episódio da gripe suína, é uma reação indireta de
adensamento urbano, ou seja, a partir do momento que a
humanidade começou a modificar o seu arranjo social e criar
grandes centros urbanos com enorme densidade populacional, como
por exemplo, o estado de São Paulo tem mais de 18 milhões de
habitantes, há um volume grande de gente que mora em prédios por
exemplo, ningúem produz seu próprio alimento, ninguem tem na
varanda ou no terraço de seu apartamento, uma galinha criada, um
porco, um carneirinho, ninguem planta arroz, feijão, começa por
força desse arranjo urbano que aconteceu por força da evolução
industrial uma necessidade de uma demanda enorme de alimentos
para essa população urbana e com isso surge a revolução verde, com
os grandes cultivos, as grande pecuárias, com as grandes granjas e
por aí vai. Só que esses grandes cultivos e grande criações de animais
para tornarem-se eficientes e economicamente viáveis, ou seja,
chamamos de agropecuária empresarial tem que fazer carne, leite,
enlatados em grande quantidade para garantir o abastecimento da
população urbana. A partir desse momento você tinha que
manipular geneticamente e selecionar geneticamente seres da
mesma especie, os indivíduos de crescimento rápido e de alta
produtividade, é o que o homem espera seja da planta, seja do
animal e com essa alteração genética que o homem faz selecionando
os indivíduos que crescem muito rápido, que engorda muito rápido
aonde você tem, por exemplo, o frango de granja hoje, ele alcança
um peso da galinha caipira em apenas um nono do tempo da
galinha caipira. Se a galinha caipira precisa de doze meses para
chegar a um peso total de 12,2 quilogramas, a galinha de granja
chega a isso em apenas 40 dias, é o nono do tempo.
Quando nós fizemos essa relação é como se fosse um ser humano, ou
seja, o ser humano alcança sua bio massa máxima aos 18 anos. Já
pensou se uma criança de dois anos tivesse o peso de um jovem de

Como pesquisador cientifico como vê a questão das
pandemias frente ao adensamento urbano dos grandes
centros?
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18 anos? Esse é o frango que nó estamos comendo, assim que nós
produzimos, um frango doente na minha avaliação, ele só consegue
sobreviver graças aos antibióticos que o homem injeta diariamente
na sua alimentação, no seu corpo. Essa é uma questão muito séria,
quando partimos para outro animal, o suíno, o porco, se pegarmos as
grandes empresas criadoras de porcos é a mesma situação do frango
de granja, mas com uma agravante, o porco é porco, ele tem o
mesmo comportamento no seu habito alimentar, come qualquer
coisa, ele é polífago, necrófago, ele come qualquer material podre,
em decomposição. E com esse processo de melhoramento genético,
ele se torna vulnerável a doenças, inclusive a doenças eróticas,
então por isso ocorreu a gripe suína, só que essa gripe pode se
transformar num vírus que é alterável, não é estável geneticamente e
pode adquirir uma forma e causar gripe para o homem e é isso que
está acontecendo. As pandemias estão acontecendo indiretamente
por causa do desejo do homem, o desejo econômico para produzir
carne suína em grande quantidade para atender a demanda urbana
levou o homem a criar porcos, animais de crescimento muito rápido,
acelerado abrinco mão das defesas imunológicas, esses animais são
vulneráveis as doenças e o antibiótico não mata o vírus, mata
bactéria, então eles sofrem viroses que podem contaminar os seres
humanos. Temos que mudar o paradigma da relação homem e
ambiente, do hábito alimentar do homem, temos que escapar dos
problemas que os Estados Unidos vivem, onde todos são obesos.

A ciência vai ter que superar, vai ter que conseguir, mas temos que
pagar alguns preços caros ainda, porque não pagamos o preço caro.
O ser humano acha que só ele está em primeiro lugar, os bichos, as

E o que podemos esperar da ciência para superar os
desafios da escassez dos recursos naturais, das
mudanças climáticas e crise do alimento? E como se não
bastasse, a crise econômica ?

plantas não importam. É uma pena que o ser humano pense assim.

O Brasil investe muito pouco ainda.

Cada vez vão se tornar mais importantes, é um emprego fantástico
que cada vez tem uma maior demanda, porque ainda os problemas
ambientais tendem a se complicar mais ainda e por isso vai
aumentar cada vez mais a necessidade desses profissionais.

A feira foi excelente, a interação Universidade e empresa é
necessária. Só através desse diálogo o mundo tende a melhorar. Se
continuarmos segregados, cada um nadando na sua própria raia e
não querendo olhar para o vizinho as coisas tendem a se complicar,
por isso eu vejo o trabalho de vocês como excelente, a segunda feira
vai ser excelente, temos que continuar.

Esses profissionais, os não profissionais, os jovens, adultos que
trabalham para solucionar ou minimizar problemas ambientais são
os nossos heróis na minha visão, são comprometidos com o princípio
da ética e também comprometidos com as futuras gerações, farão
parte da história da humanidade, provavelmente hoje eles podem
ser vistos como chatos, atrapalham o progresso, mas no futuro serão
lembrados como heróis.

O Brasil investe o necessário em Pesquisa e
Desenvolvimento no tocante a tecnologias limpas e
energia renováveis?

Como vê o futuro dos profissionais especializados nas
várias vertentes ambientais e socioambientais? Há
demanda? Serão absorvidos e valorizados no mercado?
Quais as perspectivas?

Você participou em 2008 da abertura da 1ª FIBoPS –
Feira Internacional para o Intercâmbio das Boas Práticas
Socioambientais moderando um de seus painéis. O que
achou do formato interativo que proporciona dialogo e
troca de experiências e aproximam empresa e
universidade?

