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EDITORIAL

A 6ª edição da Revista Benchmarking traz uma cobertura completa da 3ª FIBoPS – Feira Internacional 

para o Intercâmbio das Boas Práticas Socioambientais realizada em julho de 2010 e também apresenta o 

calendário 2011 do Instituto Mais e Mais Projetos, organizações especializadas e reconhecidas pelos 

conteudos avançados na gestão de pessoas para a sustentabilidade. 

Nossos jornalistas e colaboradores apresentam um relato completo sobre o maior intercâmbio pro - 

sustentabilidade do país, com depoimentos, fotos e detalhes da intensa programação  especialmente 

preparada para promover o intercâmbio  das boas práticas de sustentabilidade  de 08 diferentes países.  

Em 03 dias de evento, mais de 5 mil pessoas altamente especializadas e formadoras de opinião fizeram 

de São Paulo a sede oficial das boas práticas socioambientais. 

Destaque especial para a 8ª Edição do Dia Benchmarking, Compartilhar para Crescer  apresentando o 

Ranking 2011 dos melhores da Gestão Socioambiental Brasileira. Foram  selecionadas 27empresas de 

06 diferentes estados, por uma comissão técnica de 15 especialistas de 06 diferentes países. 

Tão exuberante quanto os números acima, são os conteúdos de extrema qualidade que preparamos 

para o leitor da Revista Benchmarking.  Em Páginas Verdes, tivemos o privilégio de entrevistar Dr. Fabio 

Meirelles, Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo que 

generosamente compartilha sua visão e experiência sobre práticas sustentáveis, uma visão construída 

em décadas de atuação a frente de grandes instituições representativas. Apresentaremos também 03 

excelentes artigos técnicos sobre temas relevantes, em especial;  Lixo: Responsabilidade de todos, do 

Deputado Arnaldo Jardim. Além de 08 frases surpreendentes de personalidades importantes  em Vozes 

da Sustentabilidade.  E mais, a seção Acontecendo com iniciativas e ações de impacto que rolaram nos 

últimos meses. 

Para finalizar, não deixe de conferir as atividades programadas para 2011 em Agende-se.  Tome nota, e 

participe!

Boa Leitura. 

Marilena Lino de Almeida Lavorato

Coordenadora do Programa Benchmarking e Editora da Revista Benchmarking  

Editorial

Expediente
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Dr. FÁBIO MEIRELLES

Por Gabriela Machado

Entrevista Fábio Meirelles é Presidente do Sistema FAESP / SENAR-AR -SP 5

“O desconhecimento  conduz os desavisados a oporem a produção agrícola e pecuária
 à defesa do meio ambiente.”

Dr. Fábio Meirelles, compartilha na Revista Benchmarking sua vasta experiência junto ao 
setor agropecuário e fala sobre a importância das práticas sustentáveis, no presente e 
futuro do país. A seguir, antes da entrevista, uma amostra de sua extensa experiência 
profissional:

Fábio Meirelles é Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, 
implantou e preside o Conselho Administrativo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - 
Administração Regional do Estado de São Paulo (SENAR-AR/SP) e o Fundo de Desenvolvimento
da Pecuária do Estado de São Paulo (Fundepec).

Foi durante muitos anos, 1º Vice Presidente e, posteriormente, Presidente da Confederação de 
Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA. Esteve na Administração Central do Conselho Deliberativo 
do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR - e do Conselho Deliberativo do Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São
Paulo - SEBRAE-SP.

Porque produzir alimentos é uma atividade árdua – a 
agropecuária é uma indústria a “céu aberto” que 
condicionada por fenômenos climáticos e biológicos que 
transcendem a capacidade de gestão dos agricultores, o 
que requer além de dedicação, vocação e eficiência, 
políticas públicas voltadas à produção em economia de 
mercado e em equilíbrio com o meio ambiente, de 
maneira a proporcionar a verdadeira sustentabilidade 
dos trabalhadores, produtores e de suas famílias, 
garantindo-lhes renda e segurança. O Brasil é um 
exemplo de competência, capacidade, não só de 
produzir, com produtividade e qualidade, mas também 
como exemplo de Nação que soube contornar a 
dificuldades e se consolidar como a mais importantes 

Atualmente os setores agrícola e pecuário são diretamente associados à utilização de recursos 
naturais e à manutenção da cultura social no campo.  De acordo com sua experiência, porque é 
urgente administrar o setor agrícola, a partir de uma “visão sistêmica” de orientação?

e agricultura do mundo, a tropical.

A dimensão do agronegócio envolve as indústrias de 
insumos, a produção primária, as agroindústrias, os 
transportes, a distribuição e o varejo até chegar ao 
consumidor final, que se beneficia do alimento de qualidade 
e baixo custo. Portanto, imprescindível é conciliar os 
interesses dos elos que compõem as cadeias para garantir 
estabilidade de crescimento da produção e segurança 
alimentar. No entanto, o alcance dessa meta depende de 
políticas públicas adequadas, sobretudo nas áreas 
ambiental, fiscal, monetária, trabalhista, industrial e 
externa.
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Dentro deste contexto, como definiria o estágio do modelo de gestão do setor agropecuário?

A conversão do modelo de gestão calcado no controle 

do Estado (intervencionista) para um modelo com 

presença mínima do Estado (onde este exerça o papel 

de regulador, disciplinador das regras da economia de 

mercado) não foi completamente concluído. A transição 

foi muito rápida e o Estado não teve mobilidade para 

acompanhar essa mudança, por isso o setor 

agropecuário carece ainda de políticas públicas e 

instrumentos que estabilizem os choques aos quais o 

setor está sujeito. A política agrícola deve resgatar sua 

identidade tornando-se, de fato, uma guardiã da renda 

no campo.

É necessário reformar a política agrícola brasileira,

principalmente, em relação 

a o s  m e c a n i s m o s  d e  

financiamento da produção, 

s e g u r o  a g r o p e c u á r i o ,  

garantia de preços e renda. 

C o m  e s t a b i l i d a d e  e  

adequado nível de renda 

desaparecerão os problemas 

de  end iv idamento ,  os  

produtores rurais investirão 

em tecnologia, gerarão 

empregos e produzirão 

alimentos mais baratos para o consumidor.

Entrevista Fábio Meirelles é Presidente do Sistema FAESP / SENAR-AR -SP

Em ano eleitoral, qual a perspectiva de um cenário político favorável à criação do seguro de renda 
agrícola, que subvencione riscos climáticos e queda de preços, citado pelo Senhor como necessários 
no rumo a uma agricultura de alto nível?

Logicamente, dependendo de quem forem os próximos 
presidente e governador, poderemos ter políticas de 
maior ou menor estímulo ao setor. Um importante passo 
foi dado com a aprovação da Lei Complementar nº 
137/10, que cria cobertura suplementar aos riscos de 
seguro rural. Mas, o ponto de ressalva é que a efetivação 
do novo Fundo, que contará com a participação da 
União como cotista, depende de regulamentação 
complementar, o que, com a proximidade das eleições, 
ficará a cargo do próximo governo, reiterando a 

importância de nossas escolhas e de nosso voto. 
Além disso, convém destacar que o seguro rural carece 
ainda de muitos ajustes, pois ele é oneroso e pouco efetivo 
para os produtores no que se refere à proteção da 
produção, mesmo diante do programa de subvenção ao 
prêmio. De qualquer modo, o novo Fundo abre uma nova 
perspectiva para o aprimoramento do seguro rural no Brasil 
e cremos que o momento atual é positivo para 
desenvolvermos um seguro de renda na próxima 
legislatura.

O homem do campo está informado e alinhado com as demandas socioambientais? 

O desconhecimento da importância e grandiosidade 
do setor agropecuário conduz os desavisados a oporem 
a produção agrícola e pecuária à defesa do meio 
ambiente. Entretanto, a questão da sustentabilidade 
não somente está presente no dia-a-dia do setor rural 
como é condição sine qua non de competitividade e 
permanência do homem do campo na atividade 
agropecuária. . Os produtores rurais sabem da 
importância de produzir de modo sustentável, pois, sem 
rentabilidade, equilíbrio ambiental e responsabilidade 
social não é possível desenvolver uma atividade 
econômica duradoura. Na prática, os produtores rurais 
são os maiores interessados em preservar o meio

 ambiente, pois é dali que eles retiram seu sustento, seu 
alimento e sua renda com a comercialização dos produtos.

‘‘
as indústrias de insumos, a produção 

primária, as agroindústrias, os 
transportes, a distribuição e o varejo 

até chegar ao consumidor final, que se 
beneficia do alimento de qualidade e 

baixo custo.’’

A dimensão do agronegócio envolve 
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Como a FAESP vê as perspectivas econômicas das crescentes redes e propriedades agrícolas de cultivos 

orgânicos no país?

Quais os reflexos benéficos no setor agrícola, causados pelo fomento de ações como a Formação Profissional 
Rural, organizado pelo SENAR?

Cada vez mais, a economia transforma-se em uma 
economia de rede, de integração e cooperação, de 
cadeia ou filière. A coordenação dos elos que 
compõem as cadeias produtivas, senão a própria 
integração e cooperação, é um processo crescente 
que reflete a tendência de buscar ganhos de escala e 
eficiência, balizados pelas demandas e exigências dos 
consumidores.

O cultivo de orgânicos cresce na medida em que os 
consumidores demandam produtos com certificação, sem 
resíduos químicos, cultivados em processo de produção 
sustentável. A taxa de crescimento da produção orgânica é 
significativa, mostrando que há uma tendência de expansão 
desse mercado, que por enquanto ainda é um nicho. Mas a 
produção orgânica é parte da agricultura e como tal 
representa mais uma oportunidade de negócio para os 
produtores, capaz de gerar renda, empregos e produtos 
saudáveis para população. Acreditamos no crescimento da 
produção de orgânicos, tanto é que o SENAR-AR/SP oferta 
cursos de capacitação nessa área a mais de seis anos.

Entrevista Fábio Meirelles é Presidente do Sistema FAESP / SENAR-AR -SP

‘‘As práticas agrícolas e tecnologias 
utilizadas no Brasil vêm privilegiando o uso mais 

racional dos recursos naturais.’’

Por mais que a tecnologia avance e se incorpore no 
processo produtivo, em última instância, são os 
produtores e trabalhadores rurais os grandes 
responsáveis pela transformação dos insumos em 
alimentos, fibras e energia. Além disso, o processo 
produtivo e a geração de tecnologias mais modernas 
exigem o aprendizado e a qualificação contínua para se 
alcançar ganhos de produtividade, eficiência e 
adequado manejo dos recursos naturais.

Portanto, a capacitação do homem do campo por meio 
de cursos de formação profissional é um instrumento 
absolutamente essencial para desenvolvimento da nossa 
agropecuária, é por meio deles que incentivamos o 
aprimoramento dos sistemas produtivos, gerando mais 
bem-estar na zona rural e nas cidades. O SENAR- AR/SP 
ultrapassará os 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil) 
de homens e mulheres capacitados em atividades agrícolas 
com certificado de aprimoramento técnico de mão de obra.

Quais os reflexos benéficos no setor agrícola, causados pelo fomento de ações como a Formação Profissional 
Rural, organizado pelo SENAR?

As atividades agropecuárias se dão na área rural, o 
que equivale a dizer que elas são dispersas nesse país 
de dimensões continentais. Além disso, o estilo de vida 
u r b a n o  t e n d e  a  r e d u z i r  o  
reconhecimento da importância do 
setor rural na economia e política 
nacional. Por esses motivos é 
fundamental para a agropecuária 
nacional manter uma estrutura de 
representação forte e organizada 
capaz de fazer a interlocução com os 
poderes legislativo e executivo, 
apresentando as demandas e 
propostas de política necessárias 
para o fortalecimento o setor.

