




Este livro é o volume 3 da série BENCHMAIS – AS MELHORES PRÁTICAS  
EM GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DO BRASIL. Trata-se do registro das 
12 edições do Programa Benchmarking Brasil (antigo Programa  
Benchmarking Ambiental Brasileiro) que foram realizadas anualmen-
te, no período 2003 a 2014, pela Mais Projetos Corporativos – empresa 
idealizadora e detentora da metodologia especialmente desenvolvida e 
adotada pelo Programa Benchmarking Brasil e também realizadora do 
Programa nos últimos 12 anos. 

Primeira Edição (V. 3) 
Publicada em julho 2015

Organização e editoria: Marilena Lino de Almeida Lavorato

Publicação impressa com o patrocínio exclusivo de  
Mais Projetos Corporativos, empresa especializada em  

gestão, educação e cultura de sustentabilidade.



Copyright 2015 by Mais Projetos

BENCHMAIS3 
AS 311 MELHORES PRÁTICAS EM GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DO BRASIL

Organização e editoria: Marilena Lino de Almeida Lavorato 
Coordenação editorial: Wanderleia Farias 
Produção: Fabiana Amaral e Gustavo Trentin Prado 
Revisão e edição: Johnny Cardoso    
Projeto gráfico: Instituto MAIS e Editora Biogafia 
Diagramação: Rita Motta 
Fotolito e impressão: Editora Biografia 
Ilustração:  Instituto MAIS

Primeira edição publicada em julho de 2015 por Mais Projetos Gestão e Capacitação Socioambiental

É permitida a reprodução parcial desta obra, desde que citada a fonte e enviado exemplar para os 
editores.

Contatos:
E-mails: benchmais@maisprojetos.com.br, institutomais@institutomais.org
Sites: www.maisprojetos.com.br, www.benchmarkingbrasil.com.br, www.institutomais.org

Responsabilidade social da empresa

           
   BenchMais 3 : as 311 melhores práticas em gestão 
socioambiental do Brasil / Organizado por Marilena Lino de 
Almeida Lavorato. -- São Paulo : Editora Biografia, 2015.  
   504 p.  
 
ISBN 978-85-907455-0-1 
 
1. Desenvolvimento sustentável 2. Gestão ambiental 3. 
Responsabilidade social da empresa 4. Programa Benchmarking 
Brasil - História I. Lavorato, Marilena Lino de Almeida         
                                                                                
                                               CDD 658.408   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

     
 
 

 



AGRADECIMENTOS

O agradecimento inicial é dirigido aos gestores e executivos das organizações 
que tiveram visão e atitude para participarem do Programa Benchmarking Brasil inscre-
vendo seus cases de sustentabilidade. 

A segurança e transparência destas empresas e destes gestores permitiram a 
organização deste rico acervo de práticas de sustentabilidade nesta obra que servirá 
de fonte de pesquisa e consulta, incentivando outras organizações e outros gestores a 
também adotarem práticas semelhantes em seus negócios. 

Nestes últimos 12 anos, especialistas, pesquisadores, ativistas, empreendedores, 
estudantes, lideranças e executivos tiveram, de alguma forma, contato com os cases 
certi�cados pelo Programa Benchmarking, proporcionando atualização e desenvolvi-
mento técnico em tão importante e estratégica área gerencial. Foi possível criar um cír-
culo virtuoso, no qual mais e mais pessoas se alimentaram e se inspiraram nas práticas  
Benchmarking. Muitas delas a partir de então desenvolveram ou aprimoraram práticas 
e processos em suas organizações e submeteram a certi�cação Benchmarking, fortale-
cendo ainda mais este círculo virtuoso em que todos ganham. 

Agradecemos aos autores de artigos, depoimentos e prefácio publicados nesta 
obra, que gentilmente cederam os direitos de reprodução: Adalberto Wodianer Mar-
condes, André Cezar Medici, Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, Cristiane Lima 
Cortez, Dener Giovanini, Diego Conti, Fabricio Dorado Soler, Gilberto Natalini, Guy 
Ladvocat, Isabel Sbragia, Jacquie Ottman, Jamile Balaguer Cruz, José Goldemberg, 
José Roberto Kassai, José Valverde Machado Filho, Juarez Freitas, Luiz Nelson Guedes 
de Carvalho, Marina Grossi, Mario Mantovani, Nelson Pereira dos Reis, Saádia Maria 
Borba Martins, Vilmar Berna e Vivian Aparecida Blaso Souza Soares Cesar.

Dedicamos agradecimento especial ao Dr. Paulo Nogueira Neto, primeiro Secre-
tário Especial de Meio Ambiente do Brasil (com status de Ministro de Estado). Apesar de 
uma agenda intensa de atividades que desenvolve até hoje, fez questão de participar da 
obra por considerá-la de grande relevância na difusão de práticas sustentáveis por parte 
de empresas, governos e organizações não governamentais. 

Agradecemos aos integrantes da comissão técnica do Programa Benchmarking 
que, com suas contribuições e participações voluntárias, aprimoram a cada edição a meto-
dologia do Programa para seleção e certi�cação dos cases. Igual agradecimento aos apoia-
dores que ajudaram na realização da iniciativa e na divulgação do programa junto aos 
seus públicos de relacionamento. Em especial aos apoiadores internacionais que com suas 
contribuições permitiram que gestores de outros países também conhecessem as boas 
práticas de sustentabilidade das organizações e instituições brasileiras. 

E �nalmente, nosso agradecimento também às pessoas físicas que preferem 
manter-se no anonimato, mas que dedicaram tempo, trabalho e investimentos na edi-
ção, impressão, divulgação e distribuição desta obra por considerá-la de extrema impor-
tância na construção de um futuro mais justo e sustentável. 

Marilena Lino de Almeida Lavorato
Programa Benchmarking Brasil





SUMÁRIO

PREFÁCIO 

Dener Giovanini ............................................................................................................................9

PARTE I - ARTIGOS TEMÁTICOS

1. BENCHMARKING BRASIL 

Sustentabilidade como nova fronteira de inovação 
Marilena Lino de Almeida Lavorato ......................................................................................15

2. BOAS PRÁTICAS E SUSTENTABILIDADE: O PENSAMENTO E A VISÃO DE  
  ESPECIALISTAS, PESQUISADORES E LIDERANÇAS  

Carbono na atmosfera e outros poluentes
Paulo Nogueira Neto .................................................................................................................21

O renascer do futuro
Adalberto Wodianer Marcondes ............................................................................................22

A questão da sustentabilidade na agenda mundial dos últimos 50 anos:  
conceito, histórico e perspectivas
André Cezar Medici ....................................................................................................................26

Governança ambiental global 
Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, Diego Conti e José Valverde Machado ....36

A questão da gestão dos resíduos sólidos e o desenvolvimento sustentável 
Cristiane Lima Cortez e José Goldemberg ...........................................................................43

Desa�os jurídicos para a implementação de sistemas de logística reversa no 
Brasil 
Fabricio Dorado Soler ................................................................................................................53

Pacote da água: resposta do Legislativo Paulistano para a crise hídrica 
Gilberto Natalini .........................................................................................................................61

Análise conjuntural das interações empresa e sociedade na busca da  
sustentabilidade 
Guy Ladvocat e Isabel Sbragia ................................................................................................65



Valores que impulsionam o crescimento do consumo verde 
Jacquie Ottman ..........................................................................................................................71

Sustentabilidade como dever constitucional de induzir práticas de consumo 
e produção 
Juarez Freitas ...............................................................................................................................74

Relato Integrado: o novo padrão de relatos corporativos 
Luiz Nelson Guedes de Carvalho e José Roberto Kassai...................................................84

O papel do Governo por um Brasil mais sustentável 
Marina Grossi ............................................................................................................................101

O papel da Mata Atlântica no desenvolvimento sustentável do país 
Mario Mantovani .....................................................................................................................107

Sustentabilidade é essencial para a competitividade 
Nelson Pereira dos Reis ...........................................................................................................112

Cidades sustentáveis e políticas públicas: a conexão necessária à qualidade 
de vida 
Saádia Maria Borba Martins ................................................................................................116

O principal campo de batalha da sustentabilidade é no espírito humano 
Vilmar Berna .............................................................................................................................121

Educação para sustentabilidade: uma questão fundamental?
Vivian Aparecida Blaso Souza Soares Cesar ....................................................................123

PARTE II - CASES BENCHMARKING

3. CASOS BENCHMARKING – UM BANCO DE PRÁTICAS E SOLUÇÕES

3.1 Cases Benchmarking organizados por edição .............................................134
3.1.1  Banco digital de boas práticas socioambientais - resumo  
 dos 113 cases certi�cados no período 2011 a 2014 ........................135

3.1.2 Banco digital de boas práticas socioambientais - citações dos 198  
 cases certi�cados no período 2003 a 2010 .........................................204

3.2 Cases Benchmarking organizados em 10 categorias gerenciais ........272
3.2.1 Banco digital de boas práticas socioambientais dos 113 cases 
 certi�cados no período 2011 a 2014 ....................................................274

3.2.2 Banco digital de boas práticas socioambientais - citações 
 dos 198 cases certi�cados no período 2003 a 2010 ........................364



PARTE III - PROGRAMA BENCHMARKING BRASIL

4. PRÁTICAS BENCHMAR KING: UM BANCO DE IDEIAS E SOLUÇÕES COM  
                     311 CASES CERTIFICADOS (2003-2014)

4.1  Per�l, histórico e metodologia com reconhecimento da ABNT .............414

4.2  Comissão Técnica com a participação de 160 especialistas de  
 20 países .......................................................................................................................422

4.3  Relação dos Cases Benchmarking no período 2003-2014 com 311  
 cases de 172 organizações ...................................................................................438

4.4  Modalidades paralelas que fazem do programa Benchmarking um  
 verdadeiro movimento de boas práticas ........................................................462

5. LEGADO BENCHMARKING BRASIL

5.1 Benchmarking Brasil: exemplos que educam, práticas que transformam 
Marilena Lino de Almeida Lavorato ...................................................................................467

5.2 Os impactos do Programa Benchmarking na Gestão de Responsabilida 
 de Social Empresarial (RSE) das organizações brasileiras
Jamile Balaguer Cruz ..............................................................................................................470

5.3 Performance do Programa Benchmarking Brasil no período  
 2003-2014 – Grá�cos e Planihas ........................................................................477

6. GALERIA: A MEMÓRIA DO PROGRAMA  BENCHMARKETING NO  
  PERÍODO 2003 A 2004

6.1 Reconhecimento .......................................................................................................485
6.2 Logos e slogans .........................................................................................................486
6.3 Ranking .........................................................................................................................489
6.4 Troféus ...........................................................................................................................499





9

PREFÁCIO

Ter sido convidado para escrever o prefácio do BenchMais3 - As melhores prá-
ticas socioambientais do Brasil foi, além de uma grati�cante e honrosa surpresa, um 
enorme desa�o.

O Programa Benchmarking Brasil, ao longo dos seus 13 anos de existência e, prin-
cipalmente, de intensa capacidade para analisar as boas práticas socioambientais que 
são desenvolvidas no país, consolidou-se como uma referência para aqueles que bus-
cam uma fonte con�ável e isenta. O time que compõe a presente edição é uma notável 
seleção de craques em suas áreas de atuação e apresentam a você, leitor, as melhores 
táticas e estratégias para vencermos os desa�os que se impõem no horizonte brasileiro.   

Meus trinta anos de envolvimento e atuação na área ambiental me propor-
cionaram um espaço privilegiado de observação. Durante esse tempo, pude acom-
panhar diversas transformações na forma com que a nossa sociedade se relaciona 
com o meio ambiente.

Entre avanços e retrocessos, avalio que nos aproximamos dos minutos �nais do 
segundo tempo com a partida empatada. O placar do jogo não importa. O que conta 
mesmo é termos a percepção de que estamos naquele momento da partida em que 
qualquer passe de bola arranca profundos suspiros na torcida. 

Não temos mais tempo para errar e muito menos espaço para o improviso.
Jogadas espetaculares – daquelas que não se tem certeza do resultado, mas que 

agradam e levam o público ao êxtase – não são mais apropriadas para o momento. O lance 
agora é estratégia. Cada passe de bola transforma-se em chance de vitória consagradora 
ou de derrota humilhante. E, de antemão, sabemos que esse jogo não terá prorrogação e 
muito menos disputa de pênaltis. É um mata-mata seco. Perdeu, cai fora. Simples assim.

O jogo do qual participamos agora pode ser classi�cado como uma semi�nal de 
um campeonato que já dura algumas centenas de anos. É difícil precisar seu início. Al-
guns podem entender que o pontapé inicial se deu com a Revolução Industrial, lá pelos 
idos de 1700 no Reino Unido (não à toa, a terra do futebol).

Outros, talvez queiram apontar a era das grandes navegações e do Mercantilismo 
do século XV como o marco histórico. Os defensores dessa última opção podem argu-
mentar que o campeonato de fato começou com o desejo dos europeus de conquistarem 
novas terras, para fortalecerem o seu poder político por meio da exploração abusiva de 
matérias-primas das colônias, aliado a uma constante intervenção do Estado na economia.

Independente de quando foi o seu início, a verdade histórica registrou diversas 
jogadas perigosas, que por muito pouco não nos eliminou da disputa lá nas oitavas de �-
nal, como foi, por exemplo, a corrida armamentista que culminou com a tensa Guerra Fria. 

Alguns jogadores se destacaram ao longo desse campeonato mais por suas jo-
gadas atrapalhadas do que propriamente a sua capacidade de atacante. Demorou para 
que a torcida percebesse que os dribles da extinta União Soviética escondiam, sob uma 
cortina de ferro e fumaça, um despreparo técnico tão grande que a levou a marcar um 
gol contra vexaminoso, como foi o acidente da usina nuclear de Chernobyl. 
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Na verdade, cada torcedor mais atento tem em sua memória os lances que o 
�zeram esboçar um sorriso de contentamento ou derramar uma lágrima de sofrimento. 
Não me cabe fazer aqui uma análise tática das partidas. O importante é olharmos para o 
nosso registro histórico como uma fonte de consulta sobre o que não devemos repetir. 
De analisar, com o devido distanciamento temporal, esquemas ultrapassados que nos 
renderam incontáveis cartões amarelos e, em momentos decisivos, nos desfalcaram por 
meio dos cartões vermelhos.

No início desse texto a�rmei que escrever esse prefácio era um desa�o. Uma 
tarefa que numa ponta trás uma imensa responsabilidade de fazer uma apresentação de 
uma obra repleta de craques. Na outra, tenta conciliar o conteúdo com minha visão – às 
vezes crítica por demais – sobre o meu conceito de Sustentabilidade.

Não é fácil atualmente, principalmente para o torcedor da geral, conseguir di-
ferenciar a intenção de boa jogada de uma mera �rula personalista. Nesse jogo temos 
muitos atletas conscientes da sua responsabilidade, mas também temos aqueles que 
desejam apenas valorizar seus passes mediante jogadas individualistas e inconsequen-
tes. Esses perdem a chance de passar a bola para o companheiro e marcar um gol, mas 
não perdem a oportunidade de dar um drible ine�caz, numa tentativa desesperada de 
chamar a atenção da torcida. No início podem até conseguir arrancar alguns “olés” da 
galera, mas não tardará a começarem ouvir as primeiras vaias.

É exatamente nesse contexto que o BenchMais3 - As melhores práticas socioam-
bientais do Brasil surge em campo. Através dele, o torcedor poderá contar com o auxílio 
dos melhores comentaristas do mercado para auxiliá-lo na árdua tarefa de entender o 
que está se passando em campo. Por meio de uma análise criteriosa e focada em separar 
a mera “canelada” (jogada bruta e inconsequente) de uma “caneta” (quando o jogador 
passa a bola por entre as pernas do adversário) essa publicação pode ajudar a “Camisa 
12” (a torcida) a compreender um pouco melhor não apenas o jogo, mas fundamental-
mente, a importância de ganharmos esse campeonato.

Depende única e exclusivamente de nós, conseguirmos avançar e colocar as fu-
turas gerações na grande �nal. A bola está em nossos pés. Está nos pés do Brasil. Somos 
o atacante nesse momento. Cabe a nós acertarmos nas jogadas e não repetirmos os 
erros dos jogadores que já passaram. Na geral, no banco de reserva ou no gramado, 
somos mais de sete bilhões envolvidos no jogo. Cada um com suas responsabilidades e 
capacidade de in�uenciar o resultado �nal. 

Não podemos fazer cera e muito menos acreditar que teremos alguma chance 
no tapetão. Esse é um jogo que se ganha apenas dentro de campo, com far play e, prin-
cipalmente, com responsabilidade.

Uma boa leitura a todos e que consigamos vencer o campeonato pela perpetua-
ção da vida no planeta!

Dener Giovanini

Jornalista, documentarista cinematográ�co e ambientalista brasileiro, reconhecido como empreende-
dor social pelas organizações Ashoka, Avina e Schwab Foundation for Social Entrepreneurship. Dirige 
e produz projetos para cinema e televisão e foi apresentador das séries “O Brasil é o Bicho” no progra-
ma Fantástico, da TV Globo e “Ecos do Brasil”, no Canal Futura. Recebeu em 2003, da Organização das 
Nações Unidas (ONU), o prêmio ambiental UNEP-Sasakawa. É também fundador da organização não 
governamental Rede Nacional de Combate ao Trá�co de Animais Silvestres (RENCTAS) e das empresas 
DGCA e DGCA Filmes.
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BENCHMARKING BRASIL: A  
FOTOGRAFIA DA GESTÃO  
SOCIOAMBIENTAL BRASILEIRA

Empresas inteligentes estão tratando a sustentabilidade 
como uma nova fronteira da inovação e, com isto, 
ganhando competitividade e melhorando sua 
performance. O Programa Benchmarking Brasil, 
considerado a fotogra�a da gestão socioambiental 
brasileira, tem registrado este movimento com precisão. 

1
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SUSTENTABILIDADE: UMA NOVA FRONTEIRA DE INOVAÇÃO

MARILENA LINO DE ALMEIDA LAVORATO

Empresas inteligentes estão tratando a sustentabilidade  
como uma nova fronteira de inovação. 

Coimbatore Krishnarao Prahalad 

O Programa Benchmarking Brasil surgiu para incentivar a adoção das boas práticas 
de sustentabilidade nas organizações. Foi necessário pensar a sustentabilidade em uma 
nova lógica de prosperidade para comprovar o valor das boas práticas na competitividade 
da organização. A inovação foi “ponto de partida e de chegada” na con�guração deste 
programa de aceleração do desenvolvimento técnico gerencial da sustentabilidade. 

Empresas competitivas são aquelas que inovam e oferecem ao mercado e à so-
ciedade produtos, processos e posicionamentos marcados pela inovação e pelo bom 
desempenho de seus indicadores (sociais, ambientais e econômicos). E é aí entra a ex-
celência e a competitividade de quem vê nas boas práticas socioambientais uma nova 
fronteira de inovação. 

Uma prática de sustentabilidade só será Benchmarking se tiver excelência e 
competitividade em seu desenho gerencial. Este é o grande desa�o de quem persegue 
a melhoria contínua em seus processos de gestão. 

O Programa Benchmarking foi feito sob medida para empresas que conseguiram 
desenvolver e implantar práticas inovadoras que melhoraram a performance do consu-
mo energético ou hídrico, que diminuem a dependência de recursos naturais escassos, 
que baixam as emissões e a geração de resíduos, que reformulam arranjos produtivos 
para a reinserção de matérias-primas que seriam descartadas, que promovem a inclusão 
social, entre outros. São empresas seguras o su�ciente para o diálogo e o compartilha-
mento de suas práticas com diversos públicos, inclusive o público especializado que é 
o mais crítico. 

Participam do Programa Benchmarking, organizações que comprovam exce-
lência, coerência e transparência em práticas de sustentabilidade. Organizações com 
espírito colaborativo, que geram valor para a sociedade e se utilizam deste canal de co-
municação que é o Benchmarking (Banco Digital, livros e revistas de management, portais 
de sustentabilidade e eventos técnicos – seminários e encontros), para interatividade e 
prestação de contas. Compartilham não apenas seus indicadores socioambientais, mas 
principalmente o modo como chegaram a eles. É um relato so�sticado com riqueza de 
detalhes do seu modus operandi, que é avalizado por especialistas de vários países. 
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Empresas que tiveram cases certi�cados pelo Programa Benchmarking exercem 
sua cidadania empresarial porque sabem que não são células isoladas do mundo real. 
E que a exemplo da natureza, fazem parte de um “Bioma Social”. Sabem que causam 
impactos, mas que também estão sujeitas a eles. E que estes impactos podem ser po-
sitivos ou negativos para ambas as partes, pois as interfaces da sustentabilidade é uma 
realidade que liga todos a tudo. Este amadurecimento da organização re�na a visão sis-
têmica e determina a coerência entre seu discurso e sua prática. Tornam-se Benchmar-
king porque suas conquistas não �cam restritas a suas próprias células produtivas e são 
compartilhadas com vários tipos de públicos além de seus muros.