O que falaria aos nossos leitores, profissionais e
lideranças que diariamente canalizam suas energias e
competências para soluções que possam minimizar os
impactos das atividades humanas no meio ambiente
natural?
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Aquecimento Global: soluções de difícil consenso

Por Mendes Thame

Os relatórios do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas -
IPCC, da ONU, mostram com clareza que as metas de redução dos
gases causadores do efeito estufa, estabelecidas pelo Protocolo de
Quioto, são absolutamente insuficientes para evitar o agravamento
do problema, com consequências desastrosas.

O IPCC considera indispensável baixar as emissões de poluentes em
pelo menos 66% até 2050, para evitar que a temperatura suba mais
que 2 graus centígrados. O relatório do economista, ex-chefe do
Banco Mundial, Nicholas Stern, concorda e acha que temos menos de
uma  década  para  baixar  as  emissões  em  80%,  sob  pena  de
enfrentarmos a mais grave recessão econômica da História, a qual
poderá levar à perda de até 20% do produto mundial bruto. O
diagnóstico divulgado no ano passado pela insuspeita Agencia
Internacional de Energia é ainda mais contundente: não será
possível conter a concentração de poluentes na atmosfera em 450
partes por milhão (ppm). Será preciso muito esforço para ficar em
550 ppm, e com isso a temperatura planetária subirá pelo menos 3
graus centígrados, com efeitos ainda mais severos. Mas, se nada for
feito, ela poderá subir até 6 graus centígrados.

Por enquanto, as emissões seguem subindo, devido ao aumento no
consumo de energia, em torno de 45% até 2030, gerada em 80%
pela queima de combustíveis fósseis, principalmente nos países em
desenvolvimento.

Para mudar este quadro, a maior parte da produção de eletricidade
terá que ser descarbonizada, e as emissões de gases dos transportes,

do uso da terra, de edifícios e da indústria terão que ser fortemente
reduzidas. Globalmente falando, as emissões precisarão cair para
duas toneladas de CO2 por habitante. A média atual é de sete
toneladas.

Há pouca margem para desvios. Se um ou dois países grandes
poluidores deixarem de cumprir a meta, será muito difícil imaginar
como os outros, para compensar essa omissão, conseguirão alcançar
metas de emissões próximas de zero.

A maioria dos países desenvolvidos hoje emite entre 10 e 24
toneladas de CO2 por habitante, por isso terá que reduzir suas
emissões em pelo menos 80% até 2050 (Stern, 2008).

Entre os dez maiores emissores de gases do efeito estufa: Estados
Unidos, China, Indonésia, Rússia, Brasil, Japão, Índia, Alemanha,
Canadá e Inglaterra, que juntos respondem por mais de 80% das
emissões mundiais de gases causadores do aquecimento global,
estão diversos países em desenvolvimento.

Com respaldo nestes dados, impõe-se uma constatação
inquestionável: sem a participação de todos os países, não há a
menor possibilidade de serem atingidos os índices necessários de
redução de emissões.

Não há mais lugar para a repetição da ladainha de que só aos
industrializados cabe arcar com o ônus do enfrentamento do
problema. Este argumento pode estar correto ao tentar um acerto de
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contas com o passado, mas não enxerga os grandes poluidores do
presente e ignora irresponsavelmente a gravidade da situação e a
necessidade de medidas urgentíssimas.

Hoje, o Brasil se alia à China e à Índia, contra a assunção de metas de
redução de gases do efeito estufa, renunciando a uma liderança
inovadora e jogando na lixeira da História sua posição de vanguarda
nas questões ambientais, como ocorreu em 1992 e 1997.

É claro que esta atitude não é gratuita. Ela é, na verdade, expressão
de um desejo de superação do estágio de desenvolvimento
retardatário, para atingir a plena realização de nosso potencial de
grandeza. No entanto, as estimativas do IPCC mostram que não
haverá tempo para realizar tantas esperanças e sonhos. Em menos
de duas décadas, o aquecimento global será acelerado, eventos
climáticos extremos irão consumir recursos escassos e esterilizar ou
destruir grande parte dos recursos naturais.

O argumento do Presidente Lula de que “não aceitamos fazer
sacrifícios, porque temos o direito de crescer, como fizeram os ricos” é
inaceitável. Vale para a China e para a Índia, que têm crescido perto
de 10% ao ano, com energia suja. Não é o caso do Brasil, que tem
sua economia alicerçada numa matriz energética por enquanto
predominantemente limpa: mais de 80% de nossa energia elétrica
ainda advêm de hidrelétricas. A responsabilidade de reduzir as
emissões pode e deve ser diferenciada, mas não é possível aceitar
que um país se escuse de fazê-lo, porque com isso prejudica não só os
outros, como a si mesmo. Não há nenhuma razão para os países

emergentes, ao se industrializarem, não adotarem tecnologias
modernas e menos poluentes, evitando os erros cometidos no
passado pelas nações hoje industrializadas.

No caso do Brasil, o grande problema é reduzir o desmatamento da
Amazônia. Nosso calcanhar de Aquiles, na área ambiental, são as
queimadas e o desmatamento ilegal naquela região, responsáveis
pela destruição, em média, de mais de 20.000 km2 anuais da
floresta e pela maior parte das emissões brasileiras de CO2. Com um
aumento do custo da emissão de carbono, por meio de impostos (a
carbon tax), cotas e normas regulatórias mais rígidas, pode-se
transmitir um sinal claro para os investidores e estimular a inovação
em energias limpas.

O mundo precisa de um esforço coletivo para instituir uma legislação
compulsória de caráter universal e de um Plano Marshall para
financiamento de baixo carbono e transferência de tecnologia. Dessa
forma poderemos deixar para trás essa "era carbonária" que
caracterizou os últimos 250 anos e que hoje nos coloca no limiar de
uma tragédia, para iniciar a construção de uma "era de
sustentabilidade".