A articulação da FAESP com seus sindicatos permite 
transmitir informações e conhecimento para que os 
produtores gerenciem melhor suas atividades. Essa 

interação, por outro lado, 
possibilita-nos identificar as 
dificuldades do setor, construir 
propostas e políticas, assim 
como implementar ações para 
contornar os obstáculos e 
impulsionar a agropecuária que 
é continuará sendo ainda por 
muito tempo um dos pilares de 
crescimento da economia 
brasileira.

Dr. Fábio em lançamento do policiamento integrado, que visa levar maior segurança do campo
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Como vem sendo manejado o impacto nas relações de trabalho, trazido pela recente proibição das queimadas, 

seguida pela crescente mecanização nos cultivos de biocombustíveis? 

Se por um lado o número de empregos vem 
diminuindo, por outro, novas oportunidades de trabalho 
mais qualificado e melhor remunerado são criadas. A 
substituição da colheita manual da cana-de-açúcar pela 
mecanizada tem reduzido postos de trabalho, mas a 
mecanização, por outro lado, exige a contratação de 

operadores de colheitadeiras, carretas e outras máquinas. 
Uma colheitadeira substitui o trabalho de 90 cortadores de 
cana e no Estado de São Paulo, mais de 50% da colheita já é 
mecanizada.

A FAESP e o SENAR-AR/SP vêm enfrentando essa 
situação com pragmatismo, pois o que precisamos é manter 
o nível de qualificação dos trabalhadores para que eles se 
recoloquem em outras atividades produtivas. Essa iniciativa 
se soma a outros esforços do sistema FAESP/SENAR-
AR/SP para diversificar a matriz produtiva no Estado, pois 
nossos estudos indicam que quanto maior o grau de 
diversificação produtiva na agricultura, maior o nível de 
desenvolvimento socioeconômico regional. Em conclusão, 
a tecnologia e o ambiente de negócio estão em constante 
mutação e, dessa forma, precisamos permanentemente 
qualificar as pessoas e estimular novas oportunidades de 
negócio e trabalho.

Entrevista Fábio Meirelles é Presidente do Sistema FAESP / SENAR-AR -SP

Sua formação acadêmica nas áreas jurídicas e sociais, inclusive com doutorado pela “International Solidarity 
Center Of New York”, dá condição privilegiada para refletir sobre os princípios da sustentabilidade que prega a 
harmonização entre os pilares econômico, social e ambiental. Dentro deste contexto, qual sua visão sobre o 
futuro da humanidade?

A existência humana depende da utilização dos 
recursos naturais e por sua vez do equilíbrio do meio 
ambiente.  Não por acaso, o concei to de 
sustentabilidade reflete a busca pela perpetuação da 
nossa espécie – a reprodução social – por meio do 
desenvolvimento socioeconômico em plena harmonia 
com o meio ambiente. 

Assim sendo, para de fato transformarmos a 

sustentabilidade em catalisador do progresso e do  
desenvolvimento, é preciso utilizar adequadamente os 
recursos, privilegiando o uso da energia renovável, 
reciclando matérias-primas e, o mais importante, educando 
a população e disseminando a cultura da sustentabilidade. 
O futuro da humanidade depende da inserção do conceito 
de sustentabilidade no âmbito de todas as atividades que 
desenvolvemos.

Ainda sobre sustentabilidade, acredita ser possível a adoção de práticas que nos levem a um novo formato de 

economia, menos predador e mais solidário? 

Sim, e no campo essa evolução já vem ocorrendo há 
muito tempo, haja vista que a expansão da produção 
agrícola brasileira tem se calcado no incremento da 
produtividade, e não da área cultivada. Nas últimas 20 
safras, a produtividade de grãos cresceu à taxa de 3,6% 
ao ano. Isso significa que as práticas agrícolas e 
tecnologias utilizadas no Brasil vêm privilegiando o uso 
mais racional dos recursos naturais, comprovado pelo 
crescente uso de: insumos e máquinas de melhor 
qualidade; plantio direto; energia limpa; técnicas de 
manejo e conservação do solo; agricultura de precisão; 

cultivo rotacionado e consorciação; adubação orgânica; 
manejo integrado de pragas e doenças; integração lavoura-
pecuária; adoção de programas de certificação e de boas 
práticas de produção; tratamento de efluentes e uso 
racional da água etc. Finalmente, podemos afirmar que a 
melhor contribuição, entre outras aqui mencionadas, é o 
aprimoramento do saber das necessidades de uma 
adequada política ambiental, lembrando-se que o notável 
desenvolvimento técnico deve somar-se, de forma positiva, 
às necessidades econômicas e sociais das populações. 

...

Alunos no stand da Sebrae em feira de resonsabilidade social
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Compartilhar para 

Dia 29 de Julho, no Centro de Convenções Frei 
Caneca, em São Paulo, aconteceu a oitava edição 
do Dia Benchmarking - Compartilhar para crescer. 
Arte, conteúdo, reconhecimento e comemoração 
marcaram o dia dos gestores e empresas 
rankeadas. 

 O Ranking 2010 dos Melhores da Gestão 
Socioambiental Brasileira foi aberto com o 
descontraído Road Show da Sustentabilidade 
preparado pelos conferencistas Leila Navarro, 
âncora  da rádio Mundial, e o espanhol

José Maria Gazalla, doutor em Ciências 
Econômicas e Empresariais pela Universidade 
Autônoma de Madrid. 

Nesse ano,  o  se lo Benchmark ing de 
sustentabilidade socioambiental aprovou 27 cases 
empresa r i a i s  en t re  93  i nsc r i t os ,  pa ra  
posicionamento no Ranking. O resultado foi obtido a 
partir do trabalho de análise da comissão técnica 
especialista, composta de 15 jurados vindos de 6 
diferentes países. 

Foto da 8ª Edição do Ranking Benchmarking

O Quem é Quem da Gestão Socioambiental Brasileira

crescer 

o

8  D i a



O Wall-Mart obteve a 

segunda maior pontuação 

do ranking pela segunda vez 

consecutiva, agora com o 

case “Sustentabilidade de 

Ponta a Ponta”. O projeto 

consistiu em desenvolver 

parcerias com fornecedores 

importantes, para otimizar o 

gasto de matéria prima 

utilizada na confecção de 

embalagens e reduzir o uso de energia e 

água durante estes processos.

A terceira maior pontuação ficou com a 

Duke Energy com o case Restauração de 

Mata Ciliar: Programa de Promoção 

Florestal. A entrega dos troféus e 

certificados aos demais participantes foi 

feita por conferencistas internacionais, 

representantes da mídia especializada e 

autoridades presentes. 

O Programa Benchmarking acumula o maior 

banco digital de boas práticas em sustentabilidade 

do país. O evento já selecionou 198 práticas, de 126 

instituições desde sua primeira edição em 2003, e 

conta com mais de 100 apoiadores institucionais. A 

comissão técnica confirma um caráter versátil e 

internacional, contabilizando até o momento 95 

especialistas, de 9 diferentes países.  

A revista Benchmarking se consolida como veículo 

altamente especializado em conteúdos avançados 

para a gestão da sustentabilidade em organizações, 

e principal comunicadora dos resultados do 

calendário CEBoPS, Compromisso Empresarial 

pelas Boas Práticas Socioambientais, do qual 

FIBoPS e Programa Benchmarking fazem parte.
Para concorrer ao Ranking Benchmarking 2011, as 

empresas e instituições devem inscrever seus cases 

até 30 de Maio de 2011 no site:
 www.benchmarkingbrasil.com.br

Benchmarking 11

Os cases escolhidos para posicionar o Ranking  

foram julgados em 07 quesitos técnicos, 

fundamentais ao entendimento, aprovação e 

transferência do conhecimento aplicado. Tivemos 

entre os rankeados, cases de 10 diferentes estados 

da federação. 

As empresas ranqueadas foram aquelas que 

apresentaram excelência em suas práticas internas 

e com a comunidade, confirmando evidências do 

compromisso com os princípios da sustentabilidade, 

no sentido mais amplo da 

expressão.  

A apresentação do Ranking, 

como em 2009, foi feita pela 

apresentadora e atriz Laura Wie. 

Para a entrega do prêmio aos dois 

primeiros colocados esteve 

presente o Deputado Federal 

R i ca rdo  F ranco  Mon to ro ,  

integrante do conselho consultivo do CEBoPs – 

Compromisso Empresarial pelas Boas Práticas do 

Instituto Mais, e ex-presidente da UniÁgua.

O maior banco digital de boas 

práticas pro-sustentabilidade do país

As práticas colocadas no Ranking se 

transformam em um livro de publicação quadrienal, 

que é distribuído gratuitamente a universidades, 

instituições representativas e mídias especializadas 

apoiadoras, funcionando como fonte de 

investigação e consulta. 
 A empresa Sama Minerações Associados atingiu 

a maior pontuação com o case Programa Sambaíba 

Artesanatos. Através do projeto a mineradora facilita 

o Curso Artesão Mineral Artístico, a integrantes de 

baixa renda da comunidade local, que desenvolve 

temas como tecnologia das rochas minerais, 

lapidação de rochas e peças decorativas, legislação 

ambiental, controle de resíduos, meio-ambiente, 

higiene e segurança do trabalho.
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Empresas e Instituições reconhecidas como 
Detentoras das Melhores Práticas de Sustentabilidade

Benchmarking 12

1º
Sama Minerações 

Associadas

Programa Sambaíba: Artesanatos Em Rocha Estéril De 

Serpentinito e Fibra De Bananeira GO

2º Walmart Brasil Sustentabilidade de Ponta a Ponta SP

3º Duke Energy
Restauração de Mata Ciliar: Programa de Promoção 

Florestal SP

4º Souza Cruz Otimização na Gestão de Resíduos Sólidos MG

5º Neoenergia
Projeto Energia Verde – Projeto De Incentivo Para 

Eficientização Energética Residencial E Conscientização BA

6º
Cabanellos Schuh 

Advogados Associados

Tecnologia aplicada ao Direito: resultados positivos para o 

Meio Ambiente RS

7º Firmenich Produção Mais Limpa SP

8º Rio Paracatu Mineração
Evolução, Adequação e Resultados do Programa de 

Educação Ambiental MG

9º
Construtora Andrade 

Gutierrez

Preservação do Habitat Natural de Baleias Francas por 

Meio de Metodologia Construtiva Inovadora e Sustentável
SP

10º Moto Honda da Amazônia Motocicleta Bicombustível SP

11º Eucatex Casa da Natureza SP

12º Celulose Irani Programa de Educação Ambiental SC

13º
Carbocloro Indústrias 

Químicas 
Programa Fábrica Aberta SP

14º ArcelorMittal Brasil   Programa de Sustentabilidade  MG

15º EDP Energias do Brasil Letras de Luz SP

16º ArcelorMittal Tubarão  Programa Novos Caminhos ES

17º Instituto Embratel 21 Tecnologia a Serviço da Educação Ambiental RJ 

18º Banco Bradesco
Processo Sustentável de Gestão e Destinação de Resíduos 

Tecnológicos SP

19º
Consórcio de Alumínio do 

Maranhão – Alumar
Recuperação de Manguezal em Área Portuária MA

20º AGCO - Valtra do Brasil Programa de educação ambiental SP

21º Braskem Unidade de Reuso e Reciclo da UNIB-Ba BA

22º AGCO do Brasil
Gestão Corporativa de Meio Ambiente, Segurança e 

Saúde Ocupacional RS

23º Suzano Papel e Celulose Matriz de Desempenho Social / M.D.S. PI

24º Souza Cruz
Carta aos Varejistas – Ampliação do retorno de caixas de 

papelão junto aos varejistas SP

25º PepsiCo do Brasil 
Promoção da Conscientização Ambiental por meio de 

calculadoras de impacto SP

26º LLX Açu Operações
Cenário da situação educacional das comunidades 

pesqueiras de São João da Barra RJ

27º PepsiCo do Brasil Programa de Sustentabilidade para Fornecedores SP

Lugar  Empresa Case UF
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O maior intercâmbio Internacional
 pro sustentabilidade do país
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Dos dias 27 a 29 de Julho o centro de Convenções 
Frei Caneca, recebeu em São Paulo mais de 5 
mil visitantes para a 3ª FiBoPS.  A feira tem 
como principal objetivo reunir produtos, 
práticas e inovações pro-sustentabiliade 
dos três setores da economia; governo, 
ONGs e empresas publicas e privadas, 
para o intercâmbio de tendencias e p r o
moção de negócios. 