Empresas com boas práticas são mais competitivas e se tornam indispensáveis 
não apenas pela qualidade de seus produtos e serviços, mas também pela transparência 
proativa e pelos impactos positivos que causam ao mundo.  

Empresas que geram valor à sociedade se tornam indispensáveis

As diretrizes e princípios da sustentabilidade devem ser inseridos nos modelos 
de negócios das empresas que desejam se tornar perenes e sólidas. Estes princípios e di-
retrizes devem nortear suas decisões diárias ou no longo prazo, quer sejam elas peque-
nas ou grandes. E quando isto acontece de fato, o desenvolvimento de uma boa prática 
torna-se consequência natural. O capital intelectual destas organizações trabalha conti-
nuamente para criar novas tecnologias e processos que darão suporte a práticas inova-
doras e competitivas em determinada área do conhecimento socioambiental aplicado. 

O desenvolvimento de uma boa prática, aliado à ética e à governança é a trilha 
da excelência que permitirá a empresa atingir seus objetivos, crescer e gerar valor à 
sociedade. 

Empresas inteligentes �zeram da sustentabilidade uma nova fronteira de inova-
ção e transformaram desa�os em oportunidades. Com suas boas práticas contabilizam 
ganhos �nanceiros, ambientais e sociais cada vez maiores e mais sólidos.   

Embora multidisciplinar e transversal, a sustentabilidade pode ser aferida e seus 
resultados tangibilizados. As boas práticas que tratam das mais variadas áreas geren-
ciais: e�ciência energética, controle hídrico, gerenciamento de resíduos e emissões, re-
�orestamento arranjos produtivos etc. proporcionam resultados totalmente tangíveis 
de seus ganhos ambientais, sociais e econômicos. As boas práticas sociais com suas 
novas tecnologias para inclusão social, educação, geração de renda, políticas públicas, 
qualidade de vida etc. também proporcionam resultados tangíveis de desenvolvimento 
humano e sustentável.

Inteligência coletiva em sustentabilidade

Uma boa prática tem em sua essência a transversalidade, o múltiplo e o coletivo. 
Não é bom apenas para um ou alguns, é sempre boa para muitos. Normalmente é con-
cebida por várias cabeças pensantes, pessoas de diferentes formações que se juntam 
para seu desenvolvimento e implementação. Quase sempre, extrapola os muros da em-
presa e concentra vários parceiros e participantes. É sempre abrangente e colaborativa. 
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A sustentabilidade tem esta vocação de aglutinar pessoas em torno de uma solução 
ou aperfeiçoamento. Culturas corporativas não predispostas ao diálogo e a troca de  
experiências terão maiores di�culdades no desenvolvimento e implementação de boas 
práticas de sustentabilidade. Tal condição é tida como uma grande perda, porque o iso-
lamento não permitirá a saudável troca de experiências e a construção da inteligência 
coletiva em sustentabilidade. 

Nesta nova con�guração global com altas demandas socioambientais não se 
concebe mais a possibilidade de crescimento e fortalecimento corporativo sem inova-
ção e desenvolvimento de boas práticas. E não se concebe desenvolvimento de boas 
práticas sem espírito colaborativo e interativo e predisposto ao diálogo. 

Restringir o acesso ao conhecimento socioambiental aplicado (práticas) das or-
ganizações é um conceito ultrapassado e combatido. Hoje se defende justamente o con-
trário. Defende-se a sua democratização e fácil acesso. Somente assim será possível de-
senvolvermos um volume de massa crítica su�cientemente grande e em condições de 
promover mudanças e transformações urgentes. Quanto mais bem informada a socie-
dade sobre este tema, mais valorizado serão as organizações que adotam boas práticas 
e os pro�ssionais que atuam nesta área. Mais rápido será a transformação e os ganhos. 

Quanto mais compartilhado o conhecimento, maior será a inteligência coletiva 
sobre este importante tema da atualidade. 

Poder de mobilização e ambiente dedicado 

A contribuição do Programa Benchmarking neste processo está na sua capaci-
dade de mobilização e convencimento do capital intelectual (corpo técnico, pesquisa-
dores e lideranças atuantes em sustentabilidade) para o desenvolvimento e comparti-
lhamento de práticas inovadoras e sustentáveis. Para o fortalecimento deste expertise, o 
programa desenvolveu metodologia própria1 tendo como base a ferramenta de gestão 
“Benchmarking”. 

Benchmarking é uma ferramenta de gestão que promove a melhoria contínua por 
meio do compartilhamento das melhores práticas. A sua adoção promove a aceleração do 
desenvolvimento técnico-gerencial dos pro�ssionais e organizações que o adotam. 

Já as boas práticas são os exemplos que nos inspiram e que fundamentam 
nosso aprendizado em determinada área do conhecimento gerencial aplicado e que 
dão suporte para a construção de uma inteligência coletiva [e competitiva] em sus-
tentabilidade.

A responsabilidade social corporativa e a sustentabilidade exercem um fascínio 
muito grande nas organizações que sempre as incorporam em seus discursos. Por isto 
é muito comum questionamentos sobre os possíveis greenwashing – que no mundo 
corporativo signi�ca algo como maquiagem verde, lavagem verde ou branqueamento 
ecológico. É sabido que, em se tratando de sustentabilidade, a maioria se autoproclama 
detentora de boas práticas. 

1 A metodologia do Programa Benchmarking foi reconhecida pela Associação Brasileira de Normas Téc-
nicas (ABNT) que declarou: “Ao longo de todo o processo, o Programa Benchmarking Brasil se reveste 
integralmente de princípios elevados de isenção, imparcialidade, transparência e credibilidade, mate-
rializando uma possibilidade efetiva para que as empresas e instituições partícipes possam demonstrar 
para a sociedade que são detentoras e promotoras de boas práticas socioambientais”. 
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Por isto torna-se necessário um �ltro, uma metodologia especí�ca que possa 
aferir esta coerência entre discurso e prática das organizações que incorporam em seus 
enunciados a sustentabilidade. É neste ponto que se insere o Programa Benchmarking 
com sua metodologia própria de seleção e certi�cação de cases socioambientais que 
legitima as ações daqueles que adotam e compartilham boas práticas. 

O Programa Benchmarking é um ambiente dedicado à gestão do conhecimento 
socioambiental aplicado. Consegue �ltrar e compartilhar as melhores práticas em uma 
plataforma con�ável de cases certi�cados. Organizou um ambiente favorável para a 
construção de uma inteligência coletiva em sustentabilidade. Conta com a adesão do 
corpo técnico de grandes instituições dos 3 setores da economia que compartilham 
suas práticas, além da participação de especialistas e lideranças de vários países em sua 
comissão técnica que avaliam e selecionam estas práticas sem ter o conhecimento do 
nome da organização – o que confere total isenção e precisão à análise. 

Todos se bene�ciam em um círculo virtuoso de aprendizado e evolução. É troca, 
conhecimento e reconhecimento. É acervo e fonte de pesquisa. É prestação de contas e 
transparência. É competitividade e inteligência coletiva. 

As práticas Benchmarking são compartilhadas em Banco Digital com livre acesso 
na internet, em publicações especializadas (livros, portais e revistas de management), e 
em seminários e encontros técnicos. 

Benchmarking Brasil não inventou a roda [da sustentabilidade], mas está ajudan-
do a aprimorá-la. 

Marilena Lino de Almeida Lavorato

Publicitária formada pelo PUCC, com especialização em Marketing (ESPM), Negócios (FGV), Sociologia 
e Política (EPGSP), Gestão Ambiental (IETEC) e Gestão Empresarial Estratégica (USP). Possui mais de 25 
anos de experiência em atividades de governança e projetos especiais. Idealizadora e organizadora do 
Programa Benchmarking Brasil e consultora técnica de diversas iniciativas de sustentabilidade com 
abrangência nacional. Editora, autora e colunista para assuntos de sustentabilidade e responsabilidade 
socioambiental. Apresentadora, palestrante e conferencista. Atual diretora-executiva da Mais Projetos 
Corporativos e Presidente do Comitê de Sustentabilidade do Instituto MAIS. 
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CARBONO NA ATMOSFERA E OUTROS POLUENTES

Neste planeta estamos já numa época decisiva quanto ao nosso futuro. Os gran-
des, diria às vezes imensos, desastres ambientais que ocorrem em todos os países neces-
sitam também de enorme atenção para evitá-los ou contorná-los na medida do possível. 
A situação é muito seria e, por isso, para enfrentá-lo é necessário difundir conhecimen-
tos técnicos cabíveis. Para isso, é importante difundir medidas adequadas. Esta obra 
(BenchMais) pode ser um grande passo nesse sentido, comentando e oferecendo 
sugestões.

A meu ver, além de oferecer ajuda para resolver situações ambientais difíceis, 
devemos lembrar que a questão exige esforços de todos para que possamos controlar as 
mudanças climáticas causadas por mudanças gerais no aumento de certos elementos e 
produtos na atmosfera. Assim, entre esses produtos estão em grande parte os compos-
tos de Carbono, como o CO2. Quanto às queimadas feitas em áreas naturais ou agrícolas 
muitas vezes não é possível evitá-las, mas podem pelo menos ser reduzidas.

A Federação Brasileira, que participará certamente na próxima reunião mun-
dial sobre o clima a se realizar na França, poderá apresentar sugestões para diminuir as 
quantidades de compostos de Carbono e outros gases como o metano, óxidos nitrosos 
etc., como salientou o Prof. Dr. José Goldemberg em informação que me deu. Isso já foi 
previsto na convenção do Clima de 1992 do Rio de Janeiro, mas segundo esse amigo e 
grande cientista, ainda precisa ser completado pelo CONAMA.  

É importante também incentivar a produção de eletricidade por meio do uso 
da força dos ventos (energia eólica) ou por outras fontes de energia que não contêm 
ou que produzem apenas um pouco de compostos de Carbono e outros elementos na 
atmosfera. En�m, �ca aqui meu apelo para que sejam feitas e ampliadas, repito, as pes-
quisas visando à produção de energia sem Carbono ou produzida com pouco Carbono e 
outros gases prejudiciais que põem a atmosfera em perigo. É um apelo ambiental sério. 
Dependemos também dos climas nos quais vivemos.

Paulo Nogueira Neto

Professor Titular Emérito IB, Professor Sênior IEE-USP e Presidente da Câmara Técnica de Biodiversidade 
e Fauna do CONAMA. Foi o primeiro Secretário Especial do Meio Ambiente do Brasil (com status de Mi-
nistro de Estado) entre 1974 e 1986. Um dos pioneiros do ambientalismo no Brasil que inspirou as novas 
gerações na preservação do meio ambiente. 
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O RENASCER DO FUTURO 

ADALBERTO WODIANER MARCONDES

Este início de século pode ser de�nido como uma nova encruzilhada no tempo 
para a humanidade, assim como foi há 100 anos, no início do século XX.

Um adulto se perguntado em 1915 como seria o futuro não teria a mais remota 
possibilidade de prever o nosso presente. Olharia em volta e veria um mundo conturba-
do, em guerra (muito semelhante ao nosso), mas com tecnologias que estavam apenas 
nascendo (também muito parecido com os nossos dias). No entanto, não teria informa-
ção alguma de tendência que permitisse prever a sociedade pós-industrial deste século 
XXI. Certamente, com um pouco de boa vontade ele poderia desejar que a humanidade 
já tivesse superado as guerras e a desigualdade, principais �agelos do seu tempo.

O início do século XX assistiu às primeiras máquinas complexas tornarem-se a 
base da sociedade humana, se iluminou com a eletricidade e se maravilhou com as des-
cobertas da química. Também observou essas novas maravilhas sendo utilizadas como 
armas. Nada daquele momento permitia vislumbrar as fantásticas conquistas desse iní-
cio de século XXI. Eletricidade, mecânica e química transcenderam em uma ciência inter-
ligada e capaz de elevar o conhecimento humano a um patamar quase divino. A huma-
nidade deste século é mais bem preparada, mais culta, mais habilitada em todas as áreas 
de conhecimento. Enquanto a informação era para poucos em 1915, em 2015 a internet 
e suas ferramentas tornaram ciência e conhecimento elementos de acesso universal. 

Durante a maior parte da história humana havia a crença generalizada de que o 
futuro é algo in�exível, é autorrealizável e nada se poderia fazer para mudar o destino. O 
Oráculo, desde os tempos de Delfos, tem poder de vida e morte sobre os crentes. Reis e 
generais consultaram os oráculos ao longo dos tempos para saber de sua sorte nas ba-
talhas, assim como pessoas comuns seguem outras superstições para tentar descortinar 
o futuro inexorável à sua frente.

O cenário de 2015 é completamente diferente. O futuro é algo a ser construí-
do de acordo com os desejos e o planejamento da humanidade e de suas instituições. 
A casualidade tem pouco espaço em um momento da história em que a humanidade 
precisa tomar as rédeas de seu destino, em decidir os rumos de sua civilização. Há dile-
mas fundamentais a serem enfrentados de forma objetiva e com um plano de trabalho 
capaz de superar inércias históricas, com o potencial de inovar nas relações humanas e, 
principalmente, com a capacidade de apoiar a humanidade em um salto evolucionário 
em direção ao futuro.

Os desa�os a serem superados são inúmeros, estão presentes em quase todos 
os campos do conhecimento e das relações humanas. No entanto, nenhum é maior do 
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que a necessidade de superação da desigualdade. O planeta Terra abriga neste início 
de século sete bilhões de seres humanos. As estimativas dos demógrafos apontam que 
chegaremos a nove bilhões por volta de 2050 e depois haverá uma estabilização. Em 
1900 havia menos de dois bilhões de habitantes na Terra, um número parecido com a 
quantidade de pessoas que neste início do século XXI de fato têm acesso às benesses da 
civilização contemporânea. Entre quatro e cinco bilhões de pessoas vivem com algum 
ou diversos tipos de carência. A desigualdade é o mais importante desa�o deste tempo. 
Levar à totalidade das pessoas a universalização de direitos já considerados universais 
deveria ser o principal foco da motivação de governos, empresas, instituições e pessoas.

Ao mesmo tempo em que a humanidade consegue espalhar conquistas nos 
campos da educação, da ciência, da tecnologia e da medicina, a concentração de rique-
zas nas mãos de uns poucos torna o processo distributivo limitado. Um estudo realizado 
pela organização internacional Oxfam mostra que, em 2008, durante a mais importante 
crise �nanceira global desde 1929, o número de bilionários no planeta dobrou, enquan-
to a desigualdade, ou seja, a distância entre ricos e pobres, aumentou.

A diretora executiva da Oxfam Internacional, Winnie Byanyima, convoca a socie-
dade para virar esse jogo, “antes que a situação piore”. Os dados mostram que atualmen-
te a soma das fortunas de 1% da população global é maior do que a soma da renda dos 
99% de humanos restantes. Os números levantados pela Oxfam são impressionantes: 
“Se as três pessoas mais ricas do mundo gastassem US$ 1 milhão por dia, precisariam de 
200 anos para exaurir suas fortunas”, informa o relatório. Segundo o documento, as 85 
pessoas mais ricas viram sua fortuna coletiva crescer US$ 668 milhões ao dia entre 2013 
e 2014. Isso corresponde a quase meio milhão de dólares por minuto.

Governos e empresas precisam rever seus conceitos de acumulação e distribui-
ção de renda. A desigualdade não é um bom negócio para ninguém. Para as empre-
sas a distribuição de renda gera mercados, acesso das populações aos bens, produtos 
e serviços do século XXI. Para os governos signi�ca sociedades mais bem preparadas e 
estruturadas para um melhor desempenho em políticas púbicas, com mais autoestima 
e melhores contribuintes. O embate de ideologias dos tempos atuais perdeu seu foco 
principal, a qualidade de vida da sociedade à qual servem os políticos.

Planejar como superar esse entrave civilizatório da desigualdade é o principal 
desa�o da humanidade. É papel de todos, principalmente daqueles que detêm dinheiro 
e poder. Uma regra obsoleta do marketing prega que as empresas de sucesso são aque-
las que conseguem �delizar seus clientes e vender mais para os mesmos. Essa empresa 
certamente vai ganhar dinheiro por algum tempo, mas não tem uma contribuição e�caz 
para o desenvolvimento da sociedade que a acolheu. A empresa de sucesso do século 
XXI será aquela que conseguir fazer o dinheiro girar pela sociedade, deixando benefícios 
em toda a sua cadeia de valor. E antes que perguntem, sim, remunerar os acionistas. 

Há um conceito que de�ne com muita clareza o papel das empresas neste novo 
século. É do empresário Ray Anderson, fundador da organização Sustainability e um dos 
precursores da economia do compartilhamento. Para ele: “O Lucro não pode ser o princi-
pal objetivo de uma empresa, o foco das empresas deve ser sua missão. O lucro é apenas 
um dos fatores necessários para que as empresas cumpram sua missão”.
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Empresas ao redor do mundo estão engatinhando em uma mudança de seu 
foco, começam a dar mais atenção aos seus impactos ambientais e sociais. Buscam tra-
balhar com medidas mitigatórias em relação ao meio ambiente e apoiam projetos so-
ciais com foco principalmente em educação e redução da pobreza. Muitas elegeram a 
água e os resíduos como suas preocupações prioritárias, o que é bom, porque na lista de 
prioridades do século XXI esses dois temas vêm logo em seguida à desigualdade como 
desa�os urgentes.

No entanto, a crise de 2008 mostrou que a determinação das empresas em man-
ter sua coerência em relação aos projetos de sustentabilidade ainda carece de perseve-
rança. Muitas delas praticamente abandonaram os planos de investimentos nessa área 
e, outras, desarticularam suas equipes de pro�ssionais em sustentabilidade. Mesmo os 
tradicionais relatórios de sustentabilidade com base em princípios do GRI (Global Repor-
ting Iniciative) perderam consistência e passaram a ser olhados apenas como obrigação 
de “cumprir tabela”.

A crise civilizatória que se espalha pelo planeta neste início de século guarda 
muitas similaridades às crises que assolaram o mundo no início do século XX. Guerras e 
incapacidade de diálogo entre nações e povos de distintas crenças e culturas. Em 1915 o 
Planeta estava mergulhado em seu primeiro grande evento global, uma guerra que de-
moliu os impérios e redesenhou as fronteiras do mundo. Certamente os reis e generais 
da época foram incapazes, quando o con�ito ainda poderia ter sido evitado, de prever 
os impactos das nascentes tecnologias mecânica e química sobre o campo de batalha. 

A diferença estrutural entre os dois momentos históricos é a atual habilida-
de de previsão de cenários e a capacidade da humanidade em superar os impasses 
propostos pela visão de inexorabilidade do futuro. O desenvolvimento inercial e in-
consequente, descompromissado com a transformação dos paradigmas que regem a 
economia e a cultura, apenas leva ao acirramento das tragédias, com consequências 
catastró�cas para a humanidade. Neste ponto é bom lembrar que o planeta Terra tem 
bilhões de anos e a humanidade chegou a uns poucos milhares de anos, e apenas nos 
últimos dois a três séculos fez estragos que durarão também uns poucos milhares de 
anos para o planeta consertar.

Isso quer dizer que o que está em questão quando se fala em planejar o futuro 
nada tem a ver com o clássico conceito ambientalista de “salvar o planeta”, mas com 
garantir a resiliência do habitat humano como suporte para a qualidade de vida da atual 
civilização.

O papel das empresas é fundamental para garantir qualidade da transição da 
economia para um modelo de menor impacto ambiental e excelência em impacto so-
cial. Todas as áreas empresariais têm muito a contribuir e, para isso, precisam mudar 
sua visão de mundo. A simples acumulação de capital não transforma e, a partir de um 
determinado valor apropriado, a própria organização e seus acionistas não são mais im-
pactados pelos resultados �nanceiros.