Mendes Thame é Professor Licenciado do Depto de Economia da
ESALQ-USP, Presidente da Executiva Estadual do PSDB, Deputado
Federal em seu 5ª mandato e autor do primeiro projeto de lei
obrigando a implantação do biodiesel no país.

Saiba mais:  www.greendomus.com.br
neutral@greendomus.com.br.

A Green Domus desenvolveu uma solução que conta com os mais rigorosos critérios de redução de
emissões certificadas pela UNFCCC para compensar as emissões do seu evento de forma real, mensurável e definitiva.

A solução incontestável de compensação de emissões.
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Brasil precisa crescer igual à China ou mais

Por Hugo Ferraz Penteado

O professor Nouriel Roubini disse ao Jornal O Estado de São Paulo no
dia 21/05/2009 que o maior desafio do Brasil é elevar a média de
crescimento econômico, que oscilou de 4% a 5% nos últimos dois
anos, para uma taxa próxima da russa, chinesa e indiana, que variou
de 8% a 10% no mesmo período. Essa colocação contém dois erros,
um mais trivial e outro, menos.

O mais trivial é algo que os economistas não conseguem responder:
como poderemos aumentar infinitamente a produção de carros,
casas, cacarecos, todas as construções, armas bélicas, produtos das
mais variadas espécies num espaço finito como a Terra? Por acaso
não estamos sendo soterrados por essa contínua e exponencial
produção e construção de coisas com uma total perda de foco? Uma
perda de foco, por exemplo, é o enorme desperdício no consumo de
materiais, bens finais e de geração de lixo, que se eliminados de
imediato iriam mitigar violentamente o dano que impingimos ao
planeta e que colocou nossa espécie animal na rota da extinção. Na
verdade, já provocamos hoje a maior extinção global da vida desse
planeta dos últimos 65 milhões de anos. Transformar a Terra numa
lata de lixo, com a gente dentro, e promover desperdícios
incomensuráveis, apenas porque decidimos acreditar que o planeta é
inesgotável ou aumenta de tamanho ao longo da sua jornada no
universo não tem sido uma decisão muito inteligente. Por quê?
Vejamos...

Brasil tem que crescer igual à China...

É muito estranho esse argumento, porque na década de 70, o Brasil
em seus estágios iniciais de desenvolvimento, similares aos da China
de hoje, apresentou uma taxa de crescimento chinesa acima de 10%

por muitos anos (em 1973 crescemos 14%). Agora nosso país está
num estágio de desenvolvimento bem acima da China. Ao lado
disso, temos a evidência que os países mais maduros possuem
crescimento bem menor: EUA, com potencial de 3,0%, Reino Unido
2,5%, Eurolândia 2,0% e Japão 1,5%. Por que só o Brasil deveria
crescer a taxas chinesas e os países desenvolvidos não e só eles
podem crescer bem menos? Há uma diferença de ritmo de
crescimento conforme o estágio de desenvolvimento? As evidências
todas elas apontam que sim.

A teoria de crescimento de Robert Solow usa apenas capital
produzido pelo homem (fábricas, equipamentos, etc.) e trabalho
como fatores explicativos do crescimento. Na verdade Solow
descobriu que essa especificação de modelo só explicava 20% do
fenômeno de crescimento e o resíduo gerado foi batizado de avanço
tecnológico ou resíduo de Solow, algo que fez os matemáticos
tremerem, porque o correto seria questionar a especificação do
modelo e não batizar tamanho erro com seu próprio nome. Enfim, na
China, um desses fatores explicativos do crescimento, o trabalho,
deve crescer a uma razão de 30% ao ano, com o estoque de chineses
marginalizados sendo absorvido pela migração rural urbana. Já no
Brasil e nos países ricos, esse crescimento, ligado a uma dinâmica
populacional diferente, é bem menor, nulo ou negativo. Essa é uma
boa razão para entender como a transição demográfica e ausência de
migrações populacionais explica em grande parte porque a dinâmica
do crescimento é menor conforme o país é mais desenvolvido.
Conclusão: de acordo com a teoria tradicional de crescimento, só faz
sentido falar em crescimento tão elevado quanto o da China se o país
estiver em estágios baixos de desenvolvimento.
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Crescimento ilimitado e cego como única solução de todos os
problemas

Os erros dessa análise não terminam aí, porque Solow e todas as
vertentes do pensamento econômico neoclássico ignoram que o
crescimento das economias e suas populações ocorre dentro de um
sistema não crescente que é o planeta. Não é possível um sistema
crescente num sistema não crescente sem atingir um limite (que é
imposto pela nossa total dependência em relação à natureza, jamais
revogada). O fim do crescimento é inevitável, como revelou já há
décadas o grupo Meadows do MIT (financiados pela Fundação
Volkswagen, cujos trabalhos jamais foram refutados). Basta lembrar
a questão física, como o espaço territorial finito e a questão
ecológica, como por exemplo, sem a Amazônia que é continuamente
destruída, poucos brasileiros irão sobreviver. E essa não é a nossa
única vinculação ecológica com o planeta, por isso somos tão
vulneráveis e estamos tão ameaçados nesse século, que pode ser o
nosso último.