Nesse ano, a FIBoPS apresentou 
um conce i to  apr imorado de  
comunicação, reunindo quatro 
distintas agendas para expor os 
produtos e conteúdos. Além disso 
neutralizou suas emissões relativas a 
gastos com energia elétrica, através 
do sistema de compra de créditos de 
carbono. 

Durante os dois primeiros dias, 
foi realizado o 1º CIBoPS - Congresso 
Internacional para a discussão de 
tendências corporativas em práticas sustentáveis, 
direcionado aos visitantes inscritos. Na área externa ao 
Congresso, duas salas técnicas disponibilizaram 
palestras abertas e gratuítas com temas gerenciais; 
enquanto no pátio de exposições, foram divulgados 
produtos e práticas socioambientais em diversos 
estágios: produtos em escala artesanal, em fase de 
laboratório e já em produção industrial. 

Em relação as práticas inovadoras, a Ilha 
Benchmarking apresentou 27 empresas selecionadas 
para integrar o Ranking 2010 dos Melhores da Gestão 
Socioambiental Brasileira.

Para fechar com chave de ouro a 3ª FIBoPS,                                
em 29 de Julho aconteceu o Dia Benchmarking, 
Compartilhar para Crescer. Fechado para o público 
corporativo, o Dia Benchmarking teve programação 
especial que envolveu Seminário e Solenidade.  No 
Seminário Benchmarking, o publico assistiu as 
apresentações dos cases selecionados em ordem 
alfabética pelos seus gestores, e na Solenidade 
Benchmarking, em um ambiente mais descontraído e 
glamouroso conheceu a classificação no Ranking das 
empresas reconhecidas como detentoras das 
melhores práticas de sustentabilidade.  

A solenidade foi aberta com uma atração cultural, 
seguida da entrega dos troféus e certificados aos



 Dominique Bidou, foi Presidente da HQE, associação 
para a alta qualidade ambiental na construção; e o Diretor 
de produtos da Embratur, Marcelo Pedroso. 

Os conteúdos apresentados estiveram relacionados a 
tendências corporativas especializadas, como a 
mitigação  do impacto contaminante do agronegócio 
brasileiro, e o surgimento de infra-estruturas eficientes de 
turismo, direcionadas aos eventos da Copa do Mundo 
2012 e Olimpíadas 2016.

Com uma orientação voltada a aspectos conceituais e 
participativos, as salas técnicas receberam consultores e 
pesquisadores brasileiros atuantes em gestão da 
sustentabilidade. Em palestras e oficinas de 60 minutos, 
foram discutidos temas sobre Saúde Sustentável, que 
apresentou o projeto Trabalhador saudável, Paciente 
Vivo; Agricultura Orgânica com o exemplo da fazenda 
Yamaguchi no interior de São Paulo, Arquitetura 
Sustentável, Consumo Consciente, Produção mais 
limpa, entre outros. 

No pátio de exposições os stands apresentaram 
iniciativas de serviços especializados e produtos 
inovadores em escalas artesanal e industrial.  Esse 
contraste é significativo dentro do paradigma ambiental 
já que a produção massiva na última década se tornou 
sinônimo de contaminação e baixa qualidade, em 
diversos casos.  Nesse sentido a produção artesanal 
volta a representar otimização de recursos e qualidade, 
enquanto a produção em larga escala procura inovar em 
tecnologia limpa e gestionar melhores relações de 
produção para atender demandas do mercado 
“consciente”.

Inovações por um cotidiano menos 
impactante

No pátio da FIBoPS, o primeiro modelo 
de moto bicombustível do mundo foi 
exposto pela HONDA, que além da 
alternativa a um diferente rendimento 

com o combustível 
álcool, desenvolveu 
um novo catalisador 
que mitiga com mais 
e f i c i ê n c i a  a s  
emissões poluentes. 
A General Wings 
expôs benefícios na 
questão de emissões 
e  e c o n o m i a  d e  

energia, com a bicicleta elétrica urbana. As boas práticas 
do campo foram demonstradas pelo Sistema 
FAESP/SENAR, e  iniciativas de empreendedorismo 
sustentável, pelo SEBRAE SP.  

 representantes das empresas premiadas. Ao final, um 
coquetel de confraternização encerrou o evento. . 

O Ranking Benchmarking da Edição 2010, 
reuniu 27 cases escolhidos com base no nível de 
desempenho das empresas, em critérios ligados a 
gestão de sustentabilidade, participação dos 
envolvidos,  potencial de replicabilidade, 
continuidade e resultados. 

1ª CIBoPS – Congresso Internacional 
de Boas Práticas Socioambientais 

Conteúdo por quem tem experiência -
Âncoras e especialistas debatem temas 
criticos e tendencias corporativas

Para realizar a cerimônia de abertura do I CIBoPS, 
foram convidados o Secretário de Extrativismo e 
Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do 
Meio Ambiente, Dr. Egon Krakhecke e também o Dr. 
Alberto Augusto Perazzo, Presidente do Conselho de 
Curadores da FIDES - Fundação Instituto de 
Desenvolvimento Empresarial e 
Social.

O Congresso apresentou 20 
palestrantes de 7 países (França, 
Inglaterra, Holanda, USA, Australia, 
Uruguai e Brasil), q u e  
participaram de 9 diferentes painéis 
com foco em sustentabilidade: 
Inovações tecnológicas; Emissões, 
Energia e Economia; Moda, Beleza, Saúde e 
Consumo; Agronegócios e Logística; Arquitetura e 
Construção; Saneamento e Serviços Ambientais; TI 
Verde; Transporte e Turismo; e Benchmarking 
Internacional - Intercâmbio de Cases entre países

Entre os destaques do Congresso estiveram o 
Presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil, Fabio de Salles Meirelles; o francês
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Também chamou atenção do publico, os produtos 
naturais da Amazonia com inovações e variedades em 
alimentos orgânicos, o carro elétrico e o 
carrinho para catadores também elétrico da 
Itaipu, e as boas práticas pro-sustentabilidade 
da Firmenich. 

No âmbito artesanal a artista Consuelo 
Matroni desenvolveu peças de moda com o 
a p o i o  d o  I n s t i t u t o  E c o C e r t o  q u e  
permaneceram em exibição durante a feira. As 
peças que compunham as roupas foram 
fabricadas a partir de embalagens de produtos 
de limpeza e shampoos. As criações foram exibidas em 
um desfile com modelos no auditório. 

Houve também a exposição de pequenos móveis e 
objetos feitos com papelão e coadores de café, além de 

pingentes artísticos 
para colares, talhados 
em fundos de latas de 
alumínio, e quadros de 
arte feitos a partir da 
colagem de folhas de 
revistas e jornais. A 
FIBoPS incent ivou 
intervenções culturais, 
r e c e b e u  g r u p o s  
teatrais e uma filosófica 

esquete com a representação de Ghandi discorrendo 
sobre a conduta humana e o ambiente natural. 

FIBoPS em Números

O objetivo central da FIBoPS é alavancar as inovações tecnológicas e gerenciais de produtos e práticas pró-
sustentabilidade do Brasil e de outros países, de forma a gerar negócios e viabilizar projetos.  Em sua terceira edição, 
apresentou o seguinte desempenho: 

Público Visitante
Embora o tema seja transversal e seu significado de interesse difuso, o público alvo 

da FIBoPS é composto por especialistas, pesquisadores, jornalistas, ambientalistas, 
estudantes, empreendedores, lideranças publicas, acadêmicas e privadas, autoridades 
e personalidades atuantes nos 03 setores da economia. Um público altamente 
qualificado e formador de opinião que é atraído pelo conteúdo e inovação da iniciativa, e 
que a cada ano se diversifica mais quanto à região de origem. A FIBoPS é uma 
referência em conteúdos avançados e é reconhecida comoo maior intercâmbio pró-
sustentabilidade do país. Nesta edição recebemos mais de 5.000 visitantes, sendo que 
cerca de 90% do público presente possui ensino superior completo e/ou alguma 
especialização.

Mídia Presente
A FIBoPS por se tratar de um evento que debate questões atuais e de interesse coletivo, recebe ampla cobertura 

da mídia. Na última edição foram identificadas mais de 220 citações (clipping eletrônico), estiveram presentes 17 
revistas especializadas sendo que 5 fizeram a cobertura do evento, 5 diferentes jornais do ramo, 15 programas de TV 
, sendo 3 matérias veiculadas em TVs abertas (Bandeirantes, rede Vida e Record News). Entrevistas em radios 
(Mundial, Imprensa e Eldorado), além de spots e cobertura da Rádio oficial do evento, a Eldorado.

Expositores
As inovações tecnológicas e as boas práticas dos expositores foram apresentados ao público em stands 

funcionais e personalizados. Todos os stands foram entregues montados e com selo de neutralização das emissões 
geradas, além de mobilha e TV de plasma para 
atendimento e relacionamento da empresa com os 
públicos de interesse. No pátio tivemos empresas e 
instituições apresentando inovações e produtos, 
também aconteceu a programação cultural, com 
atividades artísticas, e artesanais. Foram ao todo 55 
expositores de diversos estados do Brasil, registrando 
um crescimento contínuo médio de 96% ao ano. 
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Conteúdo e Inovações

A 3ª FIBoPS apresentou muitas inovações em termos de produtos e práticas 
sustentáveis. Destaque para as inovações industriais: o carro elétrico da Itaipu, 
a primeira moto bi-combustível do mundo, da HONDA, a b i c i c l e t a  u r b a n a  
elétrica da General Wings, e um carrinho elétrico para catadores, também da 
Itaipu, alimentos naturais da Amazonia, e práticas da F i r m e n i c h ,  
FAESP/SENAR e Sebrae.   Além dos designers e artesãos que apresentaram 
diversas peças e produtos com atributos ecológicos e sustentáveis. Em três 
dias de evento a FIBoPS reuniu 89 palestrantes de diversas regiões do Brasil e 
inclusive de outros países. Foram 02 salas técnicas com conteúdos gerenciais, palestras, oficinas e workshops 
gratuitos, além de um auditório principal onde aconteceu o Congresso e Benchmarking Internacional com 
palestrantes de 8 diferentes países, debatendo o que há de mais atual e relevante em termos de sustentabilidade. 

Responsabilidade Ambiental

-Neutralização de Carbono
Através da parceria com a Neutralize Carbono, a FIBoPS neutralizou o equivalente 

a 1.216 kg de gases do efeito estufa, relativos a emissões diretas e indiretas por uso 
de eletricidade durante a realização do evento. O procedimento usado para a neutralização foi o de compras de 
créditos de carbono. 