Nesse ponto é preciso entrar em cena outro conceito, o de ciclo de vida dos 
produtos. Transformar a maneira de fazer, a qualidade e as quantidades de materiais 
e recursos naturais utilizados, bem como os processos de venda, utilização e descarte 
dos mesmos é fundamental para se ganhar escala que permita atender a todos e não 
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apenas a uma pequena parcela da humanidade. É preciso estabelecer o �m de produtos 
e materiais desconectados de um modelo mais sustentável de civilização. 

O combate objetivo da desigualdade é o principal, se não o único, caminho da 
humanidade em direção ao futuro. As alternativas são todas catastró�cas. Informação e 
conhecimento são os principais fatores evolucionários e de transição para uma ética de 
preservação ambiental e para uma sociedade menos desigual.  

Adalberto Wodianer Marcondes

Jornalista, diretor presidente do Instituto Envolverde e fundador e diretor do Portal Envolverde, além 
de editor do Projeto TERRAMÉRICA, realizado com o apoio do Banco Mundial. Colunista e colaborador 
da Revista Carta Capital passou por diversas redações da grande imprensa paulista – Agência Estado, 
Gazeta Mercantil, Revistas IstoÉ e Exame – como repórter e editor de Economia e Finanças. Recebeu por 
duas vezes o Prêmio Ethos de Jornalismo e também o Prêmio Ponto de Mídia Livre, do Ministério da Cul-
tura, e é reconhecido como um “Jornalista Amigo da Infância” pela agência ANDI. É consultor em Gestão 
do Conhecimento em Sustentabilidade, membro do Grupo de Trabalho do Anexo Brasileiro da Global 
Reporting Iniciative (GRI) e correspondente em São Paulo da Agência Inter Press Service (IPS Roma/It). 
Editor e autor de diversas publicações sobre economia sustentável e desenvolvimento humano, sendo 
autor do livro Cinco Anos do ISE, feito para a BM&FBovespa. Membro do GT de Informação Ambiental do 
MMA e membro do Conselho de Ética do Fórum Amazônia Sustentável. É moderador da Rede Brasileira 
de Jornalismo Ambiental.
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A QUESTÃO DA SUSTENTABILIDADE NA AGENDA MUNDIAL 
DOS ÚLTIMOS 50 ANOS: CONCEITO, HISTÓRICO E PERSPECTIVAS

ANDRÉ CEZAR MEDICI

O conceito de sustentabilidade

A etimologia da palavra sustentabilidade vem do termo em latim sustentare, o 
qual desabrocha em três signi�cados: sustentar, defender e conservar. Sustentar é dar 
suporte, apoiar, carregar. Defender é mais que concordar. É contribuir para manter por 
meio de um processo ativo de proteção. Conservar é evitar que se degrade, que se de-
teriore, que desapareça, que acabe. 

Como conceito genérico, a palavra sustentabilidade pode se aplicar a várias cir-
cunstâncias, mas existem algumas nuances associadas ao conceito que deveriam ser espe-
ci�cadas. A primeira delas é a temporalidade. Pode ser desejável que algumas políticas ou 
situações sejam sustentáveis por algum tempo, e depois não. A segunda é a contradição 
subjetividade x objetividade. Muitos desejam que algumas políticas ou situações sejam 
sustentáveis por razões pessoais, mas algumas políticas ou situações têm de ser sustentá-
veis por necessidades coletivas e objetivas. A terceira é a racionalidade. A sustentabilida-
de de algumas situações e políticas pode estar associada a uma razão maior, enquanto que 
a de outras não. A quarta é a essencialidade. Algumas políticas ou situações têm de ser 
sustentáveis por que são essenciais, isto é, sem elas não haverá amanhã.

Nos últimos 50 anos do século passado, uma corrente crescente de pensamento 
associou o termo sustentabilidade à necessidade de se contrapor a forma desastrosa 
pela qual a sociedade humana estava usando os recursos naturais. Por quê? Em primeiro 
lugar, porque o consumo desmedido e não renovável dos recursos naturais reduzia a tem-
poralidade da vida humana sobre a terra. Em segundo lugar, porque a taxa de degrada-
ção do meio ambiente era uma medida objetiva da redução de nossa sobrevivência e da 
de outras espécies no planeta. Em tercerio lugar, porque evitar com que essa destruição 
chegasse a niveis críticos era a única forma racional de preservar o planeta para as futuras 
gerações. Em quarto lugar, porque era essencial mudar a forma como o ser humano se 
relacionava com a natureza e os recursos naturais, tendo em vista que sem essa mudança 
não haveria amanhã.

A Conferência de Estocolmo de 1972

A discussão sobre o tema da sustentabilidade cresceu no âmbito internacional 
desde os anos 50, sendo marcada por grandes eventos que se realizaram em vários mo-
mentos. Entre 1956 e 1960, somente quatro leis ambientais internacionais foram assi-
nadas pelos países, no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU). Esse número 
aumentou para 10, entre 1960 e 1965, e para 18, entre 1966 e 1970. Na Europa surge em 
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1968 um movimento dedicado a alertar a consciência das nações sobre a sustentabili-
dade ambiental, denominado Clube de Roma. Renomados políticos, cientistas, escritores 
e jornalistas, em várias áreas do conhecimento, reuniram-se na capital italiana para dis-
cutir as crises futuras da humanidade que seriam o resultado do modelo de consumo 
existente, concentrado nos países ricos. Também foram discutidas as soluções globais 
para evitar estas crises, a partir de um novo modelo de produção, consumo, ocupação 
do solo e uso dos recursos naturais. Com a publicação de seu mais conhecido informe 
em 1972 (The Limits of Growth), o Clube de Roma alertava que a humanidade deveria 
rever seu modelo econômico, social e demográ�co para tornar viável sua sobrevivência 
futura sobre a Terra.

Poucos meses depois, a ONU realizou a Conferência de Estocolmo, em junho de 
1972, a qual foi a primeira roda internacional que discutiu, em grande escala, o efeito 
negativo das atividades humanas e da poluição sobre o meio ambiente, como problema 
global. Segundo os informes desta Conferência, atividades que destroem os recursos 
naturais e degradam o meio ambiente desrespeitam fronteiras nacionais e ameaçam 
países, regiões e populações, com efeitos negativos que se extendem muito além dos 
pontos onde se originam. 

A Conferência de Estocolmo contou com a participação de 113 países, 250 or-
ganizações não governamentais e diversos organismos internacionais, de�nindo 26 
princípios relacionados aos procesos ambientais e de desenvolvimento e um Plano de 
Ação com 109 recomendações. Entre os princípios da Conferência relacionados à sus-
tentabilidade e preservação do ambiente estavam: (a) a garantia dos direitos humanos 
e do desenvolvimento como requisitos básicos, (b) a necessidade de �nanciamento e 
assistencia técnica aos países em desenvolvimento; (c) a condenação do colonialismo 
e do apartheid;  (d) a preservação da capacidade do Planeta Terra de produzir recursos 
naturais renováveis, de conservar a vida selvagem e proteger os oceanos; (e) a  limita-
ção da poluição ambiental gerada pelo homem, a qual não deve exceder a capacidade 
ambiental de eliminá-la; (f ) a reformulação das estratégias de planejamento governa-
mental e empresarial, as quais devem levar em conta a proteção ambiental, em áreas 
produtivas, nos assentamentos populacionais, na gestão e exploração dos recursos 
naturais e na produção e uso de armamentos, incluindo a eliminação das armas de 
destruição em massa.

Embora a ONU já estivesse trabalhando com o tema ambiental nas duas déca-
das anteriores, a Conferência de Estocolmo de 1972 foi o primeiro alerta o�cial global 
sobre a necessidade de introduzir o conceito de sustentabilidade na gestão pública das 
atividades econômicas, sociais e demográ�cas, na exploração dos recursos naturais e na 
diplomacia internacional. A partir dela, em suas reformas administrativas, a maioria dos 
governos passaram a criar órgãos de planejamento e defesa ambiental. 

A Conferência de Estocolmo e o Brasil

O Brasil, como signatário da Conferencia de Estocolmo, criou em 1973, pelo De-
creto n. 73.030, a Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA), organismo que tinha 
um carater conscientizador e consultivo, mas que não contava com poder policial para 
atuar na defesa do meio ambiente. Por intermédio desta Secretaria instituiu-se em 1981 
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a Política Nacional do Meio Ambiente, pela qual foi criado o Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (SISNAMA) e instituído o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumen-
tos de Defesa Ambiental. Por esse Cadastro foram de�nidos os instrumentos para a im-
plementação da Política Nacional, dentre os quais o Sistema Nacional de Informações 
sobre o Meio Ambiente (SINIMA). 

Foi criado também o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com po-
deres regulamentadores para estabelecer padrões de meio ambiente. Mesmo assim, em 
1985, apenas 1,49% da área total do País era ocupada por parques nacionais e unidades 
de conservação. A Constituição de 1988 estabeleceu os elementos para a criação do Ins-
tituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA (Lei n. 7.735, 
de 22 de fevereiro de 1989), formado pela fusão de quatro entidades brasileiras que 
trabalhavam na área ambiental: Secretaria do Meio Ambiente - SEMA; Superintendência 
da Borracha - SUDHEVEA; Superintendência do Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE, e o 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF.

Como órgão normativo, foi criada em 1990 a Secretaria do Meio Ambiente - SE-
MAM, vinculada à Presidência da República, que tinha no IBAMA seu órgão gerenciador 
da questão ambiental. E responsável por formular, coordenar e executar a Política Nacio-
nal do Meio Ambiente e da preservação, conservação e uso racional, com �scalização, 
controle e fomento dos recursos naturais renováveis.

Os efeitos da Conferência de Estocolmo e o Desenvolvimento Sustentável

Apesar de tudo, o Brasil como e países do mundo pouco impulsionaram a ambi-
ciosa agenda da Conferência de Estocolmo de 1972, fato agravado tanto pela limitada 
capacidade da ONU, quanto pelo baixo interesse dos países em �scalizar, impulsionar 
e �nanciar sua implementação. Em 1972, como resultado da Conferência, foi criado o 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). O número de países com 
Ministérios de Meio Ambiente antes da Conferência era de apenas 10. Em 1982, já ha-
via alcançado 110. No rastro da legislação internacional e da criação de orgãos gover-
namentais, convenções Internacionais começam a legislar sobre temas associados, tais 
como o habitat de aves aquáticas, a proteção do patrimônio natural da humanidade, as 
limitações ao comércio de espécies, da �ora e da fauna selvagem e a conservação de 
especies migratórias, para citar alguns exemplos.

Entretanto, a maioria das 109 recomendações até hoje não foi implementada. 
Entre 1972 e 1992 ocorreram vários desastres ambientais que poderiam ter sido evita-
dos ou ter efeitos menores sobre a vida humana e sobre a natureza, se as medidas pro-
postas pela Conferência tivessem sido levadas a sério. Entre eles cabe destacar: as secas 
nas Regiões do Sahed (Senegal, 1973) e Etiópia (1984), oriundas da deserti�cação pro-
vocada pela ação humana, pelo des�orestamento e pelo uso inapropiado dos recursos 
naturais, matando milhões de pessoas; os desastres provocados por acidentes químicos 
nas Regiões de Seveso (Itália, 1976), Love Canal (Estados Unidos, 1977), Bhopal (Índia, 1984) 
e Basileia (Suiça, 1986), afetando a saúde da população, levando a hospitalizações por 
intoxicação, gerando a redução da atividade econômica e a morte de pessoas, animais e 
peixes; as enchentes em Bengala (Índia, 1978), Tailandia (1983) e Filipinas (1984), intensi-
�cadas pelo mau uso do solo, dos recursos hídricos e pela falta de medidas de proteção 
ambiental, levando a morte de milhares de pessoas e à destruição milhões de casas; 
acidentes nucleares em Three Mile (Estados Unidos, 1979) e Chernobyl (União Soviética,  
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1986), levando a muitas mortes e a contaminação ambiental das áreas afetadas por 
anos; os vasamentos de petróleo em Puerto Valdez (Alaska, Estados Unidos, 1989), du-
rante a Guerra do Golfo no Oriente Médio (1991) e muitos outros que não mencionamos.

Assim, já em meados dos anos oitenta, novas iniciativas paralelas ao esforço da 
ONU começam a se desenvolver. Em 1983 foi criada a Comissão Mundial sobre Meio Am-
biente e Desenvolvimento, também chamada Comissão Brundtland, em homenagem a 
primeira Ministra Norueguesa que cunhou o termo Desenvolvimento Sustentável. Seu 
relatório Nosso Futuro Comum (Our Common Future), publicado em 1987, de�nia desen-
volvimento sustentável como “o desenvolvimento que atende às necessidades das futu-
ras gerações em suprir suas próprias necessidades” e levantava problemas novos como 
a destruição da camada de ozônio e o aquecimento global. O agravamento dos pro-
blemas ambientais e a inação dos governos e organismos internacionais, levou muitos 
países à criação de movimentos políticos e dos partidos verdes, que traziam temas como 
a questão ambiental e a sustentabilidade da periferia para o centro da agenda pública, 
tanto nos países ricos, como nos países de renda média. 

Os partidos verdes pregavam basicamente que os governos liderassem um pro-
cesso de gestão política, econômica e social no qual os investimentos, o consumo de re-
cursos físicos, materiais e tecnológicos e as aspirações se adequassem para harmonizar 
o atendimento das necessidades de gerações presentes e futuras. O problema, portanto, 
ía além do controle da poluição, que foi o foco do movimento que se inicia nos anos 
setenta. Tratava-se de presevar a riqueza global, consubstanciada por uma  nova forma 
de viver, produzir e compartilhar a riqueza da sociedade, por meio de uma gestão que 
tivesse um mínimo de interferência nos padrões de funcionamento do planeta Terra.

Da ECO-92 à RIO+20

Foi com base nesses antecedentes que se realizou no Rio de Janeiro, entre 3 e 
14 de junho de 1992, a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(ECO-92), tambem chamada de Cúpula da Terra (Earth Summit), da qual participaram 
170 países, sendo a primeira a ter como premissa o termo de desenvolvimento susten-
tável e que delineou os compromissos para alcançá-los num documento denominado 
Agenda 21. Assinada por 178 países, a Agenda 21 é um documento de 40 capítulos, que 
propõe um novo padrão de desenvolvimento a conciliar métodos de proteção ambien-
tal, justiça social e e�ciência econômica. 

A Agenda 21 propôs uma nova parceria mundial que se baseava na constatação 
da interdependência crescente das nações, na superação dos confrontos internacionais 
e na promoção de um clima de cooperação e solidariedade genuínos. Nessa concepção, 
o desenvolvimento sustentável exigia um ambiente econômico internacional dinâmico 
e harmônico, com as políticas estáveis no plano nacional. Fatores como o endividamen-
to externo, escassez de �nanciamento e preços vis para os produtos básicos penalizam 
os países em desenvolvimento. 

A economia mundial deveria oferecer um clima internacional propício à reali-
zação das metas relativas a meio ambiente e desenvolvimento, baseando-se principal-
mente: na promoção do desenvolvimento sustentável por meio da liberalização do co-
mércio; no apoio recíproco entre comércio e meio ambiente; na oferta de crédito aos 
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países em desenvolvimento sem leva-los ao endividamento insustentável, e no estímulo 
a políticas macroeconômicas favoráveis ao meio ambiente e ao desenvolvimento.

Para consubstanciar a Agenda 21, resultaram como produtos da ECO-92 quatro 
acordos adicionais: a Declaração do Rio, a Declaração de Princípios sobre o Uso das Flores-
tas, o Convênio sobre a Diversidade Biológica e a Convenção sobre Mudanças Climáticas.  
A Declaração do Rio, que engloba o sentido geral dos demais acordos, é um conjunto 
de 27 princípios, que enfatizam a centralidade do ser humano nas preocupações com o 
desenvolvimento sustentável, como meio de levar uma vida saudável, produtiva e em 
harmonia com a natureza. 

A declaração do Rio defendia a soberania de cada nação, a responsabilidade so-
cial corporativa e a participação de todos no estabelecimento do nexo entre desenvol-
vimento, sustentabilidade e exploração dos recursos naturais e no compromisso com 
as gerações presentes e futuras. Preservava a cordialidade, a colaboração, a produção 
e a disseminação de informações entre nações, regiões e vizinhanças para potenciali-
zar a resolução de problemas e controvérsias ambientais. Seu texto de�niu a missão de 
reduzir e eliminar padrões insustentáveis de produção e consumo e promover políticas 
demográ�cas adequadas. Defendia, ainda, o aprimoramento e disseminação do conhe-
cimento cientí�co e tecnológico dos problemas e soluções ambientais e a intensi�cação 
do desenvolvimento, adaptação, difusão e transferência de tecnologias inovadoras en-
tre nações, regiões, grupos sociais e indivíduos.

O resultado direto da ECO-92 no Brasil foi a criação, em novembro de 1992, do  
Ministério do Meio Ambiente (MMA), com a missão de promover a adoção de princípios e 
estratégias para o conhecimento, a proteção e a recuperação do meio ambiente, o uso sus-
tentável dos recursos naturais, a valorização dos serviços ambientais e a inserção do desen-
volvimento sustentável na formulação e na implementação de políticas públicas, de forma 
transversal e compartilhada, participativa e democrática, em todos os níveis e instâncias 
de governo e sociedade. O MMA encarrega-se de velar pela: política nacional do meio 
ambiente e dos recursos hídricos; preservação, conservação e utilização sustentável de 
ecossistemas, biodiversidade e �orestas; de�nição de estratégias, mecanismos e instru-
mentos econômicos e sociais para a melhoria da qualidade ambiental e o uso sustentá-
vel dos recursos naturais; integração harmônica do meio ambiente com a produção e a 
ocupação do território; e organização do zoneamento ecológico-econômico. Sua atual 
estrutura foi de�nida em 2007. 

O acompanhamento das ações presentes na Agenda 21 foi realizado a cada cin-
co anos pelas Nações Unidas e grupos interessados. Entre 23 e 27 de junho 1997 ocorreu 
em New York (Estados Unidos) a 19ª Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações 
Unidas (conhecida como Rio+5), que fez um balanço dos poucos avanços ocorridos na 
implementação da Agenda 21 e planejou os próximos passos para o cumprimento de 
objetivos ambientais. Entre seus principais efeitos está a discussão, negociação e abertu-
ra para assinaturas do Protocolo de Kioto (Japão), em dezembro de 1997, que se tradu-
ziu em compromissos mais rígidos para a redução da emissão dos gases que agravam o 
efeito estufa, considerados como a principal causa humana para o aquecimento global. 
De acordo com o tratado, os países que juntos produzem 55% das emissões globais 
deveriam reduzir em 5,2% sua emissão de gases no período 2008-2012 sobre a base dos 
valores registrados em 1990. A rati�cação e compromisso, com as devidas assinaturas, 
demorou a ocorrer, de forma que o tratado somente entrou em vigor em fevereiro de 
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2005. Alguns países, como Brasil, México, Argentina e Índia, mesmo sendo signatários, 
não tinham compromissos explícitos no acordo por se tratarem de países em desen-
volvimento. Em 2013, as emissões de carbono haviam aumentado 38% em relação aos 
números de 1990.

Em setembro de 2000 a ONU realizou a Cúpula do Milênio (Millenium Summit), 
na qual foram de�nidos os Objetivos de Desenvolvimento do Milêncio (ODM). Entre 
os oito ODMs, que tinham como base o ano de 1990 e deveriam estar cumpridos em 
2015, o sétimo diz respeito a sustentabilidade ambiental, incorporando os princípios 
de�nidos na Agenda 21. Neste sentido, tal objetivo propunha quatro metas: a) integrar 
os princípios de desenvolvimento sustentável nas políticas e programas nacionais e re-
verter a perda de recursos ambientais; b) reduzir as perdas na biodiversidade; c) eliminar 
a população sem acesso a água tratada e saneamento básico; e d) melhorar a qualidade 
de vida de pelo menos 100 milhões de pessoas que vivem em favelas. Hoje, sabemos 
que estes objetivos, em que pesem muitos progressos alcançados, ainda estão longe de 
serem cumpridos – especialmente nas áreas mais pobres. Um balanço relativo ao ano 
2013, em nível global, mostrava, por exemplo, que 2,5 bilhões de pessoas não tinham 
acesso a banheiros ou latrinas, 863 milhões de pessoas viviam em favelas em países em 
desenvolvimento e as emissões de dióxido de carbono cresceram 46% desde 1990, com 
fortes efeitos no desaparecimento de espécies animais e vegetais e na redução de �o-
restas e da �ora e fauna marinha. 