Adicionamente a isso, por uma sucessão de erros ligados à origem da
teoria econômica, os economistas e seus modelos ignoram a
importância da natureza e a nossa total dependência material e
biológica em relação a ela. Isso é suicida. Em síntese, apesar de
tantas evidências, a questão do crescimento é encarada de forma
muito simplista, ninguém endereça os descalabros ambientais
gerados, nem os excessos, nem os desperdícios e nem a falsa noção
de uma eterna escassez, simplesmente porque é assumido na teoria
econômica que as necessidades humanas são ilimitadas, embora
durante o processo, segundo a FORDHAM University e o New
Economics Foundation, quanto mais as economias crescem, piora o
atendimento das necessidades humanas e sociais, principalmente
nas economias ricas, onde há uma concentração de riqueza crescente
e extrema.

O crescimento econômico é a causa do colapso econômico,
ambiental, social e planetário que vivemos à nossa volta. É a causa
do colapso econômico, porque por ser um fim em sim mesmo e
sempre depender de mais crescimento para se justificar, o processo
se autoliquida a qualquer momento que as variáveis esquecidas
(situação social, situação financeira dos agentes econômicos, perdas
não reconhecidas nem fiscalizadas, externalidades ambientais, etc.)

se materializam. É a causa do colapso ambiental, porque é fisica,
ecologica e biologicamente impossível manter um sistema crescendo
– a economia – dentro de um sistema não crescente e finito como o
planeta Terra e isso sempre será uma verdade inescapável, não
importa que proeza nossas tecnologias serão capazes de realizar.
Robert Solow escreveu o capital humano produzido pelo homem é
um perfeito substituto da natureza e isso mostra o nível de
incompreensão ou talvez cegueira, porque não existe absolutamente
nada produzido pelo homem.

É a causa do colapso social porque o sistema econômico atual não
tem como objetivo atender as demandas das sociedades e lado a
lado com esse crescimento pujante estamos produzindo uma
degradação social constrangedora: 4 bilhões de marginalizados,
concentração de riqueza recorde principalmente nos países ricos,
onde a única renda que teve elevação nos últimos 25 anos foi
justamente as do 1% mais ricos, que praticamente dobrou, ao passo
que a dos pobres caiu e a da classe média estagnou. A contradição
assustadora entre crescimento econômico e resultados sociais, cada
vez mais negativos, deveria levar a busca de um novo consenso
acerca dessa idéia estranha, ao contrário das palavras de Roubini,
onde não sabemos ainda por qual evidência ainda conclui que
quanto mais melhor, embora mais esteja virando menos em vários
lugares do mundo e principalmente do Brasil, com ecossistemas
continentais super ameaçados.

O crescimento econômico é a causa do colapso planetário iminente
por conta do comércio global que transfere os exageros ambientais
das sociedades mais consumidores (seja por excesso de
prosperidade, seja por excesso de populações) para os demais
países. Se os países ricos estivessem sozinhos no mundo, sem
nenhum território ou país adicional, já teriam entrado em colapso
ambiental há muito tempo. A pegada ecológica dos países ricos
excede em muitas vezes os seus próprios territórios e não fosse a
capacidade de sugar recursos naturais tangíveis (petróleo, metais,
etc.) e intangíveis (processos geoquímicos, água, clima, etc.) do
resto do mundo, já teriam vivido seu próprio colapso.

Os países que mais cresceram, que foram considerados um sucesso
até o dia derradeiro da crise, acabam em falências sistêmicas como
as que estamos vendo nas economias maduras. Por tudo isso posto
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temos motivos de sobra para questionar a enorme convicção sobre
essa idéia de acreditar que o crescimento é sempre benigno e sem
efeitos colaterais ou externalidades negativas. Em função dos
descalabros ambientais em todas as áreas onde a humanidade está
presente, seria hora de questionar também a sua possibilidade
eterna. Conclusão: é muito complicado defender a idéia de
crescimento econômico com base nas teorias econômicas
tradicionais e ignorar por completo as evidências contrárias da
realidade socioambiental à nossa volta, bem como as críticas já
feitas e nunca refutadas pelo grupo Meadows, Manfred Max-Neef,

Nicholas Georgescu-Roegen, Herman Daly, David Korten, etc.
Está mais do que na hora de um novo paradigma. Literatura,
evidências e idéias sobre isso não faltam. O que falta?

Hugo Ferraz Penteado é economista e autor do Livro “Ecoeconomia,
uma nova abordagem". É pós-graduado em Economia pela
Universidade de São Paulo (USP) e mestre em Economia pelo
Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo
(IPE/USP).

No Dia Mundial da Água, a Klabin, maior produtora e exportadora de papéis do Brasil, comemorou bons resultados,
como a redução do consumo de água em seu processo produtivo. Em busca da excelência ambiental, atualmente a
empresa chega a utilizar 34 mil litros de água para produzir uma tonelada de papel, o que está em linha com as
melhores práticas mundiais, entre elas a estabelecida pela União Européia por meio da agência IPPC (Integrated
Pollution Prevention and Control). A entidade, que reúne informações sobre as melhores tecnologias disponíveis,
indica como ideal um consumo entre 30 e 50 mil litros de água por tonelada de papel produzida nas fábricas
integradas de papel e celulose.

O resultado positivo da Klabin é mais um avanço do Projeto de Expansão MA-1100, que reduziu o consumo de 36
para 34 mil litros de água por tonelada de papel produzida na Unidade Monte Alegre, em Telêmaco Borba (PR), a
maior fábrica de papéis da companhia e do Brasil. Outro ganho é a reutilização de cerca de 60% da água captada,
que é reaproveitada no processo de fabricação de papel, para trabalhos de manutenção, limpeza ou consumo em
áreas administrativas. “Mesmo com tais conquistas, a Klabin tem como meta utilizar apenas 30 mil litros de água por
tonelada de papel produzida. Isto será possível com o fechamento do circuito no preparo de madeira e nas máquinas
de papel 6 e 7, projetos em que estamos trabalhando”, adianta Júlio Nogueira, gerente corporativo de Meio Ambiente
da Klabin.