-Gerenciamento de Resíduos
A empresa Aparas Qualipel, foi responsável pela retirada de todo o material coletado na FIBoPS. Após ser levado 

ao galpão da empresa, os resíduos foram novamente triados por uma equipe, em seguida descontaminados e 
encaminhados a indústrias recicladoras.  No total foram recolhidos 413kg de residuos recicláveis, entre eles, 363kg 
em tipos de papéis, 42kg em plásticos e PETs, 1kg em aluminio, e 7kg em vidro branco. O objetivo da destinação 
orientada foi conscientizar os visitantes do evento, acompanhar e rastreabilizar todos os materiais recicláveis e 
reduzir a quantidade de lixo enviado a aterros sanitários.
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Expositores de Produtos e Serviços na 3ªFIBoPS, Organizados por ramos de 
atividade

Agronegócios: FAESP, SENAR
Empreendedorismo: SEBRAE SP
Transporte e Energia: Moto Honda da Amazônia , GENERAL WINGS, ITAIPU (PR), Duke Energy, NeoEnergia 
(BA), EDP Energias do Brasil, AGCO Valtra do Brasil, AGCO do Brasil (RS)
Mineração: Sama Minerações Associadas (GO), Rio Paracatu Mineração (MG), Arcelor Mittal Brasil (MG), Arcelor 
Mittal Tubarão (ES), Consórcio de Alumínio do Maranhão – Alumar (MA), LLX Açu Operações (RJ)
Financeiro: Bradesco 
Petroquímico: Braskem (BA)
Celulose: Celulose Irani (SC), Suzano Papel e Celulose (PI)
Alimentos e aromas: Amazonia (AM), Mundo Verde (RJ), Firmenich, PepsiCO do Brasil
Arquitetura e Construção:  Construtora Andrade Gutierrez, Eucatex
Moda, Saude e Beleza: Eco Certo, Ecofit, Jóias Arthur Lewis
Embalagem: Instituto de Embalagens, Tok Art, Virando no avesso, 
Serviços: Green Domus, Nova Locações, Agua na Jarra, Ecóleo, Gaia Brasil, Sinergia/Grow, Casa Blanca, Mais 
Projetos, WalMart Brasil, Cabanellos Schuh Advogados Associados (RS)
Turismo: São Paulo Turismo
Química: Carbocloro Indústrias Químicas
Arte e Cultura: Duo Caleidoscópio; Central Paulista de Produções; Troupe Drao
Comunicação: Conapub, Lounge, Mundo Geo, Abril, E3, Globo, Scientific American, Elo Company, Radio 
Eldorado, Instituto Embratel 21 (RJ)
Instituições e Ong`s: UNEP (Nairobi), IAPMEI (PT), FIEMG (MG), AFRAS, FIESC/IEL (SC), PROTEC (RJ), 
AHK, FIESP/SESI/SENAI, Secovi, CVC & CB (DF), 350.org (US), Objetivos do Milênio, Instituto Akatu, Instituto 
Mais, Instituto Pnuma Brasil (RJ), Brasil 2020 (BA), Reciclando com Arte (SP)

Autoridades Presentes

· Dr. Egon Krakhecke, secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio 
Ambiente
· Dra Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, Desembargadora Federal – TRF 3ª Região 
· Ricardo Montoro, Deputado Federal
· Dr. Fabio de Salles Meirelles,  Presidente do Sistema FAESP/SENAR
· Marcelo Pedroso, Diretor de Produtos e Destinos da Embratur
· Dr. Milton Dallari, Sócio Diretor da Decisão Consultores Associados e Ex- Diretor Administrativo do SEBRAE SP
· Representante do Deputado, Federal Arnaldo Jardim
· José Everaldo Vanzo – Ex Presidente da Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê 
· Luiz Antonio de Medeiros, fundador da Força Sindical, Secretário de Relações do Trabalho do Ministro do 
Trabalho e Emprego
· Dr. Alberto Augusto Perazzo, Presidente do Conselho de Curadores da FIDES - Fundação Instituto de 
Desenvolvimento Empresarial e Social

AGENDE-SE PARA a FIBoPS 2011

A estrutura da 4ª edição da FIBoPS foi preparada baseada em uma enquete 
com aproximadamente 500 especialistas realizada em agosto e setembro 2010,  
e os temas indicados para a composição da grade técnica: Energia, e Inovações, Agronegócios e Economia, 
Saneamento e Construção.  

A 4ª FIBoPS acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de Julho, no Centro de Eventos São Luís, em São Paulo/SP.  Participe 
e compartilhe informações para uma nova consciência!

Para expor ou participar, visite o site . www.fibops.com.br

4  FIBoPS
a

Feira Internacional para o Intercâmbio das 
Boas Práticas Socioambientais

http://www.fibops.com.br




Entrevista - 
              João Amorim

Por Gabriela Machado

Trajetória João Amorim - Diretor do Filme 2012: Time for Change 19

Evoluir para resolver é a chamada do filme 2012 Tempo de Mudança, na tradução, dirigido pelo 
brasileiro João Amorim. Nesse ano, a temática da conscientização ambiental contida no filme foi 

divulgada globalmente, e no Brasil em cinemas alternativos e festivais, como a Mostra Internacional 
de São Paulo e o Festival do Rio. A expectativa para o ano que vem é que as exibições cresçam 
para o circuito aberto nacional em pelo menos 6 cidades. Á seguir uma conversa com o diretor:

Como o cinema pode contribuir para a 
construção de consciência socioambiental?

Como tem sido a reação das pessoas que 
acabaram de assistir o filme?

Como você vê a importância do selo 
Benchmarking? 

O cinema assim como outras mídias, tem um 
potencial educacional e social tremendo. Vivemos 
numa sociedade midiática, aonde as pessoas são 
influenciadas. Há uma responsabilidade ética de 
utilizar as mídias para a conscientização, 
educação, e para atingir uma margem maior da 
sociedade. O 2012 Tempo de Mudança pode ser 
um incentivo ao debate sobre em que tipo de 
sociedade queremos viver.

A reação geral tem sido muito boa. Acredito que 
isso acontece por termos uma mensagem positiva, 
que mostra soluções. As pessoas estão fartas da 
cultura da negatividade. E muitas vezes até mesmo 
filmes ambientais, têm uma tendência apocalíptica. 
Acredito que isso seja o diferencial de nosso filme, 
assim como a visão sinérgica para resolver nossos 
problemas.

Acredito que incentivos ambientais sejam

essenciais dentro das empresas. Temos de 
avançar para que nossa sociedade se torne mais 
cooperativa ao invés de competitiva.
A Educação tem papel essencial para isso. 
Através da educação ambiental podemos elevar 
a consciência da sociedade. 

Ano passado na COP-15 em Copenhague, O 
Brasil teve uma das posturas mais concretas e 
viáveis para reduzir emissões de carbono. A 
Agricultura familiar aumentou muito e já 
corresponde a 70% do que se come no país, 
reduzindo drasticamente o êxodo rural. Tenho 
receio da política desenvolvimentista adotada 
nos últimos 16 anos, mas acredito que ainda 
assim o Brasil tem o potencial de se tornar a 
primeira potencia Ecológica do Planeta.

Quando tenho a oportunidade, passo cópias do 
meu filme para pessoas que tem o poder de 
decisão. O governo não vai construir milhões de 
casas? Então por que não construí-las com 
sistemas de captação de água de chuva, 
aquecimento solar de baixo custo e fossas 
ecológicas? É um passo significativo e viável 
para um mundo melhor.

Você vê o Brasil como um país voltado para as 
questões ambientais, levando em conta o 
cenário mundial e sua experiência pessoal?

Qual foi sua intenção ao entregar uma cópia 
do filme ao então Presidente Lula? 
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Galeria Vozes
da 

Sustentabilidade

Sustentabilidade para mim hoje quer dizer reduzir a 
pegada de carbono, de água e de resíduos. O centro é 

a redução de emissões, o princípio é eliminar todo 
desperdício, reduzir ao mínimo seu impacto no planeta. 

Reduzir, recusar, reusar, reciclar.              

Para mim, independência e 
sustentabilidade são a mesma 

palavra, haja visto que uma 
nação sustentável, mantém 
sua auto-gestão soberana. 

Sendo médico, ensino meus 
pacientes a adquirir saúde e 
sustentabilidade alimentar. 

Para mim há duas coisas fundamentais. Não é possível falar em 
sustentabilidade e seguir com uma economia baseada em recursos 
materiais, que são finitos. É hora de passar para a economia do 
futuro: economia criativa, aquela baseada em recursos intangíveis 
como cultura, conhecimento e criatividade, os únicos que não 
apenas não se esgotam mas se renovam e multiplicam com o uso! 
Precisamos perceber que na verdade estamos imersos em dois 
ecossistemas: um é o "hardware" (o ambiental , tangível) e o outro 
é o "software" (o sócio cultural , intangível). São interdependentes, 
não é possível atuar em um sem o outro... 

O Pensamento de Nossas
Principais Lideranças

o pensamento de nossas
 principais lideranças

Sergio Abranches
Comentarista da Eco-política na CBN

Dr. Alberto Peribanez Gonzalez
Médico, professor, cientista e escritor

Lala Deheinzelin
Especialista mundial em Economia Criativa & 

Desenvolvimento Sustentável

Sustentabilidade é antes de tudo um ato de cidadania. 
É conseqüência de atitudes saudáveis, cooperativas e 

responsáveis, que levam à ações 
que sejam boas para os negócios, para as pessoas, 

para a sociedade e para o meio ambiente.         

Simone Ramonolo
Dir. Executiva e Coord. Geral do The Natural Step, 

Brasil

Frases Exclusivas
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"Grande parte das pessoas só preserva aquilo que tem algum tipo de 
valor para elas. Um destes valores é o financeiro. Por isso, precisamos 
monetizar a Sustentabilidade, dar preço, transformá-la em um 
diferencial nos pontos de venda. Ir além da redução de riscos e custos 
operacionais e torná-la um atributo atraente, com benefícios tangíveis e 
diretos para os consumidores" 

Sustentabilidade é a capacidade de mudar de acordo 
com a mudança das circunstâncias. É um atributo de 
todo sistema que consegue fazer e refazer, 
continuamente, congruências múltiplas e recíprocas 
com o meio para conservar sua organização e sua 
adaptação. De certo modo é um aprendizado: o 
aprendizado do desenvolvimento, que não vale apenas 
para organismos vivos e ecossistemas, mas para 
qualquer organização que se estruture segundo um 
padrão de rede. 

"Ser sustentável é ter uma vida mais imples, consumir 
menos, se importar mais com a nossa casa planetária e 
com os menos favorecidos. Sustentabilidade é a senha 
para ingressarmos no século XXI com a certeza de que 

o amanhã será melhor do que hoje" 

o pensamento de nossas
 principais lideranças

Carlos Nomoto
Superintendente executivo de Desenvolvimento 

Sustentável do Santander

André Trigueiro
Jornalista com Pós-graduação em Gestão Ambiental, 

Professor e  autor do livro Mundo Sustentável

Augusto de Franco
Escritor, consultor, palestrante e professor. 

Fundador da Escola de Redes

Por saber que o pensar e o fazer individual repercute no 
coletivo, sempre conciliei minha atuação com o poder da 

mídia, para a construção de um mundo melhor. Minha 
batalha é diária. Minha atuação é constante. 

Faço minhas escolhas com responsabilidade, e entendo 
que da ação individual, se faz também o destino do 

planeta. 

Flavia Lippi
Jornalista, Apresentadora de TV







De garrafa para garrafa                                     

Por Gabriela Machado
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Marcio Amazonas

Marcio Amazonas é um profissional com mais de 20 anos de experiência internacional gestão dos 
assuntos ambientais para empresas públicas e privadas. Atualmente é responsável pela operação da 
Plastic Technologies Inc. na América Latina e foi júri do Prêmio Benchmarking Ambiental 2010. Aqui ele 
comenta características atuais do forte cenário brasileiro de reciclagem de plásticos.

Qual é o panorama e desafios da reciclagem do 
PET, hoje no Brasil?