Dez anos depois da RIO-92, realizou-se a Conferência Mundial sobre Meio Am-
biente de Johanesburg (África do Sul), também conhecida como Rio+10. Essa Conferên-
cia, ocorrida entre 24 de agosto e 4 de setembro de 2002, teve como objetivo avaliar a 
implementação da Agenda 21 e precisar o alcance de metas associados a essa agenda 
e as metas especí�cas do Objetivo 7 dos MDGs. Recursos foram identi�cados para im-
plementar a agenda especí�ca associada à Conferencia nos países em desenvolvimento, 
com compromissos assumidos por países hegemônicos como os Estados Unidos e al-
guns da União Europeia, além do Banco Mundial e dos Bancos Regionais de Desenvolvi-
mento, em áreas como água e saneamento, energia, saúde, agricultura, biodiversidade e 
manejo dos sistemas ambientais.

Estes temas formaram a base para a discussão da RIO+20, a Conferência das Na-
ções Unidas sobre a Sustentatibilidade do Desenvolvimento realizada novamente no 
Rio de Janeiro entre os dias 20 e 22 de junho de 2012.

Os principais compromissos que surgiram no âmbito da RIO+20 foram consi-
derar que  o desenvolvimento econômico e social inclusivo e equitativo são os grandes 
objetivos e os requisitos essenciais para o desenvolvimento. Entretanto, o desenvolvi-
mento sustentável deve harmonizar a erradicação da pobreza com a promoção de pa-
drões sustentáveis de consumo e produção e a gestão dos recursos naturais de forma 
compatível com a preservação do Planeta. 

Em outras palavras, é necesário criar maiores oportunidades para todos, reduzin-
do as desigualdades, elevar os padrões básicos de vida, promover o desenvolvimento 
social equitativo e inclusivo de forma harmônica e compatível com a promoção e a ges-
tão integrada e sustentável dos recursos naturais e dos ecossistemas que o suportam.

Nesse âmbito, ao �nal da RIO+20, surgiu a proposta de se substituir, a partir de 
2015, os ODMs pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), os quais deta-
lharemos a seguir.
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Os objetivos de desenvolvimento sustentável e a Agenda Futura

Em que pesem todos os avanços até hoje registrados, muito pouco foi alcançado 
na agenda de desenvolvimento sustentável que se arrasta pelos últimos 50 anos. Algu-
mas razões podem ser elecandas para isso. 

Se o desenvolvimento sustentável só pode ser alcançado conjuntamente com a 
eliminação da pobreza absoluta e a redução da desigualdade, o aumento da esperança 
de vida saudável da população mundial não foi acompanhado equitativamente em to-
dos os países. Cerca de um bilhão de pessoas ainda vivem em estado de pobreza (com 
menos de US$1,25 por dia) e a crise econômica mundial reduziu o rítmo de avanço no 
processo de eliminação progressiva da pobreza que se observara na década passada.

Em todas as Conferências Mundiais sobre Desenvolvimento Sustentável, foram 
feitas promessas e compromissos para �nanciar as necessidades dos mais pobres e dar 
a devida assistência técnica. Infelizmente os recursos que os países desenvolvidos se 
comprometeram a �nanciar para o desenvolvimento sustentável dos países em desen-
volvimento – algo na faixa de US$125 bilhões por ano (o equivalente a 0,7% do PIB des-
tes países) – de fato não foram postos à disposição dos países pobres, havendo enormes 
brechas que deveriam ser preenchidas. 

O compromisso para evitar perdas importantes na biodiversidade, assinado 
por 193 países, não foi alcançado. Somente 13% das terras do planeta, 7% do litoral e 
menos de 2% dos oceanos são considerados como áreas ambientamento protegidas. 
A ameaça de aquecimento global poderá extinguir 20% a 30% das espécies animais e 
vegetais até 2100. 

A qualidade de vida se vê crescentemente ameaçada pela falta de planejamento 
no crescimento das cidades e no ordenamento dos mananciais e fontes de energia. A 
taxa de urbanização poderá alcançar 95% nas próximas décadas. Em 2025, o número de 
megacities (cidades com mais de 10 milhões de pessoas) poderá chegar a 37 e um terço 
da população urbana poderá estar vivendo em favelas. 

Cerca de um quinto da população mundial, atualmente, não tem acesso a eletri-
cidade e aproximadamente um terço depende de carvão ou madeira para cozinhar. Os 
dez anos mais quentes registrados no planeta, desde o momento em que se começou 
a medir temperaturas globais há mais de um século, ocorreram de 1998 para cá. Entre 
1992 e 2005, o uso global de recursos naturais aumentou 40% e a produção de plástico 
aumentou 170% no mesmo período.

Como enfrentar estes problemas? Em que pesem os avanços positivos dos 
ODMs, uma parte substancial da agenda não foi cumprida e os dados que descrevemos 
anterioremente, bastante conhecidos, são apenas uma pequena prova da enorme de-
vastação do Planeta que vém ocorrendo nos últimos anos.

Assim, passados os ODMs, a ONU está em processo de de�nição de uma nova 
agenda de desenvolvimento pós-2015. Esta agenda será lançada em uma cúpula que 
ocorrerá em Setembro de 2015, que é a data-limite para avaliar o cumprimento dos 
ODM. Desde então, vém sendo realizadas consultas globais durante as reuniões ordiná-
rias da ONU. Com o intuito de aumentar ainda mais o nível de consenso social, o proces-
so para se chegar à agenda de desenvolvimento pós-2015 deverá incorporar uma ampla 
participação de importantes segmentos sociais e da sociedade civil, a exemplo do que 
já foi realizado na RIO+20, quando ocorreu um fórum de ONGs que interviram nos pro-
cessos consultivos ocorridos durante a Conferência.
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O processo que se seguirá aos ODM, vem caracterizando um conjunto de me-
tas, estratégias e indicadores que agora se chamam Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODSs). Grupos de trabalho liderados pelas instituições que compõem a 
ONU, integrados por governos e especialistas sobre �nanciamento do desenvolvimento 
sustentável, estão se reunindo para a produção de documentos para esta Conferência. 

Na visão dos grupos de trabalho e outros organismos internacionais, os ODSs 
deveriam se justapor os 8 ODMs aos objetivos propostos na Agenda 21. Nesse sentido, 
teríamos um conjunto de propostas formado por 17 objetivos, que podem ser interpre-
tados da seguinte forma: 

1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares;
2.  Acabar com a fome, garantir a segurança alimentar, melhorar a nutrição e pro-

mover a agricultura sustentável;
3.  Promover uma vida saudável e o bem-estar para todos em todas as idades;
4.  Assegurar uma educação de qualidade e promover oportunidades de aprendi-

zagem ao longo da vida para todos;
5.  Alcançar a igualdade de gênero e capacitar mulheres e meninas para alcançar 

melhores posições na sociedade e no mercado de trabalho;
6.  Garantir a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos;
7.  Garantir o acesso ambientalmente e economicamente sustentável às formas 

modernas de energia para todos;
8.  Promover o crescimento econômico inclusivo e ambientalmente sustentável, o 

pleno emprego e o trabalho digno e produtivo para todos;
9.  Dotar os países de infraestrutura e promover a industrialização inclusiva e a ino-

vação tecnológica de forma ambientalmente e economicamente sustentável;
10.  Reduzir as desigualdades econômicas, sociais e ambientais intra e entre países;
11.  Tornar as cidades e os assentamentos humanos socialmente inclusivos, promo-

vendo a qualidade de vida e a sustentabilidade energética e ambiental;
12.  Asseguar que os padrões de consumo e a produção sejam economicamente e 

ambientalmente sustentáveis;
13.  Tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus impactos 

sociais, econômicos e ambientais; 
14.  Usar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos e os recursos 

hídricos do planeta;
15.  Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres e 

dos recursos �orestais, combatendo a deserti�cação, detendo e revertendo a 
degradação ambiental do Planeta e evitando a perda da biodiversidade;

16.  Promover sociedades pací�cas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 
proporcionando o acesso à justiça para todos e construindo instituições e�cazes, 
responsáveis e inclusivas em todos os níveis; e

17.  Revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável e reforçar os 
meios e estratégias para sua implementação.

Não resta dúvida que estes objetivos são muito mais amplos que os ODMs, em-
bora o exercício de sua discussão e os acordos a serem construídos em torno deles sejam 
processos que ainda engatinham. É necessário de�nir e negociar as metas, indicadores, 
conhecer as linhas de base e �xar os prazos para que os resultados associados aos ODSs 
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se cristalizem. E isto é um processo complexo e lento, especialmente em um contexto no 
qual o fantasma da recessão e da instabilidade ronda o horizonte dos países desenvolvi-
dos (da Europa e Japão) e dos países emergentes (Rússia, Brasil e Índia). Não resta dúvida 
que países líderes nesse processo, como a China e os Estados Unidos, desempenham um 
papel essencial tanto na consignação dos acordos quanto no �nanciamento das neces-
sidades mundiais para o alcance dos ODS e suas metas.

Considerações �nais

Independentemente dos enormes e inegáveis progressos que a sociedade mun-
dial e as populações venham alcançando nos últimos anos, o tema da sustentabilidade 
supera a garantia de conquistas sociais. Trata-se da sobrevivência e do futuro das novas 
gerações. Temos visto claramente que, somente no aspecto que se relaciona à mudança 
climática, os desastres naturais (estiagens, secas e enxurradas) têm sido cada vez mais 
violentos, implicando na perda de muito mais vidas, em restrições econômicas  e na 
reversão de conquistas sociais. E não é necessário ser um especialista para saber como 
estão fortemente associados ao aquecimento global. 

Portanto, as estratégias e os esforços de toda ordem para fazer com que os países 
cumpram os acordos deverão se concentrar em um desenho claro e objetivo dos meios 
de implementação e em punições severas para aqueles que não os cumprirem. Este pro-
cesso deverá ser totalmente diferente dos acordos “sem dentes” do passado, que �zeram 
com que os países, em nome da sua soberania, tivessem ignorado ou postergado deci-
sões estratégicas que acabaram afetando as populações nos quatro cantos do planeta.

Outro aspecto que a experiência internacional tem demonstrado é que, inde-
pendentemente dos progressos que eventualmente possam garantir, esses acordos vão 
se consolidando e renovando sem que as metas pactadas sejam cumpridas. Vejamos um 
exemplo. Nos anos setenta, a partir da Conferência de Alma-Ata, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) lançou a Meta de Saúde para Todos no Ano 2000. O ano 2000 chegou e a 
Meta não se alcançou; e a OMS lançou uma nova Meta – a Universalização da Cobertura 
de Saúde, a qual engloba o cumprimento da meta anterior com um novo arcabouço, 
novos argumentos e uma nova métrica que envolve muito mais detalhes.

Podemos dizer que no caso dos ODSs, poderíamos �car com a mesma sensação. 
Chegamos a 2015 sem que os ODMs tivessem sido totalmente alcançados e sem que a 
Agenda 21 tivesse sido implementada. Os ODSs vêm sendo propostos para substituir 
a fusão destes dois acordos internacionais. E como os anteriores, poderá ter enormes 
problemas e atrasos em sua implementação. O dilema está con�gurado: nas atuais cir-
cunstâncias, o Planeta Terra tem cada vez mais pressa. 
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GOVERNANÇA AMBIENTAL GLOBAL 

CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
DIEGO CONTI

JOSÉ VALVERDE MACHADO FILHO

Introdução

O século XXI se inicia com muitas incertezas a respeito do rumo das variáveis 
relacionadas ao meio ambiente e às condições de sobrevivência das gerações futuras. 
O planeta atravessa uma crise sistêmica ocasionada principalmente pela escassez dos 
recursos naturais, o desejo irrefreável de consumo e o contínuo aumento demográ�co, 
impondo ao homem a necessidade de mudanças de paradigma.

Uma pergunta fundamenta e eleva a preocupação de muitos pesquisadores e 
líderes globais: quais os avanços que teremos nos próximos anos em relação ao aqueci-
mento global, às mudanças climáticas, à transição para uma economia de baixo carbono 
e à preservação do meio ambiente?

Sem exceções, esse rol temático de inquietações in�uencia o cotidiano e o de-
senvolvimento de todas as nações – do uso racional dos recursos naturais e a preserva-
ção da biodiversidade à gestão inteligente dos resíduos – e não nos parece que esteja-
mos dando conta de responder minimamente a essas demandas.  Estima-se que a cada 
dia desapareçam 150 espécies devido às atividades humanas – uma perda em escala.

Atualmente, tem-se a clareza de que são muitos os esforços a serem feitos de 
modo sincronizado pelos diversos setores da sociedade, de forma que sejam adequados 
e efetivos para conduzir a nossa civilização na direção de novos paradigmas, alicerçados 
incondicionalmente ao conceito e aos princípios do desenvolvimento sustentável.

A utilização de mecanismos avançados de governança será indispensável para 
o fortalecimento da agenda que irá construir um novo futuro. O desenvolvimento de 
ações que promovam a sustentabilidade e que resultem na transição das atuais estru-
turas e modelos socioeconômicos para uma economia verde depende de um sistema 
capaz de articular os interesses reais dos diversos grupos da sociedade, de forma trans-
parente e democrática.

Nesse contexto, destacam-se os fundamentos da governança global que devem 
ser incorporados prioritariamente ao alicerce das ações que têm a capacidade de coope-
rar com a resolução dos desa�os impostos aos governos, aos setores empresarial e social 
e à sociedade, procurando garantir um ambiente equilibrado e o acesso aos recursos 
naturais, agora e no futuro.

Governança

A palavra governança deriva do termo governo, ou seja, ato ou efeito de gover-
nar. E, podemos ainda a�rmar, que é a concepção de um sistema político pelo qual se 
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rege um Estado. Em outras palavras, a governança é um instrumento de articulação de 
diferentes interesses, capaz de desenvolver uma perspectiva comum e de longo prazo 
nos processos de tomada de decisões e de gestão.

Nota-se que a conceituação de ‘governança’ já vém sendo retratada há duas dé-
cadas e está contida em um importante relatório da Comissão sobre Governança Global 
intitulado de “Nossa Comunidade Global” publicado em 1996, que de�ne: 

Governança é a totalidade das diversas maneiras pelas quais os indivíduos e as 
instituições, públicas e privadas, administram seus problemas comuns. É um 
processo contínuo pelo qual é possível acomodar interesses con�itantes ou di-
ferentes e realizar ações cooperativas. Governança diz respeito não só a institui-
ções e regimes formais autorizados a impor obediência, mas também a acordos 
informais que atendam aos interesses das pessoas e instituições.

O Banco Mundial em seu documento Governance and Development de 1992, 
estabelece que a governança é a maneira pela qual o poder é exercido na administra-
ção dos recursos sociais e econômicos de um país visando ao seu desenvolvimento; 
e a capacidade dos governos de planejar, formular e programar as políticas e exercer 
as suas funções.

No plano global, o Relatório da Comissão sobre Governança Global assegura que: 

A governança foi vista primeiramente como um conjunto de relações intergover-
namentais, mas agora deve ser entendida de forma mais ampla, envolvendo orga-
nizações não-governamentais (ONG), movimentos civis, empresas multinacionais 
e mercados de capital globais. Com estes interagem os meios de comunicação de 
massa, que exercem hoje enorme in�uência.

A conceituação de governança também é explicada por Alcindo Gonçalves e 
José Augusto Fontoura Costa (2011) em três aspectos fundamentais:

•	 Seu caráter instrumental, ou seja, ela é um meio e processo capaz de produzir 
resultados e�cazes; 

•	 Destaca a questão da participação ampliada nos processos de decisão (envol-
vendo não apenas a dimensão estatal, mas também atores não governamen-
tais); e

•	 Enfatiza o caráter de consenso e persuasão nas relações e ações, muito mais do 
que a coerção e a obrigação de cumprir. 

Veri�ca-se que a governança existe quando é capaz de articular os diferen-
tes atores – estatais e não estatais – para enfrentar di�culdades. Sua forma de agir é, 
portanto, a articulação, construindo consensos e forjando a cooperação para resolver 
problemas.

Nesse ponto, assegura-se que a governança ultrapassa o escopo estatal e articu-
la os demais segmentos da sociedade, formando uma rede estratégica como ferramenta 
para a resolução das problemáticas globais do meio ambiente.
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Governança Global

A globalização impulsionada pelas Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TICs) impeliu uma nova dinâmica aos meios e padrões de articulação entre Estado, in-
divíduos, organizações e empresas, acentuando a imprescindibilidade da governança 
participativa em todos os níveis.

Nos anos 2000 o sociólogo espanhol Manuel Castells evidenciou um fenômeno 
que começaria a reescrever o futuro. Tal fato foi denominado como a “Sociedade em 
Rede”, onde os sistemas de articulação cada vez mais integrados deixam aos poucos de 
ser verticalizados para se tornarem participativos, tendo a tecnologia como base a uma 
nova articulação planetária.

Gonçalves, por sua vez, nos chama a atenção para a crescente preocupação em 
estabelecer formas e mecanismos de gestão compartilhada de poder, de maneira trans-
parente, no qual Estados, Organizações Internacionais, empresas multinacionais e orga-
nizações da sociedade civil possam ter papel relevante.

Governança Global e Paradiplomacia 

A Governança Global, enquanto instrumento de articulação numa “sociedade 
em rede”, revela-se cada vez mais indispensável quando, nos tempos atuais, se observa 
que as tratativas no âmbito das Relações Internacionais não são mais exclusividade dos 
Estados e governos nacionais. A internacionalização dos governos locais é uma nova 
realidade e dá ensejo ao surgimento do conceito de paradiplomacia, em que estados 
federados e municípios passam a protagonizar relações internacionais e a incorporar 
instrumentos e estratégias até então de uso exclusivo dos governos centrais visando a 
defender seus interesses no ambiente global.

Reinaldo Dias bem explica e ilustra com a realidade brasileira o fenômeno da 
paradiplomacia:

Essa exclusividade nas relações internacionais do governo central sofreu a partir 
de então (pós guerra-fria) muitas mudanças, e pode-se identi�car a existência 
de muitos atores que intervêm em diversas dimensões da política exterior dos 
Estados nacionais, numa atuação paralela à atuação diplomática tradicional. 
Hoje em dia, o processo de formação da política exterior de um país como o 
Brasil tem que levar em consideração pelo menos três dimensões. A dimensão 
nacional, que permanece sendo importante como núcleo fundamental da for-
mulação da política exterior. A dimensão supranacional, que adota aspectos das 
decisões emanadas de organismos transnacionais como o Mercosul. E a dimen-
são subnacional, que está relacionada com o cotidiano de relações estabeleci-
das no campo internacional pelos governos subnacionais como os Estados e 
municípios, e que denominamos de paradiplomacia.

Finaliza o autor com projeção das iniciativas e repercussões dos eventos interna-
cionais que então se sucederiam no Brasil:

Com o aceleramento do processo de inserção internacional do país, motivado pe-
las novas perspectivas de desenvolvimento e a previsível repercussão que terão 
os eventos internacionais como a Copa Mundial de Futebol (2014) e a Olímpiada 
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(2016) certamente os contatos internacionais farão parte do cotidiano das pes-
soas, e gerarão novos relacionamentos, novos negócios, novas formas de coo-
peração que não poderão ser assumidos integralmente pelo Estado nacional. A 
multiplicidade de ações internacionais aponta para um papel mais signi�cativo da 
para diplomacia, da intensi�cação das relações dos poderes locais.

Diante desse cenário, reforça-se a relevância da Governança Global e, notada-
mente, em prol da sustentabilidade planetária e intergeracional, abordada a seguir.  

Governança Ambiental Global

Em matéria ambiental a governança global propõe um caminho de mão única 
para que os seus fundamentos se estreitem cada vez mais com as premissas do desen-
volvimento sustentável e que isso seja colocado em prática por intermédio de uma par-
ticipação ampliada que articule o Poder Público, o Setor Empresarial e a Sociedade Civil.

No Brasil, a partir da promulgação da Constituição de 1988, o capítulo dedicado 
ao meio ambiente já estabelece que o Poder Público e a coletividade garantirão a defesa 
e a preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações.

O recente marco legal brasileiro sobre os resíduos sólidos inova ao consagrar 
o princípio da responsabilidade compartilhada fundamentada no art. 225, caput da 
CF/1988, e a de�ne como:

Conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importa-
dores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos servi-
ços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar 
o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impac-
tos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de 
vida dos produtos, nos termos desta Lei. 

Além do Brasil, outros países trabalham incessantemente por regulamentações 
e�cazes e processos inovadores em busca do desenvolvimento sustentável. No entanto, 
�ca evidente que a atuação isolada das nações não é su�ciente para a preservação do 
meio ambiente em escala planetária.