O correto uso da água é uma das premissas da Política de Sustentabilidade da Klabin, que prevê assegurar o
suprimento de madeira plantada para as unidades industriais de forma sustentada, sem agredir os ecossistemas
naturais associados. Para tanto, a empresa utiliza o circuito de água parcialmente fechado em processos industriais e
administrativos das fábricas de papel. Nas fábricas que produzem embalagens, o circuito já é totalmente fechado,
indicando a preocupação constante com a utilização racional dos recursos naturais.

Além disso, a empresa está avaliando novas possibilidades de reuso de efluentes como forma de ampliar a eficiência
da Unidade Monte Alegre. Uma das alternativas analisadas é utilizar efluentes em substituição à água usada no
processo de preparo da madeira. Outro avanço importante é a instalação, no ano passado, de uma planta de
ultrafiltração. Como resultado, a água que passa pelo sistema é devolvida ao rio Tibagi com alguns índices de
qualidade superiores à da água originalmente retirada. Atualmente, passam pelo sistema de ultrafiltração 40% da
água usada pela Klabin na produção da Unidade Monte Alegre.

Klabin é exemplo de uso racional da água na indústria de papel
Os cuidados com a água vão da captação à sua devolução ao meio ambiente

Notas da Sustentabilidade
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Pegada de Carbono

Por Felipe Jane Bottini

Nossas atividades, principalmente as ligadas à geração e consumo
de energia, geram emissões de CO2e.O acúmulo desses gases na
atmosfera provoca o famigerado e temido efeito estufa.

Cada atividade, tal como andar de automóvel, utilizar o telefone
celular e descartar um resíduo, entre outras, tem uma emissão
relacionada que é chamada de pegada de CO2.

Existem vários métodos disponíveis no mercado para
compensar/neutralizar suas emissões e é importante conhecer os
aspectos presentes para se ter ciência exata do alcance das ações que
estão sendo promovidas.

O trabalho de compensação deve passar por duas etapas:

1 – Inventário: deve se conhecer o nível de emissões da atividade
para que haja uma compensação, no mínimo, equivalente. Há
diversas metodologias disponíveis para calcular, através de
estimativas, emissões de atividades, como viagens aéreas e
rodoviárias, consumo de energia elétrica, etc. É muito difícil obter
precisão nessas aproximações, e por essa razão as ferramentas de
cálculo que suportam os inventários, quando sérias, tendem a utilizar
métricas conservadoras para garantir que o inventário seja inferido
de “cima para baixo”, ou seja, se houver erros, eles estarão
absorvidos no inventário, evitando que a imprecisão leve a ações de
mitigação que sejam incipientes.

2 – Mitigar: tendo conhecimento, ou estimadas, as emissões de uma
atividade, existem dezenas de ofertas disponíveis para neutralizar.
Nessa fase é muito importante que se conheça em detalhes o que

será feito, sob pena de ter uma percepção equivocada e muitas vezes
trazendo riscos de imagem às empresas que aderem às iniciativas.

Existem alguns itens que, se observados, trazem mais consistência à
compensação/neutralização do carbono. O leitor que pretende tomar
ação nesse sentido e procura soluções de mercado para isso deve
observar os seguintes aspectos para acertar na decisão.

1 – Escopo:

É importante conhecer quais emissões estão sendo compensadas.
Algumas ofertas do mercado são divididas por energia, transporte e
outros (resíduos, etc). No momento da compra é importante se ter
visibilidade do que está sendo compensado exatamente e por qual
razão. Qualquer escopo de compensação é válido, desde que
comunicado com clareza.

2 - Período:

Muitas atividades e projetos são utilizados para a compensação. É
importante saber quanto tempo será necessário para compensar as
emissões. Alguns projetos entregam reduções de emissões já
verificadas, garantindo a neutralidade/compensação, no ato da
comercialização, outras se propõem a desenvolver atividades que
podem demorar meses, até anos para que a compensação seja de
fato concluída.

3 - Mensurabilidade:

A redução de emissões deve atender a metodologias amplamente
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aceitas e se possível comprovadas. Para essa finalidade existem
certificações de projetos que atestam a redução de emissões em
diversos setores da economia com maior destaque às atividades
energéticas, que são grande fonte de redução de emissões.

Existem certificações para todos os gostos. Desde os CER – que são os
certifcados de redução de emissão da ONU, utilizados, por exemplo,
para neutralizar as emissões da organização da Fibops (Feira
Internacional para Intercâmbio das Boas Práticas Socioambientais),
passando por diversos certicados voluntários, conhecidos por VER
(Voluntary Emission Reduction), que procuram absorver o mercado
de projetos que não é regulamentado até ações independentes, com
selos próprios que podem ter as mais diversas motivações.

4 - Adicionalidade:

Esse é, sem dúvida, o aspecto mais delicado no mercado de
neutralização.
A certificação da ONU exige que todos os projetos tenham sido
desenvolvidos com o intuito de reduzir emissões. Dessa forma, não se
está comprando uma redução de emissões que ocorreria de qualquer
maneira, acidentalmente. Isso garante que há um esforço adicional
para reduzir aquela emissão e caso ela não seja comercializada, a
redução não poderá ser mantida. Dessa forma a comercialização das
reduções de emissão são um verdadeiro motivador para que haja
cada vez mais redução de emissões e não uma receita extraordinária
a uma atividade que naturalmente já teria emissões reduzidas, seja
por economia de custos, ganho de eficiência, obrigação legal ou
práticas de mercado.