Segundo a ABIPET (censo 2009), o Brasil recicla 
54,8% das embalagens PET pós-consumo e dá ao 
material o destino indicado no gráfico abaixo:

O Brasil possui uma posição privilegiada, pois 
recicla o PET de quase todas as maneiras 
possíveis e está atrás apenas do Japão, que 
apresenta taxa de reciclagem de 60%. 

Não é fácil “desenterrar” esses 45% 
desperdiçados.  O desafio é manter a 
continuidade e a demanda permanente, criando 
um sistema que transforma garrafa pós-
consumo na própria garrafa nova, ou seja, 
“bottle-to-bottle” no jargão do setor. Se 

Embalagens 
Não-Alimentos

9%

Embalagens 
Alimentos

12%

Laminados e
Chapas 

15%
Resinas 

Insaturadas e
Alquídicas

18%

Têxteis
38%

Tubos
1%

Fitas de 
Arquear

7%

chegarmos a um ideal de 
100% de reciclagem não 
se mexe mais na matéria-
prima virgem! 

Creio que elas acabam 
distorcendo um pouco o 
mercado, pois exigem 
subsídios por parte da 
indústria.

A parte do incentivo a 
coleta e gestão do 
r e s í d u o ,  e x i s t e m  
empecilhos nas leis 
f i s c a l i z a d o r a s  d a s  
práticas de reciclagem?

 Se o Brasil deixasse de penalizar os recicladores 
(com bi-tributação) e deixasse de subsidiar a 
matéria-prima virgem, o material reciclado seria 
muito mais competitivo e “desapareceria”  de 
forma sustentável na cadeia da reciclagem.
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Porque o processo de descontaminação é 
complicado?  

Como atuam as tecnologias utilizadas?  

Complicados são os contaminantes, que se alteram 
conforme novos produtos são embalados em PET 
(remédios, óleos comestíveis, agroquímicos, etc.). 
Também, certos engarrafadores deixam de adotar 
boas práticas de embalagens sustentáveis, usando 
materiais compostos, colas, corantes, etc. que 
dificultam a separação.  

Cada tecnologia de descontaminação apresenta 
um desempenho diferente para cada contaminante. 
Algumas possuem sistemas sofisticados de 
separação por jatos de ar a laser, outras filtram o 
PET derretido e removem contaminantes em 
grandes reatores a vácuo ou separadores 
magnéticos. A tecnologia da Plastic Technologies 
Inc (PTI) pulveriza o PET para maximizar a 
superfície de contato e assim remover os 
contaminantes de forma muito eficiente.  

Como são gerenciados os efluentes tóxicos oriundos 
desses processos?

Ajuda o processo de descontaminação se os 
consumidores lavarem os recipientes antes de 
destiná-los a separação?

Os efluentes gerados durante a lavagem de garrafas 
são poluentes e devem ser tratados assim como 
qualquer esgoto doméstico ou industrial. Apesar de 
serem utilizados detergentes fortes no processo, os 
processos físico, químicos e biológicos de tratamento 
convencional resolvem facilmente o problema.

Sem dúvida. O que acontece no caminho entre o 
consumo e a reciclagem é vital para uma 
descontaminação eficiente. Garrafas que contém 
muita sujeira como terra, tintas, etc. são geralmente 
retiradas do lote a ser reciclado, e devolvidas para os 
aterros ou incineradores de lixo urbano. Se vieram de 
coleta seletiva, geralmente o material é limpo e fácil de 
descontaminar.  Mas se são provenientes de catação 
em lixões, ou flutuaram em rios poluídos, a 
descontaminação é um desafio tecnológico.
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PaulinaChamorro
“O filtro de avaliação do I+ é 
muito interessante, pois 
através dele vemos projetos 
contemplados pelo exemplo 
que representam, e não 
apenas pela importância de 
sua marca. O fato de a Rádio 
Eldorado, com uma tradição de mais de duas décadas 
em Comunicação, cobrir a temática ambiental, também 
representa um exemplo para outras empresas da área.” 

MiguelFigueiredo
“A cada  ano  que  passa  o  
Benchmarking Internacional tem 
enriquecido a qualidade e a 
q u a n t i d a d e  d e  i n i c i a t i v a s  
socioambientais no Brasil e no 
mundo. Vemos a  presença do tema 
sustentabilidade como elemento 

estratégico da empresa, isso leva a necessidade de 
formar equipes de profissionais com competência e 
habilidades para a condução de ações coporativas e o 
intercâmbio tem contribuído muito para isto.” 

Jornalista e âncora,  Rádio Eldorado

Gerente de Saúde e Segurança do Meio Ambiente, 
Firmenich

AliciaTorres
“Diretamente do Uruguay, 
agradeço a oportunidade de 
conhecer a FIBoPS! Gostei 
muito da diversidade de 
propostas apresentadas. 
Seria um ótimo desafio 
organizar uma atividade 
assim para todo o Mercosul, fortalecer os vínculos entre 
empresas e organizações sociais e alavancar o 
desenvolvimento sustentável de nossa Região.”

HeikoSpitzeck
"Os desafios ambientais e sociais não 
conhecem fronteiras e não podem ser 
solucionados por uma pessoa ou se 
quer uma organização. Por isso é 
importante formarmos redes de 
pessoas e organizações em todo o 
mundo, que se juntem para confrontar 

os desafios de maneira colaborativa." 

 ZoltirChiapetti
“Nossa passagem pela FIBoPS, a 
exemplo de edições anteriores, 
representou uma oportunidade 
impar de compartilhar com as 
demais instituições participantes, 
premiadas ou não, as iniciativas socioambientais de 
relevância internacional. Tivemos, a oportunidade de 
demonst rar,  a lém de todas as  a t iv idades 
socioambientais desenvolvidas pela ITAIPU, o projeto do 
Carrinho Elétrico destinado ao catador de material 
reciclável, apresentado por uma catadora – Viviane.” 

 
Consultora de questões ambientais e energias 
renováveis no Centro de Formação para a Integração 
Regional (CEFIR) - Uruguay

Professor de Ética nos Negócios e Negócios 
Sustentáveis na Universidade de Cranfield Doughty do 
Centro de Responsabilidade Corporativa - Reino Unido

Assessor da Diretoria de Coordenação e Meio Ambiente 
da  Itaipu

SimonCavendish
“Nossa salvação depende da 
mudança de comportamento das 
pessoas para uma vida mais 
sustentável. A FIBoPS incentiva os 
brasileiros a fazerem essa transição de 
uma forma positiva. É organizada por 
brasi leiros, para brasi leiros e 
reconhece a emergência do Brasil no cenário mundial da 
sustentabilidade.” 
 Gerente Executivo,  EnviroPartners - Australia
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FelipeAntunes
"Fo i  com grande prazer  que 
recebemos a notícia de que o Walmart 
e s t á  p r e s e n t e  n o  R a n k i n g  
Benchmarking 2010 com o projeto 
'Sustentabilidade de ponta a ponta'. 
Isso mostra que não só a empresa, 
fornecedores e consumidores, mas 
também os formadores de opinião e o 

público em geral, buscam a disseminação e 
reconhecimento das práticas e iniciativas, 
comprovadas como boas para o meio ambiente, e 
preponderantes para o futuro dos negócios". 
Gerente de Sustentabilidade, Wal-Mart

 AntonioRibeiro
“Pelo 4º ano consecutivo a 
Duke Energy ficou entre as 
f i n a l i s t a s  d o  R a n k i n g  
Benchmarking, e em 2010, a 
empresa conquistou a melhor 
classificação: 3º lugar. Esse 
reconhecimento nos confirma que a empresa está no 
rumo certo na implantação dos programas ambientais 
que propiciem uma melhoria de vida das comunidades 
envolvidas. Além do reconhecimento, o Ranking 
Benchmarking nos permite compartilhar práticas e 
experiências com as demais organizações e, desta 
forma, caminhar visando o mesmo resultado: o 
desenvolvimento sustentável”.
 Diretoria de Meio Ambiente, Patrimônio e Saude 
Segurança, Duke Energy

CilenedePaula
“Ter o Programa Sambaíba classificado em primeiro lugar no Ranking Benchmarking 
2010 foi uma grande conquista. Não só para a SAMA, mas para todas as pessoas que 
integram o projeto, entre elas membros da comunidade de Minaçu, que não teriam 
outra forma de inserção social. A partir desse reconhecimento a SAMA será mais um 
modelo para o Brasil e nossos artesãos, um exemplo para outras comunidades.” 
Responsável por Programas Sociais e Sustentabilidade, SAMA Minerações. 
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Artigos Técnicos

LIXO: Responsabilidade de Todos

Por Arnaldo Jardim

Após 19 longos anos, foi aprovada a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Agora, o 
Brasil pode caminhar na direção das experiências 
internacionais bem sucedidas que melhoraram a 
qualidade de vida, a saúde pública e a preservação 
dos recursos naturais, por meio de diretrizes para 
transformar o lixo em alternativa de geração de 
renda, empregos e oportunidades de negócios.

O Grupo de Trabalho responsável pela proposta 
de PNRS, nos últimos 20 meses, promoveu debates 
com representantes de cooperativas de catadores, 
do governo, ONGs, entidades setoriais, empresários 
e parlamentares. Uma demonstração clara de que é 
possível fazer política com espírito público e 
participação da sociedade.

O Congresso Nacional tinha a missão de 
compatibilizar interesses, legislações esparsas, 
resistências de ordens distintas e as recentes 
exigências socioambientais.

A PNRS reúne conceitos modernos, como: 
responsabilidade compartilhada; gestão integrada; 
inventário; sistema declaratório anual; acordos 
setoriais; ciclo de vida do produto; não-geração, 
redução; reutilização; reciclagem e tratamento dos 
r e s í d u o s ,  b e m  c o m o  d i s p o s i ç ã o  f i n a l  
ambientalmente adequada dos rejeitos; logística 
reversa; princípios do direito ambiental; a 
elaboração de planos de gestão (na esfera Nacional, 
dos Estados e Municípios) e de gerenciamento (pelo

setor empresarial); e o destaque para a inclusão 
social por meio do fortalecimento das cooperativas 
de catadores.

Além da experiência enriquecedora, todo o 
processo de elaboração e aprovação da PNRS foi de 
extrema importância para a conscientização da 
preservação do meio ambiente e um sinal claro de 
que o Brasil está fazendo a sua parte para melhorar 
a vida no planeta. Essa legislação deve somar-se a 
outras, como a de Saneamento, de Mudanças 
Climáticas, de Meio Ambiente e de Educação 
Ambiental.

A PNRS deverá desencadear profundas 
transformações nos modos de produção, consumo e 
na própria relação entre o ser humano e o meio 
ambiente. É um legado para as futuras gerações.

Deputado Arnaldo Jardim (PPS-SP) foi presidente 
do Grupo de Trabalho responsável pela proposta de 
Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Foi integrante da Comissão Técnica do Programa 
Benchmarking.

          
      

www.arnaldojardim.com.br
http://twitter.com/ArnaldoJardim
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Tributo Ecológico
O Tributo do Bem

Por Valdir Campos

A Constituição brasileira, em seus artigos 158 e 
225, estabelece critérios a serem adotados para 
distribuição de recursos a serem carreados para o 
meio ambiente.

Diz o artigo 225: todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 
e futuras gerações. 

Já o artigo 158 cuida da repartição das formas 
como as verbas da arrecadação do ICMS sejam 
destinadas aos Municípios: 25% do produto da 
arrecadação do imposto do Estado sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação; as parcelas de 
receita pertencentes aos Municípios, mencionadas 
no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes 
critérios: I - três quartos, no mínimo, na proporção do 
valor adicionado nas operações relativas à 
circulação de mercadorias e nas prestações de 
serviços, realizadas em seus territórios; II - até um 
quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual 
ou, no caso dos Territórios, lei federal.