O poder das nações está limitado ao seu território, enquanto questões como a 
das mudanças climáticas, o aquecimento global, o derretimento das calotas polares e a 
alteração dos níveis dos mares atingem todo o planeta. Na contramão, as organizações 
detentoras dos mercados �nanceiros que, em geral, utilizam como única medida de de-
senvolvimento o bottomline têm poder de atuação global, sobrepondo-se aos governos 
em termos de poder �nanceiro e de in�uência política, o que coloca em evidência a 
necessidade de um sistema de governança global para o meio ambiente.

Efeitos práticos da agenda da Governança Ambiental Global estiveram em evi-
dência por ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Susten-
tável, a RIO+20, realizada em 2012 na cidade do Rio de Janeiro, que contou com repre-
sentantes dos 193 Estados-membros da ONU e com milhares de participantes dos mais 
variados setores da sociedade civil e empresarial.
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Economia Verde

A Economia Verde é uma forma inovadora de garantir um crescimento econô-
mico de qualidade, alinhado com o equilíbrio do meio ambiente, a redução dos riscos 
ambientais, a e�ciência no uso dos recursos naturais, a justiça e o bem-estar social.

O pesquisador Jeremy Rifkin (2012), autor da obra A Terceira Revolução Industrial 
e de outros importantes livros de sustentabilidade, assinala que a Economia Verde é uma 
das soluções para as problemáticas do século XXI, tendo a capacidade de conduzir a 
nossa civilização para a era do pós-carbono.

Em termos globais, o esforço de transição a uma economia verde de baixo car-
bono exigirá redução das emissões dos gases de efeito estufa de todos os países, espe-
cialmente os países desenvolvidos (grandes emissores) e os em desenvolvimento – os 
chamados emergentes, bloco em que o Brasil está incluso.

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) produziu – em 
estreita parceria com outras Organizações Internacionais, bem como especialistas de 
diversos setores em nível mundial – o Relatório Rumo a uma Economia Verde: Caminhos 
para o Desenvolvimento Sustentável e a Erradicação da Pobreza - Síntese para Tomadores 
de Decisão.

O referido documento destaca a necessidade de um investimento de apenas 2% 
do PIB global em dez setores-chave pode dar início à transição rumo a uma economia 
de baixo carbono e e�ciência de recursos. O novo relatório do PNUMA demonstra que 
a transição para uma economia verde torna-se possível se forem investidos 2% do PIB 
global por ano (atualmente cerca de US$ 1,3 trilhão) entre o momento atual e 2050, 
em uma transformação verde de setores como: agricultura, edi�cações, energia, pesca, 
silvicultura, indústria, turismo, transporte, água e gestão de resíduos. Contudo, tais in-
vestimentos devem ser estimulados por reformas de políticas nacionais e internacionais.

O PNUMA assevera a viabilidade econômica das premissas da economia verde e 
realça que o protagonismo dessa transição advirá de ações sistêmicas do poder público, 
do setor empresarial e da sociedade civil. Ademais, fundamenta que uma economia ver-
de pode gerar o mesmo nível de crescimento e emprego que uma economia marrom, 
superando-a tanto a médio quanto a longo prazo e produzindo signi�cantemente mais 
benefícios ambientais e sociais. Obviamente há muitos riscos e desa�os pelo caminho. 

Prosseguir rumo a uma economia verde exigirá que os líderes mundiais, a socie-
dade e as maiores empresas do mercado trabalhem de forma integrada nessa transição. 
Será necessário um esforço constante por parte dos tomadores de decisão para repensar 
e rede�nir os parâmetros tradicionais de riqueza, prosperidade e bem-estar. Entretanto, 
o maior risco de todos será continuar com o status quo.

No contexto de protagonismo na transição e consolidação para uma economia 
verde, o Brasil reúne condições muito favoráveis a �gurar como destaque entre as prin-
cipais Nações, com enorme potencial para in�uenciar outros países na direção de uma 
economia de baixo carbono e socialmente inclusiva.

Portanto, a Governança Global terá função estratégica no chamado à transição 
rumo a uma economia verde ou de baixa emissão de carbono. Inequivocamente este 
será o grande tema do século XXI, na perspectiva de contínuo fomento e consolidação 
da articulação e participação ampliada de Governos, Empresários e Sociedade Civil.
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Conclusão

Uma nova agenda ao século XXI faz-se necessária e tem como ponto chave para 
ser implementada a criação de um mecanismo de governança global do meio ambiente. 
As arritmias enfrentadas por nossa civilização só serão minimizadas mediante um novo 
modo de pensar e trabalhar o mundo, considerando diretrizes comuns e de longo prazo.

As questões ambientais estão no centro das decisões para a continuidade da es-
pécie humana, uma vez que sem recursos básicos como água potável, ar limpo e alimen-
to a vida neste planeta se torna insustentável. Atualmente mais de 1 bilhão de pessoas 
(cerca de 15% da população global) vivem em situação de vulnerabilidade no mundo, e 
se nada for feito, em meados do século este número saltará para 3 bilhões – aproximada-
mente 30% da população mundial em 2050 – tornando a situação irremediável. 

As decisões relacionadas ao meio ambiente devem ser tomadas de forma co-
letiva, com representação dos diferentes setores da sociedade e regiões do mundo. As 
fronteiras entre países criadas pelo homem não podem ser vistas de cima da Terra, onde 
só é possível se observar um único globo, razão pela qual deve se priorizar o desenvol-
vimento dos seres humanos.

Assim, a disseminação das TICs, a difusão de acesso a internet e o emprego de 
energias renováveis terão papel fundamental na democratização do conhecimento e no 
engajamento das populações para o incremento de processos colaborativos em busca 
da sustentabilidade. 

Conclui-se, ainda, que: há uma lacuna na formação de novas lideranças para a 
sustentabilidade; e o pensamento sistêmico e o resgate da ética poderiam conduzir a 
civilização a um novo paradigma de desenvolvimento. Por isso, ressalta-se que o mundo 
precisa de novos líderes.
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A QUESTÃO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  
E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

CRISTIANE LIMA CORTEZ
JOSÉ GOLDEMBERG

Introdução

O extraordinário progresso material da humanidade que ocorreu a partir do sé-
culo 19, com a Revolução Industrial, trouxe consigo problemas que estão ameaçando a 
manutenção da sustentabilidade do planeta Terra.

A população mundial de mais de sete bilhões de habitantes movimenta aproxi-
madamente 56 bilhões de toneladas de materiais por ano em forma de alimentos, ener-
gia e recursos naturais – isto é, cerca de oito toneladas por ano por habitante.

A humanidade no seu conjunto tornou-se uma força geológica comparável às 
forças naturais responsáveis pelas erupções vulcânicas, terremotos e tempestades que 
movimentam 50 bilhões de toneladas de materiais por ano.

O crescimento econômico até o começo do século 20 não levava em conta a 
degradação ambiental que decorria dele e, muitas vezes, não considerava também as 
suas consequências sociais, gerando pobreza e desigualdades.

É evidente que não se pode prosseguir por esse caminho, uma vez que ele 
estará comprometendo o bem-estar das gerações futuras. Assim, é preciso evitar a 
poluição do ar, do solo e das águas, bem como o aquecimento global e as mudanças 
climáticas.

Desenvolvimento sustentável

O crescimento econômico praticado até o começo do século 20 pode ser ilus-
trado por meio da Figura 1 -  que representa as esferas econômica, social e ambiental 
como independentes.
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Figura 1. Esferas do desenvolvimento. 
Fonte: Elaboração própria.

A prioridade dada ao desenvolvimento econômico no século 19 originou gran-
des desigualdades sociais e a degradação ambiental gerada por desmatamento e por 
destinação inapropriada dos resíduos industriais que dão origem a áreas contaminadas 
e a acidentes de grande impacto com a contaminação do ar e dos oceanos.

Contudo, surge no início do século 21 a conscientização de que a realidade é 
outra, na qual as três esferas (econômica, social e ambiental) interagem fortemente e 
têm importantes áreas de superposição, dando origem ao que se entende por desenvol-
vimento sustentável, conforme mostrado na Figura 2.

Figura 2. Esquema do desenvolvimento sustentável
Fonte: Adaptado de DRÉO (2009) – vide referências

A superposição das esferas ambiental e social dá origem a um desenvolvimento 
chamado “suportável”. A sobreposição das esferas econômica e social origina um de-
senvolvimento chamado “equitativo” e a intersecção das esferas econômica e ambiental 
gera um desenvolvimento denominado “viável”.

A superposição das três esferas dá origem a um desenvolvimento que pode ser 
considerado “sustentável”, de�nido como capaz de suprir as necessidades da geração 
atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. 
É o desenvolvimento que não esgota os recursos disponíveis hoje e garante os supri-
mentos de água, de energia e de recursos naturais para nossos descendentes.
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O desenvolvimento sustentável tem, portanto, três componentes:

a) A sustentabilidade ambiental, que consiste na manutenção das funções e dos 
componentes do ecossistema de modo sustentável, pode ser designada como a 
capacidade que o ambiente natural tem de manter as condições de vida para as 
pessoas e para os outros seres vivos, tendo em conta a habitabilidade, além da 
beleza do ambiente e a sua função como fonte de energias renováveis.

b)  A sustentabilidade econômica, fomada por um conjunto de medidas e políti-
cas que visam a uma gestão mais e�ciente dos recursos naturais – independen-
temente de serem minerais, matérias-primas (como madeira) ou energéticos, de 
forma a garantir sua exploração sustentável, ou seja, uma exploração sem colo-
car em causa o seu esgotamento. 

c)  A sustentabilidade social, centrada no equilíbrio social, tanto na sua vertente 
de desenvolvimento social como socioeconômica. 

O desenvolvimento sustentável só pode ser alcançado pela ação de todos os 
setores – economia, indústria, construção civil, transporte, comércio, turismo, serviços e 
agricultura – até o consumidor �nal.

Em todos eles ocorrem perdas com a geração de resíduos, sendo que a redução 
desses resíduos deve guiar todas as ações.

A Figura 3, a seguir, mostra qual a hierarquia mais desejável dessas ações, desde 
prevenir e tentar evitar as perdas até reduzir, reciclar, recuperar [quando possível] e dis-
por os rejeitos (resíduos �nais) de maneira ambientalmente adequada.

O primeiro elo da cadeia que pode adotar práticas para reduzir impactos am-
bientais está no topo da ilustração, as indústrias, onnas quais os produtos são manufatu-
rados. Quanto maior a e�ciência na produção, menor as quantidades de água, de ener-
gia e de matérias-primas consumidas, bem como a quantidade de resíduos gerados.

Figura 3. Hierarquia da gestão de resíduos
Fonte: Elaboração própria
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A questão dos resíduos sólidos

Boa parte das atividades de coleta e de disposição de resíduos sólidos é reali-
zada pelos governos municipais, responsáveis legais pela gestão e gerenciamento dos 
resíduos sólidos urbanos (RSU) – que contemplam os resíduos domiciliares (originados 
de atividades domésticas em residências urbanas) e os de limpeza urbana (originários 
da varrição e da limpeza de logradouros e vias públicas, de bocas de lobo, entre outros).

A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 
(ABRELPE) estima que, em 2013, o índice de abrangência da coleta de RSU no Brasil foi 
da ordem de 90%, sendo a região sudeste a de melhor situação (Figura 4.). A disposição 
inadequada, em aterros controlados e lixões, ocorreu em todas as regiões e estados bra-
sileiros abrangendo 3.344 municípios (60% do total).

Figura 4. Índice de abrangência da coleta
Fonte: ABRELPE (2013)

Também é ainda incipiente a coleta seletiva nos municípios. A ABRELPE estima 
que em 2013, em torno de 62% dos municípios registraram alguma iniciativa de coleta 
seletiva, conforme Figura 5. É importante frisar que, na maioria das cidades, tais inicia-
tivas �cam restritas à disponibilização de pontos de entrega voluntária ou a convênios 
com cooperativas de catadores, que não abarcam a coleta seletiva na totalidade do ter-
ritório, bem como a conscientização da população do município.

Catadores representam, aqui, um papel importante, embora sua atividade seja 
uma forma, muitas vezes, ine�ciente de reciclagem e reutilização. Em alguns casos, ela é 
feita com sucesso, como a coleta e reciclagem de latinhas de alumínio para embalagem 
de bebidas. Em outros casos, a coleta seletiva é feita por empresas especializadas. Os 
fabricantes de pneus instalados no Brasil criaram em 2007, mediante imposição de Re-
solução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), uma entidade civil (a Reci-
clanip), que atua na coleta e no encaminhamento para destinação adequada dos pneus 
inservíveis – e por meio de convênios com os municípios mantém pontos de coleta.
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Figura 5. Iniciativas de coleta seletiva nos municípios em 2013
Fonte: ABRELPE (2013)

Um grande ganho de escala foi iniciado com a instalação, em 2014, de duas gran-
des centrais mecanizadas de triagem de resíduos sólidos pela Prefeitura de São Paulo. 
Cada central processa 250 toneladas de recicláveis por dia, em processo mecanizado 
pioneiro na América Latina. Com essas centrais e investimentos nas cooperativas de ca-
tadores, a capacidade de reciclagem da cidade triplicou e chegou a 7% dos resíduos 
gerados na cidade (SÃO PAULO, 2014). 

O papel do comércio na gestão dos resíduos sólidos

O comércio e o setor de serviços possuem, basicamente, dois tipos de resíduos 
sólidos: os gerados pelo próprio estabelecimento e aqueles deixados pelos clientes, pro-
venientes da Logística Reversa.

a)  Resíduos gerados pelo estabelecimento comercial
Todos os municípios [ou a maioria deles] estabelece um limite para que o Poder 

Público faça a coleta dos resíduos gerados nos estabelecimentos comerciais. Por exem-
plo, o município de São Paulo (2009) determina que acima de 200 litros por dia (ou mil 
litros por dia no caso de condomínios de edifícios não residenciais ou de uso misto), o 
estabelecimento é considerado grande gerador e necessita contratar empresa particular 
de coleta devidamente cadastrada na Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Am-
lurb). Tais empresas reciclam pouco, mas fazem a disposição adequada.

b)  Resíduos advindos da Logística Reversa
O setor comercial é um elo fundamental na cadeia do gerenciamento dos resí-

duos sólidos, porque toda a produção industrial atinge os consumidores por meio de 
estabelecimentos comerciais.

Assim, é conveniente, como determinado na Logística Reversa prevista na Polí-
tica Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei Federal n. 12.305 de 2 de agosto de 2010, 
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que os produtos vendidos devam retornar aos estabelecimentos comerciais para serem 
coletados e devolvidos aos fabricantes e importadores, a �m de realizar triagem para 
reutilização, reciclagem parcial ou total e disposição de forma adequada dos rejeitos 
(BRASIL, 2010a).

Dessa forma, na implementação da Lei Nacional de Resíduos Sólidos, o setor 
comercial exerce um papel fundamental, sendo necessário todo um aprendizado para 
tornar a Logística Reversa e�caz.

Nesse sentido, o Ministério de Meio Ambiente vem publicando editais de cha-
mamento com metas estabelecidas para que todos os integrantes da cadeia produtiva 
possam interagir, organizando-se para propor a forma mais conveniente de promover a 
Logística Reversa.

Ideal seria que os próprios setores produtores e distribuídores de produtos se 
organizassem e realizassem coleta, reciclagem e descarte do material sem necessitar de 
presença e atuação do Estado.

O caso dos telefones celulares é um exemplo de sucesso. Em junho de 2012, a Fe-
comercioSP, em colaboração com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Pau-
lo, promoveu a assinatura de um termo de compromisso entre as empresas de telefonia 
móvel para a criação de um sistema de Logística Reversa de telefones celulares, baterias 
e acessórios. Foi pactuado que em todos os estabelecimentos que comercializassem te-
lefones móveis (lojas próprias e revendas autorizadas, com exceção dos quiosques de 
shopping centers) seriam disponibilizados recipientes para o recebimento de celulares 
usados e acessórios, de todas as marcas. Os primeiros resultados deste termo de com-
promisso mostram a instalação de quase 1,5 mil PEVs (pontos de entrega voluntária) – 
cerca de 40 toneladas de resíduos eletrônicos de celulares recolhidos –, somando mais 
de 70 mil unidades (SÃO PAULO, 2014a). 

Contudo, carece de escala que justi�quer a reciclagem e a coleta de outros pro-
dutos, como eletrodomésticos antigos, colchões e móveis – que por serem volumosos e 
pesados, apresentam problemas de transporte, signi�cando custos. Em alguns deles, a 
própria reciclagem pode até ser inviável.

De acordo com a PNRS a responsabilidade pela solução dos problemas é “com-
partilhada”, o que pode signi�car um aumento no custo do produto �nal ao consumidor 
com o objetivo de organizar um fundo que permita cobrir os custos de coleta e disposi-
ção �nal. Isenções �scais ajudariam a atenuar essas di�culdades.

Segundo essa política também são obrigados a estruturar e implementar siste-
mas de Logística Reversa – mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, 
de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 
sólidos – os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos des-
critos no Quadro 1. Tal quadro também apresenta, de forma sucinta, a atual situação de 
cada acordo setorial2. 

2 Os acordos setoriais são “[...] atos de natureza contratual, �rmados entre o Poder Público e os 
fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, visando à implantação da responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida do produto” (Art.19, Decreto Federal n. 7.404/2010), sobre os quais são 
exigidos consulta pública, estudos de viabilidade, entre outras prerrogativas. Devem ter abrangência 
nacional e a participação de todos os atores envolvidos (BRASIL, 2010b).
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Quadro 1. Detalhamento dos acordos setoriais para Logística Reversa (atualização em 
10 de dezembro de 2014).

Produto Situação do acordo setorial

Embalagens de agrotóxicos Em andamento desde dezembro de 2001 

Embalagens de óleos lubri�cantes Assinado em 19/12/2012

Embalagens em geral Consulta pública da proposta encerrada em 
20/11/2014

Lâmpadas �uorescentes, de vapor de sódio e 
mercúrio e de luz mista Assinado em 27/11/2014

Medicamentos Entrega das propostas em abril de 2014

Óleos lubri�cantes usados ou contaminados Regido pela Resolução Conama n. 362/2005

Pilhas e baterias
Regido pela Resolução Conama n. 401/2008. 
Não tem metas estabelecidas para coleta, 
tratamento ou disposição 

Pneus Em vigor no Brasil desde 1999

Produtos eletroeletrônicos e seus componentes Proposta entregue ao MMA em 2014

Os Estados e municípios também podem ter as suas legislações especí�cas para 
a Logística Reversa. No Estado de São Paulo, foram assinados termos de compromisso3 
para os seguintes produtos:

•	 Aparelhos de telefonia móvel celular e seus respectivos acessórios;
•	 Baterias automotivas de chumbo-ácido;
•	 Embalagens de agrotóxicos;
•	 Embalagens de alimentos;
•	 Embalagens de bebidas;
•	 Embalagens de produtos de higiene pessoal, de limpeza, perfumaria, cosméti-

cos e a�ns;
•	 Embalagens plásticas usadas de lubri�cantes;
•	 Filtros usados de óleo lubri�cante automotivo;
•	 Óleo comestível;
•	 Óleos lubri�cantes;
•	 Pilhas e baterias portáteis;
•	 Pneus inservíveis.

É importante salientar que a PNRS, Lei n. 12.305 de 2010 (BRASIL, 2010a) e seu 
Decreto Regulamentador n. 7.404 de 2010 (BRASIL, 2010b) estipularam vários prazos, 
alguns dos quais ainda não cumpridos (Quadro 2).

3 Os termos de compromisso não são de�nidos em norma, mas possíveis de serem elaborados na 
inexistência de acordo setorial para o produto ou no caso de haver a necessidade de estabelecimento 
de compromissos mais rígidos do que os de�nidos nos acordos setoriais. Devem ser homologados 
pelo órgão ambiental competente. Nesses casos, uma ou outra parte pode �rmar individualmente 
um termo de compromisso, sendo que o instrumento pode ter abrangência estadual (Art. 32, Decreto 
Federal n. 7.404/2010), facultando aos Estados as suas avaliações técnica e econômica (BRASIL, 2010b).
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A PNRS não trata expressamente de encerramento de lixões, mas aborda a obri-
gatoriedade da destinação dos resíduos para reúso, reciclagem ou aproveitamento 
energético e a disposição �nal ambientalmente adequada dos rejeitos em aterros sani-
tários. Assim, a erradicação dos lixões e até de aterros controlados é uma consequência 
da disposição adequada dos rejeitos. 