É importante exigir do provedor de neutralização a indicação de qual
o motivador dos projetos. Há pesos diferentes entre um projeto que
recupera uma área degradada por obrigação ou determinação legal
e um projeto que objetiva exclusivamente a redução de emissões.
Uma área que deve ser recuperada por lei irá reduzir as emissões
como conseqüência, e, portanto, presume-se que a redução de
emissão é uma compensação de uma dilapidação ambiental
previamente realizada.

A observação da adicionalidade traz muita consistência à
compensação de emissões. A certificação da ONU aos projetos de

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo tem como condição sine qua
non a adicionalidade.

5 - Irreversibilidade:

Tendo respondido a questão de período, ou seja, quando as emissões
foram compensadas, resta saber se a compensação pode ser
perdida? Seqüestro de carbono através de floresta pode ser perdido
no caso da floresta se tornar objeto de reflorestamento para corte ou
se eventualmente for atingida por uma praga ou até mesmo
queimada, acidental ou intencional. Essa modalidade não pode
garantir o seqüestro definitivo de carbono. Projetos que impedem a
utilização de combustíveis fósseis, substituindo-os por energias
renováveis (eólica, biomassa, solar etc) são emissões reduzidas
definitivas, na medida que o combustível fóssil deixou de ser
queimado.

6 - Transparência:

É importante que haja informação pública disponível dos projetos
que estão sendo utilizados para compensar as emissões, permitindo
ao comprador conhecer todo o histórico, o desenvolvimento, as
certificações e o status do projeto que compensa suas emissões.

A transparência e a adicionalidade são condições que entendo serem
absolutamente imprescindíveis à neutralização/compensação das
emissões. Os outros aspectos devem ser também esclarecidos aos
clientes para que se tenha a visão completa do que está sendo
oferecido.

Toda ação em prol do meio-ambiente tem seu valor. A compensação
das emissões que a Fibops implementou atende a todos os critérios
acima expostos e vai além. A energia elétrica de toda a organização e
dos stands será neutralizada através de certificados da ONU que
atendem aos critérios acima apresentados e ainda será facultado aos
expositores que neutralizem, com o mesmo rigor, as emissões
oriundas do transporte das equipes dos stands.

Felipe Jane Bottini é Economista e Diretor-Sócio da Green Domus
Desenvolvimento Sustentável – www.greendomus.com.br
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Por Marilena Lavorato

O Dia Mundial do Meio Ambiente surgiu em 1972, como
recomendação da Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente, realizada em Estocolmo, na Suécia, com o objetivo de
chamar a atenção do mundo para as questões ambientais.

Desde então, o dia, que já virou “Semana do Meio Ambiente”, tem
sido comemorado com inúmeros eventos e ações, sob a bandeira do
ambientalismo. O problema é que, passado este momento de
euforia, vem a dura realidade e poucos continuam fazendo o
trabalho de formiguinha, contínuo, e com resultados reais.

O tema exerce fascínio e encanto nas pessoas e empresas, porém
entre o discurso e a pratica há muito o que fazer. A falta de
conhecimento especializado, somada à falta de visão de médio e
longo prazo são fatores determinantes para a construção de ações
que nem sempre não sustentáveis ao longo do tempo.

Muito se fala, pouco se faz. Um olhar mais atento permite concluir
que poucas ações (das muitas que são amplamente divulgadas)
podem ser consideradas de fato uma “boa prática de
sustentabilidade”, comprovando resultados efetivos de melhoria ao
meio ambiente natural e à comunidade.

Apesar disso, acreditamos que a data é extremamente importante e
precisamos encara-la cada vez mais seriamente, diante do
agravamento da questão ambiental em todo o Planeta, nos últimos
anos, e muito especialmente agora, quando vivemos uma crise
econômica mundial sem precedentes.

Como observa o sociólogo Elimar Pinheiro do Nascimento, professor e

diretor do Centro de Desenvolvimento Sustentavel da UnB, “a crise
financeira internacional é uma excelente oportunidade de
repensarmos o desenvolvimento. Agora, não mais de forma
unidimensional, considerando apenas a economia, o crescimento
econômico, mas de forma multidimensional, tomando em
consideração a conversação ambiental e a equidade social”.

O desafio é grande e urgente e exige a participação de todos nós,
como bem destacou a dra. Roberta de Carvalho Cardoso,
coordenadora técnica do Programa de Responsabilidade Social e
Sustentabilidade no Varejo da FGV-EAESP: “Cada membro da
sociedade deve buscar maneiras de contribuir para a reinvenção do
seu dia-a-dia onde as questões sociais e ambientais assumam o
mesmo colorido dos aspectos econômicos”.

No caso das empresas, é preciso inverter a lógica de mercado, que em
tempos de crise costuma reduzir drasticamente os investimentos
ambientais. Pelo contrário, é preciso caminhar rapidamente para a
profissionalização e aprofundamento das ações nessa área. Já
passou o tempo em que as preocupações com a sustentabilidade
eram consideradas como secundárias. Os especialistas em
estratégias de negócios agora são unânimes em afirmar que investir
nessa área é pré-condição para a longevidade das empresas.

Outro consenso entre os profissionais de branding – os especialistas
na gestão de marca – é que a prática de greenwashing está com os
dias contados. Ir ao mercado anunciar que a empresa está
preocupada com os seus impactos ambientais e não ter como
demonstrar os resultados de suas ações nessa área é apressar a
extinção da marca.

O DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE
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A própria mídia está hoje atenta para esse tipo de distorção e em
breve os veículos de comunicação serão obrigados a exigir alguma
espécie de certificação até para anúncios publicitários que divulgam
iniciativas ambientais das empresas, sob pena serem acusados de
darem apoio a empresas poluidoras. Sem falar no consumidor, que
agora dispõe da internet e de suas redes sociais como armas
poderosas de pressão.