Já o ICMS Ecológico é um mecanismo que 
possibilita aos municípios acessarem recursos 
arrecadados pelos Estados do ICMS a partir da 
definição de critérios ambientais para a partilha da 
“quota-parte” que os municípios têm direito.

Esta oportunidade vem do disposto no inciso IV, 
parágrafo 2° do artigo 158 da Constituição Federal, 
que define poder aos Estados legislar sobre até ¼ do 
percentual a que os municípios têm direito de 
receber do ICMS.

Vinte e quatro Estados brasileiros já aprovaram ou 
estão debatendo suas legislações sobre o ICMS 
Ecológico. O Paraná foi o primeiro a aprovar o ICMS 
Ecológico, em 1991, observando dois critérios 
ambientais, a conservação da biodiversidade e dos 
mananciais de abastecimento para municípios 
vizinhos. São Paulo aprovou a legislação sobre o 
ICMS Ecológico em 1993, destinando 0,5% aos 
municípios que possuem unidades de conservação 
criadas pelo Estado. O Rio Grande do Sul aprovou o 
ICMS Ecológico em 1997, utilizando para tanto o 
critério de biodiversidade através das unidades de 
conservação. Minas Gerais foi o terceiro Estado a 
colocar esse dispositivo em prática, incluindo outros 
critérios, como tratamento de lixo, de esgoto, 
patrimônio cultural, educação, áreas cultivadas, 
número de habitantes por município. Rondônia  está 
implantando o ICMS Ecológico calcado apenas no 
critério referente às Unidades de Conservação e 
outros espaços especialmente protegidos - um 
parâmetro da Lei rondonense refere-se à redução do 
ICMS Ecológico aos municípios cujas Unidades de 
Conservação sofram invasões ou outros tipos de 
agressões objetivas. Mato Grosso do Sul aprovou o 
ICMS Ecológico no ano de 1994, mas só o 
regulamentou em 2000, estabelecendo condições a 
que os índices ambientais possam vir a ser
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modificados durante o exercício civil. No Mato 
Grosso, que também aprovou o ICMS Ecológico 
através no ano 2000, num primeiro momento foi 
usado o critério apenas quantitativo, e numa 
segunda etapa o critério qualitativo. Em 
Pernambuco existe o ICMS Sócio-Ambiental, de 
2000, que destina 12% - a partir do ano 2003 - 
considerando aspectos sócio-ambientais, sendo 1% 
para os municípios que possuem unidades de 
conservação e 5% aos municípios com unidade de 
compostagem ou aterro sanitário controlado.

Temos ainda o caso do Amapá, que tem o ICMS 
Ecológico desde 1996, seguindo os moldes do 
cálculo dos índices realizados no Paraná. No Acre, o 
ICMS Verde vigora desde 2004, destinando 20% dos 
25% passíveis de regulamentação para adoção de 
critérios ambientais notadamente ligados ao 
zoneamento. A implantação deste instrumento no 
Acre se dará de forma gradual em cinco anos, em 
progressividade. No Tocantins - o ICMS Ecológico 
(de 2002) se vale de critérios comuns aos outros 
estados, mas também utiliza outros critérios como 
aprovação de legislação ambiental local e dotação 
orçamentária que resultem na estruturação da 
Política Municipal do Meio Ambiente e da agenda 21 
local, controle de queimadas e combate a incêndios, 
promoção da conservação e do manejo dos solos, 
saneamento básico e conservação da água e coleta 
e destinação do lixo. O Rio de Janeiro e Ceará 
também têm tributo similar desde 2007, com critérios 
básicos. No Estado de Goiás, desde 2007, a 
constituição destina 5% dos recursos passíveis de  

serem regulamentados por Lei Estadual para o 
ICMS Ecológico, o que criou as condições para que 
possa ser aprovado legislação que objetiva a 
operac iona l i zação  do  ICMS Eco lóg ico .

Quanto à distribuição de recursos para 
prefeituras que atendem as legislações estaduais e 
que receberam repasses do ICMS ecológico, São 
Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul e 
Pernambuco repassaram aos seus municípios mais 
de 320 milhões de reais a título de ICMS Ecológico, 
em 2008. Durante 2009, o Rio de Janeiro gerou 
cerca de 35 milhões de reais em receitas para 78 
municípios, a título de repasse de ICMS Ecológico, 
somente em razão dos critérios ambientais. 

Já o ICMS Ecológico no Paraná contempla 
anualmente 50 mananciais responsáveis pelo 
abastecimento de aproximadamente 55% da 
população urbana do estado. No total, são 
beneficiados 80 municípios das áreas de 
mananciais, com mais de R$ 70 milhões.

O município de Paracambi, no Rio, espera 
aumentar a participação no ICMS Ecológico em R$ 
250 mil, em 2010, com a criação de um parque, para 
preservação de 913,9 hectares, em parceria com 
uma empresa. O secretário de Meio Ambiente, José 
Luis Oliveira, comentou que a previsão de 
arrecadação do ICMS Ecológico para 2010 é de R$ 
710 mil, sendo R$ 250 mil reais por conta da criação 
do Parque do Curió.

Tabelas de repasse do ICMS Ecológico aos municípios

* Somente para municípios que atenderam às legislações socioambientais.
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Do ICMS recebido em 2009 pelo município 
paranaense de Guaraqueçaba 69,94% tiveram 
origem no critério ecológico. Em 2009, o município 
recebeu R$ 4.635.028,75 de ICMS, sendo que R$ 
3.241.707,35 foram em virtude do critério ambiental. 
O município está cercado pelo Parque Nacional de 
Superagui, os preservados mangues da Estação 
Ecológica de Guaraqueçaba e três Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural –Salto Morato; 
Itaqui e Quedas do Sebuí. Segundo a matéria “A 
cidade que ganha para conservar a natureza”, 
veiculada na revista Horizonte Geográfico, os 
recursos do ICMS Ecológico estão sendo investidos 
na manutenção de 33 escolas da prefeitura, 12 
unidades básicas de saúde, no hospital municipal 
com 16 leitos, na folha de pagamento de 449 
funcionários públicos, além de outras ações. Antes 
da existência do ICMS Ecológico, Guaraqueçaba 
ocupava o 275.º lugar na distribuição do imposto em 
relação aos demais municípios paranaenses e 
atualmente encontra-se em 54.º lugar, com um 
ganho de 500%.

Cachoeira de Macacu foi o município fluminense 
com o maior repasse de ICMS Ecológico em 2009. A 
municipalidade possui área total de 95.590 hectares, 
constituindo 42.638 hectares quatro Unidades de 
Conservação que geraram ao município o valor de 
R$ 1.531.947,82.

Segundo a PEC 353/2009, impostos e 
contribuições recolhidos pela união devem ser 
cobrados pela seletividade socioambiental (quem 
polui mais, paga mais) e ter alíquotas fixadas em 
função da responsabilidade socioambiental das 
atividades dos contribuintes.

Assim dentre outras medidas, a reforma inclui o 
custo ambiental no preço do bem ou serviço, 
baseado no impacto ambiental proveniente de sua 
produção ou comercialização. Ainda prevê a 
imunidade tributária para os bens ou serviços 
“ambientalmente adequados”, como materiais

reciclados, serviços de saneamento ambiental e 
máqu inas ,  equ ipamen tos  e  apa re lhos  
antipoluentes.

A proposta estabelece também que o ITR deverá 
ser progressivo e sua alíquota fixada de forma a 
estimular o respeito à função socioambiental da 
propriedade. O IPTU com alíquotas diferenciadas 
de acordo com a localização, o uso conferido ao 
imóvel e o respeito à função socioambiental da 
propriedade. O IPVA com alíquotas diferenciadas 
em função do consumo energético da emissão de 
gases poluentes por veículo. Enfim, a PEC 353/09 
estabelece a repartição de receitas entre os entes 
federativos também com base em critérios 
ambientais, tais como a manutenção de mananciais 
de abastecimento e unidades de conservação, 
existência de terras indígenas, serviços de 
saneamento ambiental, reciclagem e educação 
ambiental.

O objeto da PEC em apreço é dispor sobre a 
“Reforma Tributária Ambiental”. Um dos artigos 
determina que seja vedado à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios instituir 
impostos sobre serviços de saneamento ambiental, 
materiais reciclados, máquinas, equipamentos e 
aparelhos antipoluentes. Outro estabelece que o 
imposto sobre a propriedade territorial rural “será 
progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a 
estimular o respeito à função socioambiental da 
propriedade”.



maioria dos países europeus, o Brasil deve alterar a 
distribuição da carga tributária nacional de forma a 
intensificar exações sobre atividades poluentes e aliviar 
a tensão fiscal sobre investimentos, folhas de 
pagamentos e rendas das empresas e das pessoas 
físicas.

Um caso concreto de legislação que beneficia o meio 
ambiente: a diminuição da alíquota do ICMS com 
aumento da arrecadação. O Estado de São Paulo 
diminuiu de 25% para 12% a alíquota do ICMS do álcool 
combustível, em dezembro de 2003, e obteve um 
resultado surpreendente. A arrecadação do setor 
cresceu, de imediato, 7%. O Fisco paulista conseguiu 
atingir em cheio o seu principal alvo: a sonegação, até 
então alimentada pela alta alíquota.

Assim o meio-ambiente é que sai ganhando, ao 
consumir álcool combustível, deixaremos de emitir para 
a atmosfera cerca de 8 milhões de toneladas por ano de 
carbono a partir de combustíveis fósseis. 

...

Valdir Campos Costa – Empresário de Contabilidade, 
Diretor Suplente do SESCON SP e ex-conselheiro do 
CRC SP. Integrante do Comitê de Sustentabilidade do 
Instituto Mais
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A proposta de emenda constitucional também 
determina que o imposto sobre propriedade de veículos 
automotores “terá alíquotas diferenciadas em função do 
consumo energético e da emissão de gases poluentes por 
veiculo”; que o imposto sobre a propriedade predial e 
territorial urbana poderá “ter alíquotas diferentes de 
acordo com a localização e o uso do imóvel e o respeito à 
função socioambiental da propriedade”; institui que as 
parcelas de receita pertencentes aos Municípios, 
provenientes da transferência do ICMS, serão creditadas 
em “até um quarto, de acordo com o que dispuser lei 
estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal, que 
considerarão critérios ambientais como manutenção de 
mananciais de abastecimento e unidades de 
conservação, existência de terras indígenas, serviço de 
saneamento ambiental, reciclagem e educação 
ambiental”.

Caberá à lei complementar “estabelecer normas sobre 
a entrega de recursos, especialmente sobre os critérios 
de rateio dos fundos, objetivando promover o equilíbrio 
socioeconômico entre Estados e entre Municípios, bem 
como incentivá-los a adotar políticas públicas voltadas à 
conservação ambiental”.

Os autores destacam que, a exemplo, da 
Environmental Tax Reform (ETR), também conhecida por 
Ecological Tax Reform ou Green Tax Reform, ocorrida na

Solução Real, Mensurável 
e Definitiva para Compensação 

de Emissões. 

 

www.
neutralizecarbono

.com.br

Rua Ribeiro do Vale, 318 - Brooklyn novo São Paulo SP (11) 5093.4854
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SUSTENTABILIDADE
O princípio da lógica e coerência

Por Marilena Lavorato

A palavra Sustentabilidade ganhou tamanho 
espaço nos discursos corporativos que corre risco 
de desgaste e banalização por excesso de uso e 
exposição: Tudo é sustentável, a campanha, o 
produto, a feira, o congresso, a comunicação, etc. É 
imperativo ser percebido como sustentável ou 
adepto da sustentabilidade. 