Esse prazo faz parte das metas dos planos estaduais e municipais de resíduos 
sólidos, que devem prever distribuição ordenada de rejeitos em aterros sanitários, de 
modo a minimizar impactos ambientais adversos, além do estabelecimento de metas de 
redução da geração de resíduos sólidos e da eliminação de lixões e aterros controlados. 
Assim, essas áreas devem ser desativadas, isoladas e recuperadas ambientalmente. O 
encerramento de lixões e aterros controlados compreende, no mínimo: ações de cerca-
mento da área; drenagem pluvial; cobertura com solo e cobertura vegetal; sistema de 
vigilância; realocação das pessoas e edi�cações que se localizem dentro da área do lixão 
ou do aterro controlado. O remanejamento deve ser de forma participativa, utilizando 
como referência políticas públicas para o setor.

Quadro 2. Principais prazos estipulados pela PNRS

Prazo Quem O quê Comentários

Junho de 2011 União Elaboração de plano nacional de 
resíduos sólidos1. Publicado em agosto de 2012

Agosto de 2012* Estados

Elaboração de planos estaduais 
de resíduos sólidos ou 

planos para microrregiões, 
regiões metropolitanas ou 
aglomerações urbanas e 

intermunicipais.

Nem todos os Estados 
possuem tais planos.

Agosto de 2012* Municípios

Elaboração de planos municipais 
de gestão integrada de resíduos 
sólidos (podem estar inseridos 

nos planos de saneamento 
básico previstos no art. 19 da Lei 

Federal nº 11.445, de 2007).

1.865 municípios declararam 
possuir planos de gestão 

integrada de resíduos sólidos 
nos termos da PNRS. (PORTAL 

BRASIL, 2014).

Agosto de 2012

Todos os 
geradores 

de resíduos 
sólidos

Elaborar planos de 
gerenciamento de resíduos 

sólidos.
Nem todos possuem.

Dezembro de 
2012 União

Instituição do Sistema Nacional 
de Informações Sobre a Gestão 

dos Resíduos Sólidos (Sinir).
Ainda em elaboração.

Agosto de 2014 Municípios Extinção dos lixões. 3,5 mil municípios não 
atenderam (ALTAFIN, 2014).

Fonte: elaboração a partir de BRASIL (2010)

Observação: Estados e municípios que não tiverem planos elaborados até esta data não poderão ter acesso a recursos 
da União, ou por ela controlados, para serem usados em empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos 
sólidos, podendo elaborar tais planos a qualquer momento.

Salienta-se que a disposição de resíduos sólidos (lixões) em desacordo com leis 
e regulamentos é crime desde 1998, quando foi sancionada a Lei de Crimes Ambientais 
(Lei n. 9.605/98, art. 54). 
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Assim, é necessário que os municípios que ainda não erradicaram seus lixões 
assinem termos de ajustes de conduta (TACs), pois não é mais aceitável esse crime am-
biental seja praticado pela administração pública, ente que deve dar o exemplo e �sca-
lizar o descaso com a gestão dos resíduos sólidos dos grandes geradores em respeito à 
população em geral.

É inadmissível também que municípios e Estados ainda não tenham planos de 
resíduos sólidos e de saneamento básico – alicerce para a sustentabilidade da admi-
nistração pública –, enquanto o planejamento consciente que respeite as necessidades 
locais e os recursos públicos de forma a garantir o bem-estar e a saúde da população.

É necessário que o Sinir seja �nalizado com a maior brevidade e totalmente im-
plementado, pois informações valiosas poderão ser consultadas para que Poder Público 
e investidores/empreendedores possam planejar e criar soluções conjuntas para: a mini-
mização de geração de resíduos; o incentivo ao reúso; o estímulo à reciclagem; o apoio 
ao aproveitamento energético; entre outras ações relacionadas à gestão integrada e in-
teligente dos resíduos sólidos.

O Brasil precisa aproveitar o valioso valor do seu lixo. Explorar inovações tecno-
lógicas da indústria da reciclagem e dos materiais reciclados e gerar renda a partir de 
novos negócios que venham a se desenvolver. Há oportunidades em várias áreas do 
conhecimento: educação, biologia, química, materiais, engenharia e ecologia.

A sociedade necessita se adaptar a novos padrões de consumo e hábitos – na re-
sidência e local de trabalho, segregar o lixo úmido (origem orgânica) do seco (reciclável) 
e ainda retornar os resíduos que façam parte de acordos setoriais de Logística Reversa 
até os pontos de coleta, a �m de desonerar o serviço público de coleta e disposição de 
lixo e promover o funcionamento efetivo da LR, fazendo com que todos os atores coo-
perem e arquem com as suas responsabilidades.

Nesse sentido, cabe sempre ao governo criar mecanismos sérios e e�cazes de 
�scalização e punição, quando for o caso. 
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DESAFIOS JURÍDICOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO  
DE SISTEMAS DE LOGÍSTICA REVERSA NO BRASIL

FABRÍCIO DORADO SOLER

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) foi instituída por meio da Lei Fe-
deral n. 12.305/2010, sendo aplicável às pessoas físicas ou jurídicas, de direito público 
ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e 
as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de 
resíduos sólidos. Os principais conceitos da PNRS são os seguintes:

•	 Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjun-
to de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar 
o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os im-
pactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo 
de vida dos produtos; 

•	 Sistema de logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e 
social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destina-
dos a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, 
para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 
destinação �nal ambientalmente adequada; e

•	 Acordo setorial: ato de natureza contratual �rmado entre o Ministério do Meio 
Ambiente e o setor empresarial (fabricantes, importadores, distribuidores ou 
comerciantes de produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas 
ou de vidro, equipamentos eletroeletrônicos, lâmpadas, medicamentos entre 
outros), tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida do produto, mais especi�camente a logística reversa.

A Política de Resíduos Sólidos do Brasil estabelece que a responsabilidade com-
partilhada compreende:

a) investir no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no mercado de pro-
dutos que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à reutilização ou à recicla-
gem, e cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos;

b) divulgar informações relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar os resíduos;  e
c)  implementar sistema de logística reversa.

No que se refere à logística, o setor empresarial pode implantar procedimentos 
de compra de produtos ou embalagens usados, disponibilizar postos de entrega (ponto 
de recebimento), atuar em parceria com cooperativas de catadores de materiais reciclá-
veis, dentre outras medidas. 
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Nesse sentido, vale ressaltar as atribuições individualizadas e encadeadas dos 
agentes no âmbito dos sistemas de logística reversa, a saber: 

a)  os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes ou 
distribuidores, dos produtos e das embalagens; 

b)  os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos fabricantes ou 
aos importadores dos produtos e embalagens reunidos ou devolvidos; e

c)  os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente adequada 
aos produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos.

Os sistemas de logística reversa serão implementados e operacionalizados por 
meio dos acordos setoriais, contratos a serem �rmados entre o Ministério do Meio Am-
biente (MMA) e o setor empresarial. 

Vale ressaltar que neste momento o MMA está em negociação com fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes de produtos comercializados em embala-
gens plásticas, metálicas ou de vidro, equipamentos eletroeletrônicos, medicamentos 
entre outros, visando à celebração dos acordos setoriais, com destaque para os objetos 
e metas para a logística reversa:

Produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro

Objeto: embalagens que compõem a fração seca dos resíduos sólidos urbanos ou equi-
paráveis, exceto aquelas classi�cadas como perigosas pela legislação brasileira.

Metas:

Meta
Plano de Metas para o Brasil

2015 2019 2023 2027 2031

Redução dos resíduos recicláveis secos dispostos em 
aterro, com base na caracterização nacional em 2013. 22% 28% 34% 40% 45%

Equipamentos eletroeletrônicos

Objeto: produtos eletroeletrônicos de uso doméstico e seus componentes cujo adequa-
do funcionamento depende de correntes elétricas com tensão nominal não superior a 
220 volts. 

Metas:
a)  atingir diretamente, até o quinto ano após a assinatura do acordo setorial, 100% 

dos municípios com população superior a 80.000 habitantes, nos quais a desti-
nação �nal ambientalmente adequada deverá abranger 100% dos resíduos re-
cebidos. Em cada cidade atendida pela logística reversa em caráter permanente 
implantar ao menos um ponto de recolhimento para cada 25.000 habitantes;

b)  atingir até o quinto ano após a assinatura do acordo setorial o recolhimento e a 
destinação �nal ambientalmente adequada de 17%, em peso, dos produtos ele-
troeletrônicos colocados no mercado nacional no ano anterior ao da assinatura 
do Acordo Setorial; 
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Medicamentos

Objeto: setorial os medicamentos domiciliares, vencidos ou em desuso, após o descarte 
pelo consumidor, correspondendo aos medicamentos de uso humano, industrializados 
e manipulados e suas embalagens.

Metas:
a)  atingir, até o quinto ano após a assinatura do acordo setorial, 100% dos municí-

pios com população superior a 100.000 habitantes, nos quais a destinação �nal 
ambientalmente adequada deverá abranger 100% dos resíduos recebidos; 

b)  atingir até o quinto ano após a assinatura do acordo setorial 5.522 pontos de 
coleta considerando que haja, em cada cidade atendida pela logística reversa 
em caráter permanente pelo menos 1 ponto de recolhimento para cada 20.000 
habitantes; e

c)  atingir até o quinto ano após a assinatura do acordo setorial 3,79Kg de resíduo 
por mês por ponto de coleta e 237.336Kg de resíduo por ano.

A relativa novidade da responsabilidade pós-consumo no ordenamento jurídico 
nacional e o fato de a concretização dessa responsabilidade, em geral, e dos chamados 
sistemas de logística reversa, em especial, ainda se encontrarem em andamento, soma-
dos à predileção do legislador pela forma negocial de implementação de tais sistemas, 
encerram uma série de desa�os jurídicos cujo endereçamento se mostra de fundamen-
tal importância para a aferição da efetividade dos sistemas de logística reversa e para o 
alcance dos objetivos insculpidos na PNRS.

Os acordos setoriais, uma vez �rmados, passam a ter força vinculante em razão 
de sua natureza contratual e coexistir com diversas outras normas jurídicas positivadas 
pelo Estado. Por esse motivo, deve haver concordância e harmonia entre os acordos 
setoriais e todo o ordenamento jurídico brasileiro, do contrário a própria efetividade 
desses acordos pode restar comprometida, notadamente pela inoperância dos acordos 
ante a eventual contrariedade deles com outras normas.

Nesse sentido, a negociação dos acordos setoriais exige certa habilidade em 
conformar a legislação existente com os objetivos ambientais e a operacionalidade de 
tais acordos, habilidade essa que escapa à esfera de competência do Poder Público con-
tratante (executivo). À medida que a necessidade de reforma da legislação em vigor, a 
exemplo da tributária e de importação (conforme se discutirá a seguir), ocorre no seio 
do Poder Legislativo e não no do Poder Executivo contratante, veri�ca-se potencial limi-
tação jurídica da efetividade dos acordos setoriais.

Acordos setoriais e a reforma da legislação tributária

A PNRS e seu Decreto regulamentador conferem especial atenção aos instru-
mentos econômicos, notadamente ao prever a possibilidade de instituição, pelo Poder 
Público, de medidas indutoras e linhas de �nanciamento para atender, prioritariamente, 
iniciativas de estruturação de sistema de logística reversa. 

Nesse sentido, União, Estados e Municípios, no âmbito de suas competências, 
podem instituir normas com o objetivo de conceder incentivos �scais, �nanceiros ou 
creditícios a projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos 
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e às indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de 
resíduos sólidos gerados no território nacional.

Do ponto de vista econômico é evidente que o sucesso da logística reversa, vale 
dizer, o alcance dos objetivos da PNRS pressupõe, entre outros fatores, que a atividade 
de reciclagem seja mais interessante aos operadores econômicos que as atividades al-
ternativas. Tanto a jusante dos ciclos econômicos pretéritos, é dizer, em relação à ater-
ragem ou tratamento térmico de resíduos, quanto a montante dos ciclos econômicos 
futuros (produzir com resíduos – matéria-prima secundária – precisa ser menos custoso 
que produzir a partir de matéria-prima virgem).

Os incentivos �scais podem dizer respeito tanto à atividade de reciclagem pro-
priamente dita, quanto àquelas desempenhadas com o intuito de promover o retorno 
físico dos resíduos pós-consumo ao setor produtivo (coleta e transporte de resíduos). 
Ilustrativo nesse sentido seria o desenvolvimento de uma política �scal simpli�cada ou 
um regime tributário diferenciado (a) facilitando a movimentação de resíduos entre Es-
tados e/ou Municípios gerenciamento ambientalmente adequado de resíduos (a reci-
clagem precisa ser menos custosa que a fabricação original), (b) concedendo crédito 
presumido, adicional, de IPI, PIS/Pasep e Co�ns, bem como de ICMS, para os fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes comprovadamente engajados nas ativida-
des de logística reversa, e (c) desonerando a incidência de PIS/Pasep, Co�ns e ICMS sobre 
os serviços de transporte de produtos em �m de vida (resíduos pós-consumo) objeto da 
logística reversa, entre outros mecanismos. 

Adicionalmente a essas questões, outra importante e necessária reforma da 
legislação tributária refere-se à criação da chamada “taxa visível” (visible fee, em in-
glês) ou “ecovalor”, a fim de assegurar a sustentabilidade financeira dos sistemas de 
logística reversa. 

A criação da chamada “taxa visível” insere-se no contexto de �nanciamento dos 
sistemas de logística reversa, mais especi�camente com a assunção econômica, total ou 
parcial, pelos consumidores, dos custos correspondentes. Entre as diferentes propostas 
nesse sentido, está o mecanismo segundo o qual os consumidores pagam um valor des-
tinado exclusivamente ao gerenciamento dos resíduos pós-consumo provenientes do 
uso de produtos. 

Do ponto de vista jurídico, entretanto, essa modelagem encerra alguns desa�os. 
Em primeiro lugar, deve-se afastar a natureza tributária da chamada “taxa visível”. Em 
segundo, destacá-la do preço do produto implica a necessidade de reforma da atual 
disciplina normativa da documentação �scal. Em terceiro e mais importante, esse valor 
deve ser isento de tributação, sob pena de comprometer a �nalidade a que se destina. 

Acordos setoriais e a legislação estadual e/ou municipal

Outro desa�o à implementação e operacionalização dos sistemas de logística 
reversa mediante acordos setoriais de abrangência federal é a pulverização de normas 
estaduais e municipais dispondo sobre a responsabilidade pós-consumo, quer dizer, es-
tabelecendo obrigações (atribuições) pós-consumo em contrariedade ao disposto na 
PNRS, que é norma geral nos termos da Constituição Federal. 

Uma consequência disso, indesejável para os �ns da implementação e efetivida-
de dos sistemas de logística reversa, é a potencial judicialização da matéria. Isso porque, 
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num vácuo de regulamentação pormenorizada dos sistemas de logística reversa em 
nível nacional, é possível encarar esses atos normativos estaduais e municipais como 
regulamentos aptos a implementar sistemas de logística reversa, entreabrindo uma dis-
cussão sobre con�itos de competências (nacional e geral versus estadual/municipal e 
complementar/suplementar).

Partindo de análise preocupada com a uniformidade e efetividade ambiental da 
implementação da logística reversa no Brasil, uma possível solução seria o condiciona-
mento da e�cácia dos acordos setoriais à inexistência de diplomas normativos estaduais 
e/ou municipais que (a) disciplinem matérias sobre as quais compete privativamente à 
União legislar, (b) contrariem o disposto em diplomas normativos federais considerados 
normas gerais e/ou (c) criem obstáculos à estruturação, implementação e operaciona-
lização dos sistemas de logística reversa de maneira uniforme em âmbito nacional. Em 
outras palavras, trata-se de se prever, nos acordos setoriais, cláusula contratual expressa 
dispondo sobre sua e�cácia.

Nesse sentido, identi�cada existência de normas municipais e/ou estaduais con-
trarias à PNRS, a e�cácia do acordo somente teria início no respectivo Município e/ou 
Estado após a revogação do diploma normativo estadual, municipal e/ou distrital cor-
respondente. Ademais, e na mesma linha de raciocínio, a superveniência de diplomas 
normativos municipais e/ou estaduais nos mesmos casos acarretaria a suspensão da 
e�cácia dos acordos setoriais no respectivo Município e/ou Estado até a revogação do 
diploma normativo estadual e/ou municipal correspondente.

Edição de decreto buscando assegurar isonomia no cumprimento da PNRS 

A sustentabilidade da implementação dos sistemas de logística reversa depen-
dem inexorável e umbilicalmente, entre outras variáveis, (a) de um tratamento não 
discriminatório entre fabricantes e importadores e (b) da inexistência de discrepâncias 
entre obrigações pós-consumo dos fabricantes e importadores signatários dos acordos 
setoriais e dos fabricantes e importadores não signatários. Adicionalmente, a implemen-
tação da responsabilidade pós-consumo em geral e dos sistemas de logística reversa, 
em especial, deve assegurar a manutenção do equilíbrio concorrencial do mercado de 
produtos – objeto de sistemas de logística reversa.

Para tanto, torna-se necessária a criação e implementação, pelo Poder Público fe-
deral, de mecanismos de controle e �scalização de importação dos produtos abrangidos 
pelos acordos setoriais como forma de assegurar o cumprimento, especialmente pelos 
importadores [de produtos fabricados no exterior], de sua parcela de responsabilidade 
por estruturar e implementar sistemas de logística reversa relativos a seus produtos, sem 
prejuízo da indústria nacional (fabricantes brasileiros). 

Esse sistema de controle e �scalização de importação poderia abranger o con-
trole prévio de importação, condicionando-a à anuência prévia do órgão ambiental 
federal competente (licenciamento não automático) quanto ao cumprimento, pelo 
importador, do disposto na PNRS. Já o controle posterior pode ser efetuado mediante 
a cooperação dos órgãos e entidades do Poder Público competentes com a câmara 
de controle e registro no tocante à atualização de dados relativos à participação de 
empresas no sistema de logística reversa, para �ns do exercício do poder de polícia 
dos órgãos e autoridades competentes.



58

Ante o exposto, a�gura-se recomendável a edição de decreto federal (nacional), 
como instrumento normativo regulamentador da PNRS, mais pormenorizado que o De-
creto Federal n. 7.404/2010, para o �m de endereçar as questões anteriormente colocadas.

Acompanhamento, monitoramento e controle 

Sendo o acordo setorial um contrato celebrado entre Poder Público e setor em-
presarial privado, ele deve conter mecanismos aptos a controlar os objetivos e resulta-
dos ambientais perseguidos. Ademais, a sua governança, pelo espírito de compartilha-
mento da responsabilidade da PNRS, deve residir tanto na esfera pública como privada. 
Em outros termos, a efetividade dos acordos setoriais exige um sistema de monitora-
mento das obrigações neles previstas do qual participem tanto o Poder Público como o 
setor empresarial, em um sistema de cooperação mútua.

Para tanto, vislumbra-se a criação de uma câmara de controle e registro com 
a �nalidade de promover e acompanhar a efetividade da implementação e operacio-
nalização dos sistemas de logística reversa. A competência dessa câmara abrangeria, 
entre outros aspectos, os seguintes: (a) identi�cação e avaliação de eventuais di�cul-
dades e obstáculos à estruturação, implementação e operacionalização do sistema; (b) 
debate de eventuais estudos, dados, avaliações, relatórios, projetos e informações que 
não componham o acervo de tratativas – objeto dos acordos setoriais; (c) reavaliação, 
com periodicidade semestral, do cronograma e das metas estruturais, quantitativas e 
qualitativas, inclusive as de implantação progressiva e/ou as regionais, do sistema; (d) 
acompanhamento sistemáticos das ações e obrigações dos agentes envolvidos nos sis-
temas de logística reversa, com ênfase à veri�cação e comprovação do cumprimento 
das responsabilidades individuais e encadeadas.

Adicionalmente, referida câmara de controle e registro poderia ser composta por 
um representante de cada segmento envolvido: fabricantes, importadores, distribuido-
res, comerciantes, representantes dos Ministérios do Meio Ambiente, do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior, bem como da Fazenda. 

Di�culdade para se estabelecer obrigações à União 

Quanto aos acordos setoriais pressuporem consenso, harmonia, alinhamento de 
interesses e expectativas, bem como conjugação de esforços entre Poder Público e setor 
empresarial, na prática, essas premissas podem não se concretizar, especialmente por 
parte da União, que, porventura, pode criar diversos subterfúgios e óbices para não ver 
descrito nos acordos o rol de obrigações visando a assegurar a implementação e opera-
cionalização dos sistemas de logística reversa. 