A Mais Projetos, em dez anos de atuação especifica em gestão e
capacitação socioambiental, conhece de perto essa realidade.
Trouxemos para o Brasil há sete anos o Programa Benchmarking,
uma ferramenta com metodologia séria e transparente, o que nos
permite dizer que uma boa pratica é resultado de um trabalho sério,
comprometido, envolvendo profissionais especializados e inovações
tecnológicas.
O benchmarking é um exemplo, talvez o melhor, do nível de
exigências que a sociedade deve fazer sobre as empresas e
instituições, a partir de agora. Trata-se de uma avaliação isenta dos

projetos de sustentabilidade, feita por especialistas preparados e
com critérios objetivos, focada nos resultados obtidos. O caminho é
esse. O resto é discurso e desejo.

A sustentabilidade é uma conquista diária. O dia mundial do meio
ambiente é hoje, amanhã, depois de amanhã, e depois de depois.....

Marilena Lino de Almeida Lavorato é publicitária com especialização
em Marketing (ESPM), Gestão Ambiental (IETEC), Gestão Estratégica
de Negócios (FGV), e Sociologia e Política com ênfase em
Globalização (EPGSP/SP). Diretora Executiva da MAISPROJETOS,
Coordenadora do Programa Benchmarking Ambiental Brasileiro e da
FIBoPS – Feira Internacional para o Intercâmbio das Boas Práticas
Socioambientais, Co-Editora do Livro BenchMais, as 85 melhores
práticas em gestão socioambiental do Brasil e Editora da Revista
Benchmarking.

Artigo escrito originalmente para o Boletim Mais Sustentável em 05/06/2009 em comemoração ao
dia mundial do meio ambiente.



A FIBoPS reunirá uma grande massa crítica de especialistas e
interessados no debate e implementação das práticas sustentáveis
nas empresas.
Falta pouco menos de um mês para o início da 2ª Feira Internacional
para Intercâmbio de Boas Práticas Socioambientais (FIBoPS), que
acontece em São Paulo entre os dias 1º e 4 de setembro próximos no
Centro de Convenções do hopping Frei Caneca. O evento, além de ser
o palco para o anúncio do Ranking 2009 da 7ª edição da Programa
de Benchmarking Ambiental Brasileiro, espera reunir publico
qualificado entre especialistas, pesquisadores, jornalistas,
ambientalistas, autoridades, universidades em torno do tema da
sustentabilidade nos três setores da economia.

O VALOR DAS BOAS PRATICAS EM 04 DIAS TEMÁTICOS

A FIBoPS pretende oferecer, durante os quatro dias de atividades, um
ambiente dinâmico e diversificado para o desenvolvimento das boas
práticas sociais e ambientais nas empresas brasileiras. Além da
exposição e debate dos principais cases nacionais e internacionais, a
feira trará para os participantes mais de 100 temas e palestrantes,
painéis temáticos, mais de 20 temas técnicos gerenciais e atividades
suporte, como talk show com personalidades e lideranças,
workshops, apresentações artísticas diarias, e apresentações técnicas
comerciais.
Outra novidade da FIBoPS são os dias temáticos, abordados através
de ilhas e painéis representativos de quatro segmentos específicos,
com demonstração de produtos, serviços e práticas das empresas e
instituições participantes. Os dias temáticos serão, no dia 1º, o dia da
Saude e Qualidade de Vida, dia 2, Arquitetura e Construção, dia 3,
Ecomídia e dia 4, o dia do Ranking Benchmarking. Quando serão

apresentados os cases selecionados pelo Programa Benchmarking e
Ranking 2009 das Instituições Benchmarking.

ACESSO GRATUITO A MAIS DE 100 TEMAS E PALETRAS DE
SUSTENTABILIDADE.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA
Os principais especialistas e lideranças da sustentabilidade em

blocos de atividades sinultâneas

Além disso, a FIBoPS será aberta ao público, que poderá conhecer as
novidades, participar e interagir, para a troca de conhecimentos e
experiências, formação de redes sociais, etc. Várias universidades de
todo o país já estão inscrevendo grupos de alunos para as diversas
atividades da Feira, com direito a certificados de participação. Os
expositores receberão estandes prontos e neutralizados em suas
emissões de carbono. Serão debatidos nos painéis temas como meio
ambiente e sustentabilidade, mobilidade urbana, indústria e
desenvolvimento das cidades, turismo sustentável, desafios
ambientais dos grandes centros urbanos, mudanças climáticas, entre
outros.

Inscrições e Informações no site: www.fibops.com.br
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O projeto “Os Chicos” tem o objetivo de relatar a história do rio São
Francisco por uma óptica até hoje pouco explorada: a partir das
histórias de seus personagens, das pessoas que vivem às suas
margens. Uma visão antropológica do São Francisco, onde a
narração por textos e imagens das experiências humanas, sociais e
culturais vão desenhando a história geográfica do rio da integração
nacional.

O jornalista Gustavo Nolasco e o fotógrafo Leo Drumond, autores do
projeto, percorrerão, a partir de agosto, todos os 2,7 mil quilômetros

do São Francisco, passando pelos estados de Minas Gerais, Bahia,
Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Nesse trabalho de pesquisa, vão
entrevistar os personagens que mostrarão a diversidade da cultura
oral das margens do Velho Chico. Em homenagem ao nome do rio, os
autores definiram que serão escolhidos apenas personagens que se
chamem Francisco ou Francisca. Todo o material coletado -
entrevistas, documentos e imagens - será transformado em um livro
e um website.