Na realidade, a palavra resgata o velho e 
conhecido princípio da lógica e coerência para a 
preservação da vida e do bom relacionamento do 
homem com o meio. Só que desta vez com um olhar 
mais profundo, agregando e reconhecendo a 
importância dos pilares sociais e ambientais, além 
do econômico. Isto graças aos movimentos que 
ganharam força e espaço nas ultimas décadas 
criando expressões como desenvolvimento 
sustentável e responsabilidade social.

Pois bem, a palavra sustentabilidade passou a 
representar as dimensões sociais, ambientais e 
econômicas, reconhecidas como pilares de 
sustentação para as atividades humanas no planeta. 
Ou seja, para ser sustentável, a atividade, produto, 
ou ação deve sempre levar em consideração o bem 
estar das pessoas e do lugar onde estas pessoas 
vivem, e mais, garantir avanços a sociedade como 
um todo e não apenas aos seus acionistas e 
colaboradores. Óbvio, todos querem viver, e bem. 

A sociedade muito mais bem informada e 
conectada começa a entender, ainda que 
superficialmente, as interconexões do meio 

ambiente natural com a economia, com a qualidade 
de vida, e principalmente com o desenvolvimento 
sustentável ou não. E cada vez mais consciente de 
seu poder de pressão e interferência acelera a 
adoção de práticas empresariais transparentes e 
comprovadas. 

Na grande aldeia global com mais de 6 bilhões de 
habitantes, temos que tomar decisões num universo 
muito mais complexo, conscientes de que as 
escolhas individuais interferem no todo. O bater de 
asas de uma borboleta pode causar um tufão em 
outra parte do mundo, conforme teorizou o 
matemático Edward Lorenz, em 1963 com seu 
estudo “Efeito Borboleta”, uma das bases da Teoria 
do Caos. 

Nosso futuro comum

Questionar o formato de vida em sociedade e sua 
perspectiva de sustentabilidade faz parte da natural 
evolução humana. É aí que começa na prática a 
construção do nosso futuro comum. Todos querem 
sustentabilidade, mas como este conceito é 
percebido pelos indivíduos? 

Recentemente (01 a 04 de setembro) o Instituto Mais 
realizou uma enquete com mais de 1000 visitantes 
de uma feira sobre práticas de sustentabilidade 
(FIBoPS – Feira Internacional para o Intercâmbio 
das Boas Práticas Socioambientais) em São Paulo 
para conhecer a percepção e comportamento 
destas pessoas em relação a sustentabilidade. O 
perfil do público em sua maioria era atuante na área
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 socioambiental, jovem adulto (25 - 45 anos), nível 
universitário e pós-graduação. 

O resultado chamou atenção pelo fato de que 
mais de 50% dos participantes afirmaram que 
somente às vezes adotam o critério da 
sustentabi l idade na hora da compra, e 
aproximadamente 10% disseram que nunca adotam 
tal critério na hora de consumir um produto ou 
serviço.  Também, mais de 50% disse que o 
mercado brasileiro tem muita propaganda e poucos 
produtos com reais atributos sustentáveis. A enquete 
apontou também que mais de 60% dos pesquisados 
acreditam que a sustentabilidade não é um fator 
isolado e sim coletivo e que deve ser liderado por 
todos os segmentos da sociedade. 

Olhando rapidamente, concluímos que as 
pessoas querem sustentabilidade e sentem-se 
responsáveis por ela, mas tem receios dos discursos 
das empresas. Fica claro que esperam das 
organizações mais consistência e evidências da 
sustentabilidade informada. De novo, o fundamento 
da lógica e coerência: Falar o que se faz, e fazer o 
que se fala.  

A Sustentabilidade é construída com 

boas práticas

Uma forma eficiente para identificar, reconhecer e 
compartilhar boas práticas empresariais é a 
ferramenta de gestão Benchmarking. O objetivo é 
aprender com os melhores, e a metodologia reúne e 
compartilha experiências bem sucedidas que 
promoveram melhorias e avanços nos processos 
organizacionais. Faz-se Benchmarking nas mais 
variadas competências organizacionais, entre as 
quais, a competência socioambiental, onde se 
selecionam práticas que apresentaram benefícios 
reais ao meio ambiente natural, a comunidade e a 
empresa adotante, ou seja, os 03 pilares da 
sustentabilidade. 

Se Benchmarking significa aprender com os 
detentores das melhores práticas, surge o desafio de

 identificar estes detentores. No Brasil temos o 
Programa  criado 
há 07 anos para selecionar as melhores práticas 
socioambientais corporativas, aquelas que 
proporcionaram benefícios reais ao meio ambiente 
natural e a comunidade, além de competitividade a 
organização adotante. Este Programa desenvolveu 
uma forma estruturada e fundamentada para 
i den t i f i ca r  e  compar t i l ha r  p rá t i cas  de  
sustentabilidade; o Banco Digital de Boas Práticas, 
que beneficia as organizações e gestores que 
querem se atualizar, e o consumidor/cidadão que 
quer fazer escolhas conscientes.

Como resultado, o programa construiu e detém o 
ma io r  banco  d ig i t a l  de  boas  p ra t i cas  
socioambientais do país com livre acesso na 
internet. São 171 cases, divididos em 10 temáticas 
gerenciais: Arranjos Produtivos, Educação, 
Informação e Comunicação Socioambiental, 
Energia, Gases e Poluentes, Ferramentas e 
Políticas de Gestão, Manejo e Reflorestamento, 
Pesquisas Cientificas e Novos Produtos, Proteção e 
Conservação, Recursos Hídricos e Efluentes, 
Resíduos. Neste período contou com 80 
especialistas de 09 países na comissão técnica, e 
mais de 100 organizações que alimentam o Banco 
mediante os critérios estabelecidos de participação.

Em 2007, o programa Benchmarking lançou a 
versão impressa do Banco de Boas Práticas 
reunindo cases selecionados no período 2003 à 
2006. O livro BenchMais, as 85 melhores práticas 
em gestão socioambiental do Brasil , tiragem 5 mil 
exemplares, foi distribuído gratuitamente nas 
universidades brasileiras e portuguesas, além das 
entidades representativas nacionais. Para o ano de 
2011, ocorrerá o lançamento do BenchMais 2, uma 
versão do projeto mais atualizada e rica em 
informações socioambientais.

Transparência e coerência para ser 

legítimo

Na medida em que se conhecem as práticas e

Benchmarking Ambiental Brasileiro
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atributos de sustentabilidade de uma organização, 
em um canal com seriedade e imparcialidade, que é 
o caso do banco de boas práticas, as desconfianças 
tendem a desaparecer e um ambiente harmonioso e 
amistoso aparece.  Esta ação impulsiona adesões 
de outras organizações e cria um circulo virtuoso que 
beneficia consumidores e empresas com discursos 
consistentes, fortalecendo vínculos com seus 
públicos de interesse. 

A sustentabilidade em sua essência é o desejo de 
consumo da humanidade, não resta dúvida. O que 
se renova constantemente é o entendimento e 
interpretação do individuo e sociedade em relação 
ao seu significado e a sua importância. O princípio da 
lógica e coerência do discurso a prática é, portanto, 
vital. Empresas e gestores devem se lembrar disto 
quando o assunto for sustentabilidade. 

E isto, o filósofo e pai da administração Peter 
Drucker já sabia quando afirmou: “As organizações 
são concessões da sociedade, por isso, devem a 
ela satisfação de seus atos”.

...

Marilena Lino A. Lavorato, Publicitária com 
especialização em Marketing, Negócios e Gestão 
Ambiental. Diretora do Instituto Mais, Co-Editora do 
Livro BenchMais e Edi tora da Revista 
Benchmarking

*Artigo originalmente publicado na Revista da 
ESPM – Volume 17 – Ano 15 – Edição nº1 – Jan/Fev 
2010
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BENCHMARKING INDUSTRIAL
Análise da situação das empresas nacionais e internacionais na área ambiental

Por: Claudio G. Schuch
Edison Dacol 

Rodrigo S. Magalhães  

Fruto de um método que visava saber como a 
indústria da Europa estaria posicionada em relação 
ao padrão de práticas e performances denominado 
“classe mundial”, o Benchmarking Industrial - 
desenvolvido pela London Business School e pelo 
IBM Consulting Group - é usado mundialmente como 
ferramenta de diagnóstico de competitividade, e 
uma das áreas de avaliação é Meio Ambiente, Saúde 
e Segurança. 

A Gestão Ambiental é uma abordagem sistêmica 
em que a preocupação ambiental está em todos os 
aspectos do negócio das organizações e é, 
normalmente, um processo voluntário. Dentre 
fatores tangíveis e intangíveis, Ruschel (2007) 
aponta o aumento da eficiência energética, redução 
de perda de insumos e matéria-prima e melhora da 

imagem da empresa como formas de aumentar a 
lucratividade investindo na área de meio ambiente, 
que juntamente com o fator social, podem aumentar 
o lucro da empresa em 38% e a produtividade em 
8%. 

A análise do presente artigo se baseia nos 
indicadores apresentados na Tabela 1, com os 
respectivos cenários representando uma escala 
evolutiva que varia entre os valores 1 e 5.   A amostra 
do banco de dados utilizada na composição dos 
argumentos a seguir é composta por 613 empresas, 
180 delas nacionais e 433 internacionais, contendo 
em seus indicadores, informações dos setores de 
Alimentos, Metalmecânico, Plásticos e Embalagens, 
Eletroeletrônico e Têxtil.

Indicador Cenário 1 Cenário 3 Cenário 5 

 
Sistemas de 
gerenciamento 

MSS (*) direcionado a um 
nível básico. 

 

Sistemas de gerenciamento 
do MSS estão em fase de 
desenvolvimento e 
parcialmente implementados. 

Sistemas integrados com as 
funções dos negócios 
principais. Certificação ISO 
14001 ou equivalente. 

 
Comunicação 
externa 

Não existe relatório específico. As informações divulgadas 
limitam-se a dados gerenciais 
com alguma informação 
quantitativa. 

Ampla divulgação de dados 
quantitativos específicos da 
empresa, com indicadores de 
desempenho (metas e 
objetivos). Mecanismos de 
divulgação adaptados às 
necessidades dos 
interessados. 

 
Controle de 
poluição 

Tecnologia de controle da 
poluição mínima para atender 
a legislação. 

 

Controle de poluição no fim da 
linha de produção, usando as 
melhores técnicas disponíveis. 

Análise de todo o ciclo de vida 
do produto e análises de 
custo/benefício aplicadas para 
identificar a melhor solução. 

 
Resíduos 

Valorização do gerenciamento 
dos resíduos, mas os custos 
relacionados continuam não 

identificados. 

Esquemas de minimização de 
resíduos operando. 
Consciência sobre os 
benefícios ambientais e 
financeiros. 

Projeto de produto e 
esquemas de reciclagem 
reduzindo resíduos com metas 
para atingir nível zero, com 
benefícios para a empresa. 

 
Redução de 
resíduos 

Não houve redução nos 
úl timos 5 anos. 

 

Entre 15 e 20% de redução 
nos últimos 5 anos. 

 

Mais de 40% de redução nos 
últimos 5 anos. Programa 
continua a produzi r reduções. 

 



ARTIGOS Técnicos 38

Análise dos indicadores na área ambiental

A primeira análise compara as empresas 
nacionais com as internacionais (Figura 1). De 
acordo com as informações 
contidas no banco de dados, as 
empresas nacionais apresentam, 
em média, ligeira vantagem em 
comunicação externa e controle 
de poluição. A comunicação 
e x t e r n a  t r a z  v a n t a g e m  
melhorando a imagem da 
empresa e fortalecendo a marca, 
f rente  a  seus c l ientes e  
acionistas, enquanto o segundo 
traz vantagens não só na imagem, mas também em 
monitoramento ambiental da empresa, permitindo 
uma identificação mais precisa de desperdícios, e 
conseqüentemente, redução de custos com perdas. 