No entanto, o que se observa com o acordo setorial que visa a estruturar e imple-
mentar sistema de logística reversa de embalagens plásticas usadas de óleos lubri�can-
tes, é que as obrigações da União estão limitadas a elaborar algumas ações de educação 
ambiental, nos termos do § 2o, art. 77 do Decreto n. 7.404/2010, consistente em “mo-
nitorar a efetivação do sistema, junto às entidades signatárias deste Acordo Setorial e aos 
órgãos ambientais competentes, realizando reuniões, no mínimo anuais, para avaliação e 
implementação de medidas de suporte que lhes forem competentes, e participar dos progra-
mas de divulgação do presente Acordo Setorial”.
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Antecipação da solução de con�itos 

Os editais de chamamento para a elaboração de propostas de acordos setoriais 
visando à implantação de sistemas de logística reversa prevêem como requisito obri-
gatório a antecipação da solução de con�itos inerentes às esferas do Poder Executivo 
Federal, Estadual e Municipal. 

Ilustrativo nesse sentido seria a inclusão de cláusula que dispusesse no seguin-
te sentido: sem prejuízo do exercício pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e 
pelos Municípios da atribuição comum de �scalização em matéria de proteção do meio 
ambiente e combate da poluição em qualquer de suas formas, a competência para la-
vrar auto de infração e instaurar procedimento administrativo para a apuração de in-
frações à legislação ambiental relativa aos sistemas de logística reversa será do órgão 
ambiental nacional, estadual ou municipal conforme a abrangência do acordo setorial 
seja, respectivamente, nacional e/ou regional, estadual, distrital ou municipal.

Assim, no caso de autos de infração ambiental lavrados por mais de um órgão do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), prevaleceria aquele lavrado pelo órgão 
ambiental competente nos termos da cláusula proposta anteriormente.

Experiência prévia versus progressividade na implementação

O acordo setorial para implementação de sistema de logística reversa é um ins-
trumento que prestigia o diálogo, o consenso e a cooperação entre Poder Público e setor 
empresarial. A PNRS acertadamente optou por priorizar esse instrumento contratual, de 
cunho mais participativo (bottom up), ao regulamento mediante decreto ou ato norma-
tivo similar, mais impositivo (top down).

Por outro lado, se o processo de debates, reuniões e alinhamento de interesses 
não resultar na celebração de acordo setorial, pode-se depreender que tal trâmite admi-
nistrativo será de extrema relevância para eventual edição do decreto para implementa-
ção e operacionalização de sistema de logística reversa. Isso porque, no decorrer das tra-
tativas, o Poder Público executivo federal poderá mapear condicionantes e pressupostos 
estabelecidos pelo setor empresarial e, respeitadas as premissas de viabilidade técnica e 
econômica da logística reversa, editar decreto. 

Seja como for, desde a aprovação da PNRS, o primeiro acordo setorial �rmado 
para a implantação de sistema de logística reversa foi o de embalagens plásticas usadas 
de lubri�cantes. Tal fato pode ser explicado ou justi�cado pela edição pretérita de atos 
normativos e regulamentares disciplinando a matéria, ou seja, antes da publicação da 
PNRS, o setor de óleo lubri�cante já dispunha de normas tratando da logística reversa.

Conclusão 

Os acordos setoriais, os termos de compromisso e os regulamentos são institu-
tos jurídicos inovadores e fundamentados no direito brasileiro, concebidos no decorrer 
do processo legislativo que culminou com a aprovação da PNRS.

Com fundamento no desenvolvimento sustentável e na cooperação entre as di-
ferentes esferas do poder público, setor empresarial e demais segmentos da sociedade, 
a �gura do acordo setorial na condição de instrumento contratual para implementa-
ção do sistema de logística reversa mostra-se vantajoso e preferencial em relação aos  
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demais (a) por sua essência participativa e (b) por viabilizar o diálogo entre os agentes 
envolvidos na estruturação e operacionalização de tais sistemas, (c) além de permitir 
um aprendizado mínimo necessário sobre os diferentes setores econômicos (produtos, 
cadeias produtivas etc.) antes da tomada de decisão quanto à concreta modelagem da 
logística reversa, sobretudo em relação a setores sem qualquer experiência prévia de 
responsabilidade pós-consumo.

A Lei Federal n. 12.305/2010 autoriza expressamente o Poder Público a celebrar 
com o setor empresarial acordo setorial para implementação e operacionalização de 
sistemas de logística reversa, prestigiando a consensualidade e a cooperação no âm-
bito da gestão de resíduos sólidos, características essas fundadas no regime jurídico 
constitucional-administrativo e nos princípios constitucionais da lealdade e da boa-fé, 
da segurança das relações jurídicas, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Insta ressaltar que o acordo setorial prestigia a interação entre o Poder Públi-
co e o setor privado por intermédio de permanente diálogo, de signi�cativo empenho 
em conciliar interesses e compartilhar atribuições, partindo de uma visão sistêmica que 
considere as variáveis jurídica, econômica, ambiental, tecnológica, social, cultural e de 
saúde pública, que propicie maior estabilidade nas relações e minimize o risco de judi-
cialização da matéria.

Conforme percebe-se, a utilização do acordo setorial, ato de natureza contratual, 
consagra a consensualidade e, assim, o Poder Público passa a valorizar um modo de 
administrar não mais por via impositiva ou autoritária, mas acordada – minimizando 
con�itos e potencializando uma simbiose de esforços entre setores público e privado 
para implementação de sistemas de logística reversa.

Em que pese a predileção pelos acordos setorial, convém ressaltar que ele não é 
isento de críticas e esbarra em alguns desa�os jurídicos, os quais devem ser debatidos e 
superados no curto, médio ou longo prazo, de forma a proporcionar segurança jurídica 
às partes dos acordos e primar pela sustentabilidade dos processos de implantação e 
operacionalização dos sistemas de logística reversa.

Fabricio Dorado Soler
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PACOTE DA ÁGUA: RESPOSTA DO LEGISLATIVO  
PAULISTANO PARA A CRISE HÍDRICA

GILBERTO NATALINI

A Região Metropolitana de São Paulo sofre com a baixa disponibilidade hídrica 
que é de apenas 201 m³/habitante/ano, inferior a regiões do semiárido nordestino (Cea-
rá com 220 m³/hab./ano, por exemplo). A ONU/OMS preconiza como nível adequado 
2500 m³/habitante/ano mínimo. Isso exige que a concessionária Sabesp, que atende 
diretamente distribuindo ou indiretamente fornecendo água tratada em atacado para 
os 39 municípios, capte água de mananciais distantes em mais de 70 km do centro da 
Capital, que é um vórtex de recursos naturais e energia. Esse é o caso do Sistema Pro-
dutor Cantareira, que era responsável por cerca de 50% do abastecimento e com águas 
aduzidas parcialmente em bacias hidrográ�cas em território mineiro (cerca de 22% do 
total), nos contrafortes da Mantiqueira. 

Essa situação tende a se agravar pelo crescimento demográ�co, a�uxo de imi-
grantes e pressão por aumento crescente de consumo pela maior renda da população. 
De fato, cada bem e serviço tem incorporado em seu processo de fabricação e ao longo 
de toda cadeia de suprimentos um contéudo de água virtual necessária nos processos 
e que constitui a pegada hídrica. Isso se re�ete no comércio exterior e o Brasil é o maior 
exportador de água virtual, num volume correspondendo a 113 mil m³/ano. O que leva 
a decisões estratégicas como da China que tem privilegiado as importações de soja para 
atender a maior demanda de ração necessária ao seu crescente rebalho bovino.

Assim, temos um quadro geral historicamente crítico na RMSP. São José de  
Anchieta ao fundar a cidade em 1554 escolheu um local aprazível no planalto mas re-
lativamente próximo às cabeceiras do rio Tietê, distando 60 km da capital. Isso trouxe 
implicações duradouras tanto para a disponibilidade de mananciais como para a capa-
cidade de depuração natural para a brutal carga de esgoto e e�uentes gerados por uma 
megalópole de 20 milhões de habitantes. O atual cenário de crise hídrica somente agra-
va uma situação por si só desfavorável. De fato, há dois anos estamos enfrentando a pior 
seca dos 125 anos da série histórica de pluviosidade no estado de São Paulo, com base 
em medições do Instituto Agronômico de Campinas. O problema estende-se por todo o 
Centro-Sul, afetando gravemente o abastecimento de várias cidades do Rio de Janeiro 
e Minas Gerais, além de riscos para a lavoura e no fornecimento para a indústria. Há 
inúmeros comparativos possíveis, mas dois ilustram bem a gravidade da anomalia cli-
mática. A pluviosidade de 2014 na RMSP foi metade da ocorrida em 1953, que foi o ano 
mais seco registrado. A vazão média a�uente ao sistema Cantareira em janeiro de 2015 
foi 40% menor que a de janeiro de 2014 e somente 13% da vazão média para o mês. 

Há treze anos promovendo as conferências de produção mais limpa e de mu-
danças climáticas, eventos congregando mais de 4.000 pessoas e que tem abordado 
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o tema da água com frequência. Entendemos que o aquecimento global é o pano de 
fundo desta estiagem, ao aumentar a frequência e intensidade de eventos climáticos 
extremos. É difícil quanti�car seu peso efetivo no fenômeno, já que se trata de uma ten-
dência de longo prazo. Porém é inegável que o maior desa�o que a civilização enfrenta 
exige medidas de mitigação das emissões de gases de efeito estufa, como construir uma 
nova economia verde com matriz energética descarbonizada e desenvolvendo ações 
efetivas para adaptação. 

Daí a grande expectativa com a COP 21 em Paris que irá [esperemos!] criar um 
arcabouço legalmente vinculante, para que todas as nações do planeta dêem o seu 
quinhão de contribuição neste esforço. Estudos cientí�cos respeitáveis como os con-
duzidos pelo Prof. Antônio Nobre do INPE indicam que em uma questão tão complexa 
há sucessivas camadas de fatores que se superpõem com sinergia. Dessa forma, o des-
matamento da Amazônia é parte essencial na equação, ao gerar um enorme volume 
de umidade, que se desloca para o Sudeste e atinge a cerca de 50% da vazão média do 
Amazonas em sua foz – do qual advém o nome “rios voadores”. Cabe lembrar que na 
latitude em que vive a maior parte da população brasileira (sudeste, com 42% do total), 
há desertos na África (Kalahari) e Austrália e o corte raso da �oresta já soma os territórios 
da França e Alemanha somados.

Infelizmente estamos longe de atacar as causas-raízes e temos o prognóstico 
dos níveis de chuvas se tornarem cronicamente menores e enfrentarmos novas secas 
violentas no futuro. 

O conjunto de ações emergenciais em andamento é tecnicamente razoável e 
apropriado, envolvendo:

•	 várias transposições de bacia, com destaque para a da represa Jaguari da bacia 
do Paraíba do Sul para represa Atibainha (5 m³/s); 

•	 reúso potável indireto via tecnologia no estado da arte (membranas de ultra�l-
tração). Duas estações de produção de água de reúso (EPAR) utilizando o esta-
do da arte tecnológico na forma de membranas de ultra�ltração e contribuindo 
para a água aduzida nas represas Isolina Inferior e Guarapiranga. Isso representa 
também a quebra de um paradigma psicológico e que a crise permite superar;

•	 intensi�cação do combate a perdas via pesquisa de vazamentos e redução de 
pressão na rede; 

•	 aceleração de obras do novo sistema produtor São Lourenço; e
•	 bônus e sobretaxa que estimulam o uso racional da água. 

Entretanto, várias delas poderiam ter sido adotadas com maior antecedência. 
Isso não reduziria tanto assim o tamanho da crise, mas seria bené�co para a segurança 
hídrica. 

Ademais, a resposta da população às campanhas pelo uso racional tem sido boa 
e 80% aderiu economizando. Preocupa que outros 20% sigam aumentando o consumo, 
em especial nos bairros mais a�uentes, o que se explica pelo fato da água ser um serviço 
que impacta pouco no orçamento familiar e bem menos que gás, eletricidade e teleco-
municações. Por outro lado, no campo da oferta temos:

•	 a intensi�cação da redução de perdas.
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Porém no curto prazo pode não bastar e teremos que vencer a estiagem de in-
verno e contar com a ajuda de São Pedro e, sobretudo, manter a mobilização da popula-
ção já que 85% do consumo da RMSP é residencial. 

Diante disso, apresentamos sete projetos de lei (PLs) fomentando ações em vá-
rias frentes e que formam o “pacote da água”. Entre eles destaca-se o PL 870/2013, pro-
tocolado ainda antes da crise e que exige água de reúso para novas aplicações como:

•	 lavagem de ruas, calçadas, praças públicas, monumentos, túneis, pátios e esta-
cionamentos de próprios municipais e outros logradouros;

•	 lavagem de lagos e fontes ornamentais;
•	 desobstrução/limpeza de galerias de águas pluviais, bueiros, bocas-de-lobo e 

piscinões;
•	 lavagem de caminhões e carretas de lixo e pátios de transbordo de resíduos só-

lidos urbanos (RSU) e postos de entrega voluntária (PEVs);
•	 umectação de ajuste para umidade ótima na terraplenagem;
•	 cura e água de mistura de concreto não estrutural;
•	 lamas de lubri�cação em métodos de construção não destrutivos como perfura-

ções unidirecionais;
•	 emulsão para lubri�cação de rolos compressores em serviços de pavimentação 

asfáltica;
•	 umidi�cação de pavimento para aumentar a umidade relativa do ar em logradou-

ros em que sua redução na estiagem se tornou problema para a saúde pública; 
•	 lavagem de fachadas e jateamento para sua recuperação e envidraçamento, em 

havendo condições que evitem a dispersão de névoa ou isolamento adequado 
para o tráfego de transeuntes; e

•	 operações de rescaldo após incêndios, realizadas por bombeiros.

O texto aprovado em 18/03, ocasião propícia, por ser véspera do Dia Mundial da 
Água, inclui ainda regramento para adoção de água de reúso proveniente da captação 
e tratamento de chuvas; especi�ca as condicionantes que tornam a utilização de água 
de reúso vantajosa e preferencial na aquisição com inserção de cláusulas em editais e 
contratos; inclui regras básicas de segurança sanitária a serem detalhadas na regula-
mentação da lei como identi�cação de tubulações e uso de EPIs; aponta a necessidade 
de avaliação de requisitos agronômicos na aguada de áreas verdes; confere maior visibi-
lidade ao reúso pela adoção de inscrição alusiva padronizada em equipamentos e placas 
e estabelece programa de aproveitamento da drenagem de lençol freático de garagens 
subterrâneas.

O PL também abre a possibilidade de fomentar a lavagem externa de trens urba-
nos e de metrô e aviões com água de reúso, que poderá ser incentivada pelo Executivo 
no que couber de cooperação com a concessionária Sabesp e empresas destes setores.

Mencionamos que algumas das aplicações incluídas já são realidade no muni-
cípio, como a aplicação de água de reúso nas obras de terraplenagem do estádio do 
Corinthians em Itaquera a partir da ETE Parque Novo Mundo da Sabesp e a lavagem com 
água de reúso de caminhões/carretas de lixo e pisos no pátio de transbordo da Ponte 
Pequena da concessionária Loga. 

Além disso, o PL permite redução de custos, pois o preço da água de reúso da 
Sabesp é só R$ 1,00/m³. Por outro lado, a Sabesp possui 5 estações de produção de água 
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de reúso (EPARs) na RMSP, mas a capacidade ociosa é de 70%. Infelizmente a demanda é 
limitada pela ojeriza a um produto que se origina do esgoto. O PL quebra tal paradigma.

No tocante ao reaproveitamento de águas de drenagem de construções subter-
râneas repassamos algumas informações interessantes. A Capital possui cerca de 21.000 
edifícios com mais de 3 andares, muitos deles providos de garagem subterrânea, dos 
quais aproximadamente 5700 com mais de 12 andares e, portanto, boa parte com mais 
de um pavimento subterrâneo. Isso permite vislumbrar que há potencial para que esta 
alternativa se torne uma fonte relevante e exigindo investimentos relativamente baixos 
e a cargo dos próprios proprietários dos imóveis.

Aliás já há instalações de coleta e bombeamento, visando a evitar a inundação 
destes recintos. Portanto, trata-se de contruir tancagem e rede interna para uso não po-
tável desta água. Este projeto de lei vém também eliminar o despejo sob pressão destas 
águas de drenagem diretamente em via pública, com risco para o tráfego de veículos e 
incômodo para pedestres. 

Cabe registro que a Lei n. 13309/2002, pioneira no país e resultado de nossa 
propositura, já havia estabelecido o reúso, mas apenas para a lavagem de logradouros 
públicos e monumentos e aguada de áreas verdes. 

Há outros PLs tramitando na Câmara Municipal versando sobre a água, sendo que, 
em conjunto com os Vereadores Covas Neto e Conte Lopes, apresentamos à Casa a pro-
posta de consolidá-los em apenas três, cobrindo em blocos os PLs para reúso, uso racio-
nal / educação ambiental e alterações no Código de Obras, contemplando equipamentos 
economizadores. O que moveu este encaminhamento foi o de lograr a união de todos os 
55 vereadores num esforço comum para se aprovar em caráter de urgência, medidas legis-
lativas que irão criar uma relação mais sustentável dos paulistanos com a água. 

Com isso, a legislação embute a perspectiva de se criar um arcabouço legal que 
contribua efetivamente para a superação da crise ao consagrar e fomentar novas formas 
de se fazer o reúso de água de diversas fontes. Desta forma, a Câmara Municipal – sensí-
vel à gravidade e proporção da atual crise hídrica – oferece uma resposta com resultados 
concretos e em boa parte de efeito imediato na substituição de água potável por reúso, 
poupando mananciais. Na condição de parlamentar comprometido com as causas am-
bientais, �camos contentes em poder colaborar neste esforço coletivo.

Por �m, fazemos um apelo à mobilização dos leitores. Pensando no longo prazo, 
propomos ao Ministério do Meio Ambiente criar um parque nacional da Mantiqueira, na 
divisa entre São Paulo e Minas Gerais e servindo de núcleo para um mosaico de unidades 
de conservação estaduais e municipais contíguas. O atlas de cobertura vegetal do INPE e 
Fundação SOS Mata Atlânica, publicado em dezembro de 2014, aponta na direção para 
termos apenas 23,5% de mata nativa remanescente nas bacias que compõem o sistema 
Cantareira. Isso é pouquíssimo em se tratando do manancial mais importante economica-
mente no país, ainda mais que o que sobrou encontra-se muito fragmentado. Isso ensejou 
uma campanha pelo sítio paneladepressão. Recomendo lerem, aderirem e divulgarem!

Gilberto Natalini

Médico, vereador na Câmera Municipal de São Paulo (PV/SP) e Presidente da Frente Parlamentar pela 
Sustentabilidade.
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ANÁLISE CONJUNTURAL DAS INTERAÇÕES EMPRESA  
E SOCIEDADE NA BUSCA DA SUSTENTABILIDADE

GUY LADVOCAT
ISABEL SBRAGIA

A questão ambiental vém se destacando como um assunto de importância cru-
cial em todas as esferas de discussão. Fala-se não apenas em preservação do meio am-
biente e dos recursos naturais renováveis mas também para evoluirmos a uma socieda-
de ambientalmente correta e construirmos cidades mais resilientes. Escolas implantam 
atividades de educação ambiental para as crianças, fóruns internacionais discutem o 
mercado de créditos de carbono para a diminuição da emissão de gases de efeito estufa, 
governos criam legislações mais rigorosas e penalizam empresas poluidoras, prefeituras 
implantam a coleta seletiva de lixo em suas cidades, temos a nova política de mudanças 
climáticas, criou-se a política de resíduos sólidos, proliferam “selos verdes” para produ-
tos, meios de hospedagem adotam políticas de turismo sustentável etc. 

Mais recentemente, a questão das emissões dos gases de efeito estufa obteve 
um destaque maior em função do problema das mudanças climáticas. A maioria das 
grandes transformações em nosso meio ambiente ocorre lentamente ao longo do tem-
po. O ciclo do dióxido de carbono (CO2) ganhou destaque nas últimas décadas, devido 
ao aumento da sua concentração na atmosfera, em consequência das atividades gera-
das pelo homem, que foram intensi�cadas com a Revolução Industrial no século XIX. 
Contribuíram signi�cativamente para isto a queima de combustíveis fósseis, a agricul-
tura e pecuária intensivas, o desmatamento, entre outros. Atualmente, aguardamos as 
novas propostas em relação ao tema e novos acordos mais e�cientes nessa questão.