“O objetivo principal é mostrar que o Chico de Pirapora, por exemplo,

Projeto quer documentar cultura
oral do rio São Francisco por meio

da vida de “Chicos e Chicas”
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Os mineiros Gustavo Nolasco e Leo Drumond
percorrerão os 2,7 mil quilômetros do Velho Chico,
entrevistando e captando imagens das diversas

comunidades ribeirinhas do maior rio totalmente brasileiro

ACONTECENDO

Gustavo Nolasco
Fotógrafo: Omar Freire

Cachoeira Casca D'Anta, no Rio São Francisco - São Roque de Minas/MG
Foto: Leo Drumond
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tem toda uma relação com o rio, uma cultura oral, folclores e
histórias completamente diferentes de um Chico de Petrolina. Por
outro lado, vamos homenagear os Chicos e Chicas, pois uma das
poucas características comuns ao logo de todo o rio é o orgulho de
pais e mães ao batizarem seus filhos com o nome do rio”, explica Leo
Drumond.

O trabalho de pesquisa será dividido em dois trechos, a serem
percorridos em 50 dias, desde a nascente, em São Roque de
Minas/MG, até a foz em Piaçabuçu/AL. O primeiro trecho, partindo
de São Roque e finalizando em Sobradinho/BA, compreenderá o Alto
São Francisco e Médio São Francisco. A segunda viagem, com partida
de Petrolina/PE e finalizada em Piaçabuçu/AL, fará o percurso do
Sub-médio e Baixo São Francisco.

“O projeto quer levar para linguagens como fotografia, literatura e
web a combinação de um bem natural e a necessidade do homem de
transmitir, pela oralidade, a sua cultura para as novas gerações. Com
'Os Chicos', pretendemos contribuir para imortalizar uma das
maiores riquezas imateriais do país: a diversidade cultural dos
ribeirinhos do São Francisco. Como o título do projeto fala,

pretendemos construir um trabalho didático e lírico, onde os dados
geográficos e históricos recebam a alma do povo que ali vive ou
viveu”, explica Gustavo Nolasco.

Parceiros
O projeto Os Chicos está sendo produzido pela empresa D'Cult e tem o
patrocínio da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e da
Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM). As
empresas e instituições interessadas em apoiar o projeto, podem
entrar em contato pelo e-mail oschicosprojeto@gmail.com ou pelo
blog do projeto www.oschicosprojeto.blogspot.com.

Ponte Marechal Hermes, sobre o rio São Francisco - Pirapora/MG
Foto: Leo Drumond

Rio São Francisco logo após a cachoeira de Casca D'Anta e Serra da Canastra ao fundo - Vargem Bonita/MG
Foto: Leo Drumond



A cidade de São Paulo foi escolhida para lançar, em agosto, a mostra
Mitos & Ícones, idealizada pelo artista plástico Thiago Cóstackz, que
percorrerá todo o Brasil até chegar ao propósito inicial do projeto, a
fundação do primeiro Museu de Arte Contemporânea com
sustentabilidade do Norte e Nordeste do Brasil, que será sediado no
Rio Grande do Norte.

A mostra reúne imagens clássicas da arte e vanguarda artística numa
espécie de releitura contemporânea de determinadas obras, como:
“O Davi de Michelangelo”, “Vênus de Milo”, “Rainha Elizabeth I”,
“O Discóbolo das Olimpíadas” entre outras, além de corpos pintados
pelo próprio artista plástico que demonstram, em alguns deles, uma
conexão direta com animais da fauna brasileira severamente
ameaçados. Para interpretar essa releitura foram eleitas 11
personalidades: os atores Carolina Dieckmann, Dalton Vigh e Carlos
Casagrande; as modelos Isabela Fiorentino, Fernanda Tavares,
Mariana Weickert, Jaqueline Dalabona; o ator e modelo Paulo Zulu;
a princesa Paola d'Orleans e Bragança; Laura Wie; Nany People e a
miss Brasil 2009, Larissa Costa.

Todo material utilizado para as fotos como os figurinos e objetos são
reciclados. O trabalho fotográfico ficou sob a direção do renomeado

fotógrafo alemão Sacha Hochstetter que já fotografou para
publicações como Vogue-França, Playboy, Vogue-América, L'Officiel
e Elle.

A mostra acontecerá no Shopping Center 3, avenida Paulista – São
Paulo/SP no período de 01 de setembro a 10 de outubro de 2009,
depois seguirá para: Alemanha, Finlândia, Noruega, Suíça e Estados
Unidos. O museu será inaugurado no início de 2010 e conta com a
colaboração de Luiz Osaka e de Eunice Sofia, ambos curadores do
acervo do MASP, um dos mais importantes museus do mundo.

Mitos & ícones

Acontecendo Chicos & Chicas e Mitos & Ícones 44

Uma mostra que percorrerá o Brasil e outros países em prol do
primeiro Museu de Arte contemporânea do Rio Grande do Norte

ACONTECENDO



FIBoPSFIBoPS
Feira Internacional Para o Intercâmbio das

Boas Práticas Socioambientais

Realização:Patrocínio:

Dia da Saúde
Sustentável

Dia Arquitetura &
Construção
Sustentável

Os melhores especialistas e as principais lideranças da sustentabilidade
www.fibops.com.br

De 01 a 04 de setembro, mais de 100 palestras e temas com livre acesso.
Inscrições online no site.

Dias Temáticos

SEMINÁRIOS

Dia Ecomídia
Dia Benchmarking,

Compartilhar
para Crescer

Intercâmbio de Cases Painéis Temáticos Temas  Técnicos Gerenciais

A MAIOR CONCENTRAÇÃO DE ESPECIALISTAS  E
LIDERANÇAS ATUANTES EM SUSTENTABILIDADE

POR M DO PAÍS2

Cen
tro

de
Co

nv
enções Frei Caneca em

São
Paulo01 à 04 de Setembro

www.fibops.com.br

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Evento aberto e gratuito. Participe.
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