Figura 2 – Análise dos indicadores ambientais: empresas 

brasileiras por setor de atuação.

A segunda análise (Figura 2) é relacionada às 
empresas brasileiras. Na análise setorial do banco 
de dados, os setores de Alimentos e Eletroeletrônico 
estão mais avançados, enquanto os setores 
Metalmecânico e de Plásticos apresentam as 
maiores deficiências. 

Figura 1 – Análise dos indicadores ambientais: empresas 
internacionais x empresas nacionais.

A média abaixo de 60% (que define o cenário 3, 
conforme Tabela 1) para os indicadores de “controle 
de poluição” e “resíduos” indica que ainda são 
poucas as empresas que se preocupam com o 

controle ambiental fora do setor produtivo. Esta 
análise mostra que o desenvolvimento de 

produtos sustentáveis e a análise 
ambiental de toda a cadeia 

p r o d u t i v a ,  d e s d e  o  
desenvolvimento até o 

descarte, passando 
p e l a  e n t r e g a  d o  
produto no mercado, é 
uma lacuna que pode 
se transformar em 
diferencial competitivo 
para as empresas. 

Conclusão

Ao analisar o banco de dados do Benchmarking 
Industrial, observa-se que ainda há muitas lacunas 
no setor ambiental, e conseqüentemente, muitas 
possibilidades de melhoria.
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Pode-se definir um perfil médio das empresas 
brasileiras: Empresas que possuem um sistema de 
gerenciamento em meio ambiente, saúde e 
segurança parcialmente implementado ou em 
desenvolvimento, divulgação de informações 
limitadas a dados gerenciais com pouca informação 
quantitativa, controle de poluição apenas na linha de 
produção, porém com as melhores técnicas 
disponíveis, consciente sobre os benefícios 
ambientais e financeiros, com esquemas de 
minimização operando, e desempenho de redução 
de resíduos abaixo de 15% considerando um 
horizonte de 5 anos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÀFICAS
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Se observarmos os cenários de excelência 
(definidos pelo cenário 5 dos indicadores), 
observamos que ainda há muito o que ser feito para 
as empresas chegarem ao status “classe mundial”. 
Duas ações são primordiais, neste ponto: a 
estruturação de um sistema de gestão integrada e 
totalmente implementada, além da preocupação no 
desenvolvimento sustentável de seus produtos, 
preocupando-se com todo o ciclo de vida, e criando 
sistemas de controle atuantes por todo o ciclo de 
vida do produto. Desta forma, a indústria pode agir 
em todos os pontos de desperdícios que possui, 
reduzindo suas despesas, e ainda por meio desta 
preocupação, melhorar sua imagem, conquistando 
mais espaço no mercado. 

Ÿ Claudio Gargioni Schuch – Instituto Euvaldo 
Lodi de Santa Catarina (IEL/SC)

ŸEdison Dacol – Instituto Euvaldo Lodi de Santa 
Catarina (IEL/SC)

ŸRodrigo Smaniotto Magalhães – Instituto 
Euvaldo Lodi de Santa Catarina (IEL/SC)



O principal objetivo do I+ é compartilhar 

informações para que uma nova consciência 

ambiental seja estabelecida, tanto nos níveis social 

quanto econômico. Para isso, e estendendo o 

âmbito de atuação da FIBoPS, são realizados 

bimestralmente os encontros técnicos. Neles, 

profissionais e parceiros palestram sobre temas 

vo l tados a gestão da responsabi l idade 

soc ioambienta l  em empresas e  órgãos 

institucionais. Além disso, estamos preparando a 

edição 2011 do BenchMais, o livro de consulta do I+, 

que dessa vez apresentará 113 novos cases de 

exper iênc ias  bem-suced idas  da ges tão 

socioambiental brasileira.

Inovações Tecnológicas e Serviços 

Ambientais

O segundo encontro técnico do ano ocorreu no dia 

24 de Junho e contemplou o tema “Inovações 

Tecnológicas e Serviços Ambientais: Produtos e 

práticas que apresentam melhorias de processo e 

ganhos ambientais.”  O encontro foi dirigido a 

coordenadores de projetos do Terceiro Setor, 

profissionais de Marketing e Comunicação, RH, RI, 

Meio Ambiente e Sustentabilidade. 

Os palestrantes convidados foram Dagoberto 

Lorenzetti, Doutor em Administração de Empresas 

pela FEA/USP, um dos fundadores do Instituto Bioma, 

integrante da Comissão Técnica Benchmarking 

Edição 2008 e atualmente membro do Comitê de 

Sustentabilidade do Instituto Mais; Gilmar Altamirano, 

publicitário e jornalista, Diretor-Presidente da 

Universidade da Água, e membro do Comitê de 

Sustentabilidade do Instituto Mais e Adejair Cristino, 

especialista em Produto/ASP da Johnson & Johnson 

que apresentou o Case Benchmarking 2009 - Pró 

Sustentabilidade da Ecologia Humana e do Planeta.

Práticas de sustentabilidade e desempenho

O encontro de 26 de Agosto teve como tema: “Práticas 

de sustentabilidade e desempenho – Políticas e 

projetos que melhoram o desempenho da atividade 

empresarial e a qualidade de vida em sociedade.” Os 

painelistas foram Mauro Silva Ruiz, que representou o 

IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), Maria 

Cecília Coutinho de Arruda, Presidente da ALENE 

(Asociación Latinoamericana de Ética Negócios y 

Economia) e integrante da Comissão Técnica 

Benchmarking Edição 2009, e Miguel de Figueiredo 

Gerente HSE da Firmenich apresentando o Case 

Benchmarking 2009 - O que é essencial dura para 

sempre. 

...
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Acontecendo Livro BenchMAIS 2

Atendendo inúmeras solicitações, os editores do 
livro “BenchMais – As 85 melhores práticas em 
gestão socioambiental do Brasil”, publicado em 
2007, vão lançar, em junho de 2011, o livro 
“BenchMais 2” com 198 cases selecionados pelo 
Programa Benchmarking Ambiental Brasileiro, entre 
os anos de 2003 e 2010. 

BenchMais 2 será uma obra de memória histórica 
e referência técnica, apresentando resumos dos 
113 cases selecionados pelo Programa 
Benchmarking Ambiental Brasileiro no período de 
2007 a 2010 e as fichas técnicas de outros 85 cases 
já publicados no livro BenchMais, que teve seus 
5.000 exemplares distribuídos gratuitamente em 
menos de 3 meses para mais de 600 organizações e 
bibliotecas especializadas do Brasil e exterior.

Os 198 cases de 125 empresas serão 
apresentados por regiões geográficas e ramos de 
atividade, e organizados em 10 temáticas 
gerenciais para atender o requisi to de 
aprendizagem e comparação da ferramenta 
Benchmarking. Apresentará também, artigos de 
especialistas e um capítulo com orientação para uso 
pedagógico. BenchMais 2 terá direção editorial de 
Dal Marcondes, da Agência Envolverde, e Rogerio 
Ruschel, da Ruschel & Associados e orientação 
técnica de Marilena Lavorato, diretora do Programa 
Benchmarking Ambiental Brasileiro.

A tiragem inicial de BenchMais 2 será de 10.000 
exemplares, dos quais cerca de 1.500 exemplares 
serão distribuídos gratuitamente para professores e 
bibliotecas universitárias, agências internacionais 
de desenvolvimento socioambiental, organizações 
multilaterais e entidades empresariais com 
interesse em gestão, administração, meio 
ambiente, sustentabilidade e gestão sustentável. 
Interessados em receber exemplares gratuitos já 
podem se cadastrar pelo site:
 http://www.benchmais.com.br 

 Ao compartilhar este know-how, as empresas 
Benchmarking contribuem para elevar o nivel do 
debate junto a sociedade, capacitando gestores e 
empresas para as oportunidades e desafios que a 
sustentabilidade impõe a todos

Gestores e empresas interessadas em participar 
com seus cases detalhados devem procurar a Mais 
Projetos pelo fone  (11) 3729-9005 ou pelo  e-mail 

Série BenchMais, 08 anos de experiência em 

práticas gerenciais no Brasil

benchmais@maisprojetos.com.br

www.benchmais.com.br

LIVRO BENCHMAIS 2 – As melhores práticas da
 gestão ambiental, em versão renovada 

ACONTECENDO
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Calendário 2010 - Inscrições e Informações no site MAIS PROJETOS,  link: www.maisprojetos.com.br/agenda.php?pag=07bdba 

AGENDE-SE 42

2011

Os organizadores reservam o direito de alterar palestrantes se necessário, porém reservando as datas dos eventos. 

01/03
a

30/05

26/07
a

28/07

Julho Sustentável

Inscrição de cases para concorrer ao Ranking Benchmarking 2011 

30/06

Tema: Mercado e Consumo  

·Economia Criativa 
·Consumo Consciente
·Case Benchmarking 

28/04

Tema: Energia e Inovações  

·Novas Tecnologias 
·Energia Renovável
·Case Benchmarking 

O Programa Benchmarking já se consolidou como um dos mais respeitados Selos de Sustentabilidade do 
Brasil. Com uma metodologia estruturada e participação de especialistas de vários países, o Ranking 
Benchmarking define e reconhece os detentores das melhores práticas de sustentabilidade. A inscrição 
de cases para concorrer ao Ranking Benchmarking 2011 é feita totalmente pela internet, no site 
www.benchmarkingbrasil.com.br

27/10

Tema: Mercado de Carbono e a COP 17

·Economia de Baixo Carbono
·Perspectivas para a COP 17
·Case Benchmarking 

24/08

Tema: Midias Sociais e ODM  

·Redes Sociais 
·Objetivos do Milêniol
·Case Benchmarking 

Ÿ 4ª FIBoPS – Feira e Congresso Internacional  Pro Sustentabilidade - 
26 e 27  de Julho de 2010 Centro de Eventos  São Luiz – São Paulo/SP – 10h as 18h
Ÿ II Congresso Internacional de Boas Práticas de Sustentabilidade  - 
Temas relevantes e Tendências  Corporativas Globais
Ÿ Benchmarking Internacional - Intercâmbio de Cases /28 de Julho de 2010

28/07

Dia Benchmarking,  Compartilhar para Crescer 
Seminário de Apresentação dos Cases Vencedores do Programa Benchmarking, edição 2011

Apresentação do Ranking Benchmarking , edição 2011
Lançamento do Livro BenchMais II

Encontros Técnicos GMGA



Para despoluir a água do mundo
é preciso despoluir as mentes.

A preservação da água começa 
com a educação ambiental.

www.uniagua.org.br

Despoluir mentes significa
 multiplicar boas 

práticas sociambientais. 
A Universidade da Água 

apoia essa causa.



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 

Edição 5 – Janeiro a Junho de 2010
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NESTA EDIÇÃO:

Entrevista especial com
 François Rem

oville, Vice-Presidente

Executivo da em
baixada da França nos EUA, Depoim

entos, 

Artigos Técnicos, Agenda 2010,  e m
uito m

ais

BENCHM
ARKING

Aprendendo com
 os detentores das m

elhores práticas
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     Compartilhando  conhecimentopara  uma nova cultura de sustentabilidade 

Definido o 8º Ranking Benchm
arking. Classificação será apresentada em

 evento fechado 

na FIBoPS
3ª FIBoPS reunirá a m

assa crítica da sustentabilidade em
 três dias de inovações e 

conteúdo

I CIBoPS - Congresso Internacional das Boas Práticas Socioam
bientais  com

 nom
es 

expressivos dos cenários nacional e internacional

Conheça as m
elhores práticas pró-sustentabilidade 

na Europa

A
s Boas Práticas  Pró-Sustentabilidade na Europa
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