Os efeitos globais da poluição têm contribuído bastante para a sensibilização 
recente da sociedade sobre a questão ambiental, com um crescente destaque na mídia 
e na agenda de políticos e grupos ambientalistas ao redor do mundo. Em uma pesquisa 
realizada em 2010, para identi�car se a implementação de Sistemas de Gestão Ambien-
tal promove a efetiva melhoria do desempenho ambiental de empresas brasileiras e se 
estes sistemas permitem uma relação de custo-benefício favorável a estas Organizações, 
demonstrou que: embora ainda existam diversos pontos com potencial de melhoria nos 
sistemas pesquisados, as Organizações estão conseguindo melhorar seu desempenho 
ambiental ao longo do tempo e também auferir benefícios econômicos com a opera-
ção destes sistemas. Algumas das ações tomadas pelas Organizações já demonstram 
alinhamento com a tendência atual de busca da sustentabilidade, o que representa um 
potencial positivo para a disseminação da importância destes sistemas como uma das 
ferramentas a serem utilizadas neste processo (CINTRA, 2014).

Por outro lado, há de se considerar também que a implantação de um sistema 
de gestão ambiental e�caz, que proporcione o equilíbrio da proteção ambiental e da 
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prevenção da poluição com as necessidades socioeconômicas, pode demandar investi-
mentos incompatíveis com a continuidade do negócio. Cria-se então um paradoxo entre 
proteger adequadamente o meio ambiente, preservando os recursos naturais renová-
veis, e a capacidade das empresas em manterem sua atividade num nível de lucrativi-
dade que permita sua sobrevivência e a manutenção de seu papel social de geração de 
renda, empregos, divisas e fortalecimento da economia do país (CINTRA, 2014). Devem 
ser respeitadas as respectivas capacidades das empresas em atuar perante a gestão am-
biental e existir auxílios para aquelas que não possam atuar de maneira satisfatória em 
relação aos seus impactos ambientais.

A dimensão e intensidade das transformações ocasionadas no meio ambiente 
pelas ações humanas nas últimas décadas �zeram dessa questão uma das maiores preo-
cupações da sociedade atual. Acreditava-se, até recentemente, que a inteligência e a 
tecnologia poderiam resolver qualquer problema e que não havia limites para o desen-
volvimento da espécie humana e para a utilização de matéria e energia, na busca de 
conforto e qualidade de vida (BRAGA et al., 2005). Hoje já se sabe que isto não é verdade. 
Além disso, é uma dicotomia o fato de que a solução para o problema talvez seja o de-
senvolvimento tecnológico que, por si só, pode ser um fator de aumento do consumo de 
recursos naturais e de geração de resíduos. Devemos nos esforçar para que esse desen-
volvimento tecnológico seja alinhado ao desenvolvimento sustentável.

No início, a própria expressão “desenvolvimento sustentável” sofreu críticas pela 
contradição que se veri�cava nos seus termos. O primeiro (“desenvolvimento”), tomado 
emprestado da economia, segundo a qual o capitalismo é ordenado pelos mercados 
mundialmente articulados. Ele possuí uma lógica interna fundada na exploração siste-
mática e ilimitada de todos os recursos da Terra para atingir três objetivos fundamentais: 
aumentar a produção, aumentar o consumo e produzir riqueza. O segundo (“sustentabi-
lidade”), é originário das ciências da vida, da biologia e da ecologia. A sustentabilidade 
signi�ca que no processo evolucionário e na dinâmica da natureza vigoram interdepen-
dências, redes de relações inclusivas, mutualidades e lógicas de cooperação que permi-
tem que todos os seres convivam, evoluam em conjunto e se ajudem mutuamente para 
se manterem vivos e garantirem a biodiversidade. A sustentabilidade vive do equilíbrio 
dinâmico, aberto a novas incorporações, e da capacidade de transformar o caos gerador 
de novas ordens – estruturas dissipativas de Ilya Prigogine – (BOFF, 2006).

Hoje, entretanto, sabe-se que, se a humanidade continuar no nível de consumis-
mo dos dias atuais, muito em breve os recursos naturais do planeta, básicos para a ma-
nutenção da vida como a conhecemos, se esgotarão. E que o desenvolvimento da tec-
nologia não avançou na proporção que deveria para a resolução dos problemas atuais.

No Brasil, por exemplo, em função do êxodo das pessoas do campo para as cida-
des em busca de renda e serviços sociais, a população urbana saltou de 30 milhões de 
pessoas em 1960 para 80 milhões em 1980 e para 123 milhões de pessoas em 1996. Essa 
progressão exigiu uma expansão urbana acelerada e desordenada, que se traduziu em 
degradação ambiental e em ocupação de áreas de risco ou de preservação obrigatória 
(NOVAES, 2000).

Considerando que muitos dos recursos utilizados na atualidade não são renová-
veis, �ca complicado atender ao princípio da sustentabilidade. Infelizmente, sofremos 
hoje com a banalização do termo sustentabilidade. Programas ambientais se apropriam 
do termo e se autointitulam sustentáveis. Entretanto, muitos destes programas são os 
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chamados greenwashing (ou lavagem verde), em que a utilização de dados das empre-
sas induzem a uma interpretação errada em relação à questão ambiental, manipulando 
as informações que chegam ao público.

Segundo a de�nição, sustentabilidade é a utilização dos recursos naturais para a 
satisfação de necessidades presentes sem comprometer a satisfação das necessidades 
das gerações futuras. Mas até qual geração futura? E quando chegará este futuro? Certo 
é que em algum momento, os recursos naturais não renováveis irão se esgotar.

Pensando em termos globais, a velocidade com que os recursos são retirados do 
meio ambiente para atender demandas de consumo é incompatível com qualquer sis-
tema que vise apenas a não poluir, reduzir o consumo de recursos naturais, promover a 
reciclagem. Como de�nir o quanto se pode consumir, o quanto se pode impactar o meio 
ambiente (solo, água, ar), de forma a não prejudicar as gerações futuras? Mesmo que 
estejamos tratando de um recurso renovável, dependendo da velocidade da utilização, 
podemos estar inviabilizando sua renovação. É preciso encontrar uma fórmula que as-
segure o não esgotamento dos recursos naturais, que assegure o acesso de todos, prin-
cipalmente das comunidades menos favorecidas, a esses recursos, que assegure o equi-
líbrio econômico da sociedade atual e futura, en�m, que seja efetivamente sustentável.

E é importante ressaltar que, da mesma forma que nos programas de qualidade 
se busca a melhoria contínua, a sustentabilidade não é uma meta �xa a ser atingida. 
Mais do que uma simples mudança é um processo contínuo de transformação na forma 
de encarar a vida. O real engajamento de todos da organização, principalmente da alta 
direção é condição primordial para que todos os colaboradores saibam a importância do 
processo para o sucesso da empresa e seu papel nesta engrenagem. Todos devem saber 
os reais motivos de se buscar a sustentabilidade e quais os benefícios, para a empresa, 
aos colaboradores e à sociedade.

De acordo com o Relatório da Riqueza Global da instituição Credit Suisse, atual-
mente, menos de 1% da população mundial detém 44% de toda a riqueza do mundo. 
Para superarmos essa desigualdade sem afetarmos negativamente o meio ambiente, 
é preciso uma mudança drástica nos padrões de consumo atuais – o que só será ob-
tido com um forte trabalho de conscientização social e, principalmente, educação no 
nível básico. Nesse contexto, para que possamos avançar, será necessário transformar 
a educação brasileira de forma a aprimorar o conhecimento e eliminar o analfabetismo 
funcional que entrava os avanços pretendidos. Sem esta mudança na educação e sem 
um aumento substancial nos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, não será 
possível implantar o sistema de ciência e tecnologia adequado para a construção de 
uma verdadeira sustentabilidade (NOVAES, 2000).

É preciso compreender e difundir claramente a importância e a premência de se 
mudar o curso de nossa história. É interessante observar que esta conscientização não 
ocorre de maneira uniforme. Semelhante ao que ocorre no processo físico de nucleação 
e crescimento é necessário criarmos núcleos de pessoas conscientes e que estes núcleos 
cresçam rapidamente. Eles têm também de estar distribuídos na sociedade, nos órgãos 
governamentais, nas escolas, na sociedade civil, no meio empresarial e nas organizações 
não governamentais. De fato, núcleos já existem e estão distribuídos em grande parte 
da nossa sociedade. Mas não é perceptível ainda se o crescimento desta conscientização 
está ocorrendo na velocidade necessária. Também é necessário passar do pensamento à 
ação. E isto é o mais difícil. O que fazer e como fazer? Um exemplo: não há como atingir 
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a sustentabilidade sem alterar profundamente os padrões de produção e consumo da 
nossa sociedade, principalmente dos países mais desenvolvidos. Entretanto, os países 
em desenvolvimento desejam e estão buscando aumentar seus níveis de consumo, na 
tentativa de igualar o nível de consumo dos países desenvolvidos, o que, socialmente 
falando, é um direito legítimo. Cria-se aí, então, uma pressão contrária ao processo de 
busca da sustentabilidade. 

Diversas iniciativas já existem na tentativa de se incentivar um processo de pro-
dução e consumo sustentáveis. Requisitos de sustentabilidade inclusive estão sendo 
considerados nas exigências para os fornecedores de produtos e serviços nas compras 
públicas, em diversos países. Mesmo no Brasil, esta questão tem sido bastante discutida 
e algumas ações vêm sendo desenvolvidas. Neste aspecto, o papel do governo é fun-
damental. Embora exista uma consciência da importância de se reduzir o consumismo 
para se chegar, no futuro, a uma situação que possamos considerar como “sustentável”, 
em muitas situações, a dimensão econômica tem peso bastante alto. Como visto ante-
riormente, cria-se um paradoxo entre buscar a sustentabilidade e manter um nível de 
lucratividade su�ciente para a sobrevivência das empresas. 

Apesar de todas essas iniciativas, ainda se percebe que há muito mais a se fa-
zer para salvar o nosso planeta do esgotamento de suas reservas naturais. Mesmo com 
as mudanças no setor ambiental ocorridas nas últimas décadas, tais como a criação ou 
aprimoramento da legislação ambiental de diversos países e a atuação mais responsável 
do setor privado, vemos que o setor público, principalmente nos países em desenvolvi-
mento, ainda está longe de cumprir sua função de proteger o meio ambiente. Falta e�-
ciência no gerenciamento, na �scalização e na área de serviços, tais como no tratamento 
de água, esgoto e gerenciamento de resíduos domésticos, resultando em um contínuo 
desperdício dos recursos naturais (ROSE, 2007).

Portanto, as ações das empresas neste sentido normalmente não são espontâ-
neas. Pelo contrário, em realidade, são o resultado da in�uência de três grandes forças que 
interagem simultaneamente: o governo, a sociedade e o mercado. Nas últimas décadas, 
as empresas deixaram de ser vistas apenas como instituições com responsabilidade para 
resolver os problemas meramente econômicos – o que produzir, como produzir e para 
quem produzir – e passaram a se voltar também para questões de caráter social, político e 
ambiental. Tais como: controle da poluição, segurança do trabalho, qualidade de produtos, 
assistência social, defesa de grupos minoritários etc. (SCHLINDWEIN et al., 2009). 

O mercado tem exercido in�uência na adoção de práticas ambientais por parte 
das organizações. Os processos de abertura comercial têm intensi�cado a competição 
entre países e entre empresas. As organizações que oferecem produtos/serviços ecolo-
gicamente corretos crescem na preferência do mercado mundial, em que um novo con-
sumidor passa a diferenciar produtos e serviços pelo desempenho ambiental de quem 
os oferta (SCHLINDWEIN et al., 2009).

Entretanto, a disparidade existente entre as regiões mais ricas e as regiões mais 
pobres do planeta di�culta muito atingir o equilíbrio necessário entre produção e con-
sumo de forma a tornarmos o planeta sustentável. Muitas empresas tomam ações im-
portantes no campo social e no campo ambiental. Buscam desenvolver produtos com 
materiais reciclados, controlam suas emissões, e�uentes e resíduos, implantam progra-
mas sociais etc. Entretanto, muitas vezes, estas ações não são integradas e não incluem a 
dimensão econômica, a terceira dimensão que integra o tripé da sustentabilidade.
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Não observando o que pode ser considerada como a criação de barreiras co-
merciais, existe todo um trabalho de entidades não governamentais atuando junto aos 
governos de seus países para se implantar uma consciência da necessidade de ações 
concretas com vistas a se alcançar a sustentabilidade. Conjuntamente, cada parte imbuí-
da em defender seus interesses busca chegar a um consenso e obter um equilíbrio de 
forças nesse processo complexo de implantação da consciência da produção e consumo 
sustentáveis, base para um nível de qualidade de vida aceitável à sociedade atual e às 
gerações futuras.

Em razão dessas constatações cresce a convicção de que a crise não poderá 
ser resolvida com medidas somente políticas e técnicas. Elas, embora necessárias, são 
paliativas. A solução demanda uma coalizão de forças mundiais ao redor de uma nova 
sensibilidade ética, novos valores, outras formas de relacionamento com a natureza e 
novos padrões de produção e consumo. Urge um novo paradigma de convivência entre 
natureza, Terra e humanidade que dê centralidade à vida, mantenha sua diversidade 
natural e cultural e garanta o substrato físico-químico-ecológico para sua perpetuação e 
ulterior co-evolução (BOFF, 2006).

Em 2014, após apresentar PIB negativo em dois trimestres consecutivos, o Brasil 
entrou na chamada recessão técnica da economia. Segundo dados do Instituto Brasilei-
ro de Geogra�a e Estatística (IBGE), a principal causa foi a diminuição dos investimentos. 
A pesquisa “Indicadores Industriais da Confederação Nacional da Indústria (CNI)” demos-
trou que o faturamento real da indústria brasileira caiu em 2014 e que, com a di�culdade 
para intensi�car o ritmo de operação, a indústria continuou demitindo. Isto provocou 
um cenário desfavorável para a Gestão Ambiental. Infelizmente, as questões ambientais 
em geral ainda são vistas pelas empresas como algo a mais a ser feito, com aumento dos 
custos, e não como algo a ser incorporado no seu processo de sustentabilidade ou como 
investimento no longo prazo. Essas questões deveriam ser encaradas como oportunida-
des de crescimento ou como fonte de informações relevantes aos processos produtivos 
que podem ser usados na gestão mais e�ciente dos recursos.

Temos que, de alguma forma, evitar esse retrocesso, ainda mais no cenário atual, 
em que a crise ambiental e econômica é o foco principal. Para fazer frente às necessi-
dades desta fase crítica, a criação de mecanismos indutores dessa nova prática faz-se 
necessária. Sempre que a economia entra em recessão, esta é uma das primeiras áreas 
a sofrerem cortes. Isto não deveria acontecer, a�nal a sustentabilidade está engajada na 
manutenção de cenários favoráveis à produção e à economia – como a prevenção de 
desastres e escassez de insumos.

Se nada for feito, enquanto esperamos melhores condições econômicas corre-
mos o risco de, ao invés de se realizarmos investimentos para resguardar um futuro sus-
tentável para a nossa sociedade e às próprias empresas, termos de arcar com os custos 
muito elevados para restabelecer o meio ambiente e os prejuízos econômicos decorren-
tes desse processo.
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VALORES QUE IMPULSIONAM O  
CRESCIMENTO DO CONSUMO VERDE

JACQUIE OTTMAN

Quando escrevi o livro Novas Regras do Marketing Verde em 2011, destacava 
situações que passado 4 anos continuam atuais e relevantes – e com muito mais in-
tensidade ainda em seus fundamentos. As mudanças continuam, e os consumidores, 
cada vez mais tomam decisões de compra baseando-se não apenas no valor econô-
mico, mas também em valores sociais e ambientais. Consumidores de todas as faixas 
exigem transparência das suas marcas preferidas. Querem que as empresas tornem 
publico seus posicionamentos e publiquem seus indicadores socioambientais, certi-
�cados ou aferidos por órgãos e iniciativas externas. Este livro para o qual escrevo 
neste momento (BenchMais3), resgatando as novas regras do Marketing Verde, é um 
exemplo desta �nalidade, pois divulga práticas e indicadores certi�cados pela inicia-
tiva Benchmarking Brasil, um programa de difusão e incentivo a adoção das melhores 
práticas de sustentabilidade nas organizações. 

Os consumidores continuam vendo as empresas como lideranças para as mu-
danças socioambientais; especialmente quando o primeiro setor – o governo – é ausen-
te ou insensível a estas questões. E é esta percepção que determina o surgimento de de-
mandas que as empresas devem atender rapidamente caso não queiram �car para trás 
de concorrentes mais ágeis,  mais autênticos e mais comprometidos com os princípios 
e diretrizes da sustentabilidade. As novas regras do Marketing Verde estão sendo escri-
tas pelos consumidores e direcionadas aos fabricantes e distribuidores. Quem melhor 
compreendê-las e mais rápido e preciso for, mais bem sucedido será em suas estratégias 
de relacionamento com clientes e públicos de interesse. Vamos então as seis regras do 
marketing que impulsionam o consumo verde. 

Seis Novas Regras do Marketing Sustentável:

1 Valores do guia de compras do consumidor 

Historicamente, os consumidores compravam apenas pelo preço, desempenho e 
conveniência. Atualmente, tudo importa – saber a origem do produto, como ele é produzi-
do, embalado, descartado – e até mesmo aspectos sociais como funcionários e fornecedo-
res são tratados. Esta consciência sustentável não se limita apenas às gerações mais jovens. 
Os consumidores mais velhos também optam por retirar os produtos em conserva de suas 
prateleiras e se recusam a consumir produtos de empresas que poluem. 
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2 Considerações importantes sobre o ciclo de vida

Os consumidores de hoje estão fazendo mais do que apenas veri�car preços e 
procurar nomes de marcas conhecidas. Eles dedicam tempo em busca de rótulos com 
informações completas sobre questões ambientais e sociais que possam afetar o produ-
to durante o seu ciclo de vida. Da mesma forma, os consumidores podem procurar por 
produtos que façam parte do “comércio justo”, “livres de pesticidas” e “colhidos de forma 
sustentável”. Representando uma mudança radical na história da promoção, a comuni-
cação precisa ir além de benefícios das funções do produto em suas mensagens e contar 
toda a história por trás de suas ofertas. 

3 Atualmente, a reputação do fabricante e do varejista conta mais do que nunca 

Nem todos os produtos sustentáveis têm rótulos ecológicos ou títulos estampa-
do neles. Os consumidores se perguntam: “Quem faz esta marca? Será que este produto 
é produzido com altos padrões ambientais e sociais?”. 

4 Empresas são as suas �loso�as

As empresas e marcas são o que eles representam. Por exemplo, produtos de 
limpeza doméstica inovador usam o design, fragrância e segurança ambiental e pessoal 
para fazer da limpeza, uma experiência positiva para o homem e o meio ambiente. Em-
presas globais podem tornar uma abordagem proativa em fonte sustentável e tornar 
sua marca mais rentável. E a atenção com a qualidade, a paixão pelo meio ambiente e 
sociedade ou o compromisso com a transparência ajudam a ganhar clientes dispostos a 
recompensarem esta atitude com �delização do consumo.  

5 Quase todo mundo é um stakeholder corporativo

Um re�exo da crescente consciência social que existe entre os consumidores 
modernos, stakeholders corporativos não são apenas clientes, funcionários e investido-
res; hoje, públicos de todas as faixas são stakeholders corporativos, incluindo ambienta-
listas, educadores e crianças – mesmo os não-nascidos. Por exemplo, o aumento astro-
nômico em esforços de marketing relacionados à causa ajudam empresas e seus clientes 
mais esclarecidos a apoiarem pessoas que vivem com Aids na África. 

6 Autenticidade

Ter produtos biodegradáveis ou dar uma cara nova a um logotipo de reciclagem 
não é o su�ciente. O processo todo deve ser sustentável. Marcas consideradas como as 
mais legítimas vão além e integram benefícios relevantes de sustentabilidade em seus 
produtos e processos. Como exemplo, investimentos para reduzir os impactos de carbo-
no de suas operações empresariais. 
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SUSTENTABILIDADE COMO DEVER CONSTITUCIONAL  
DE INDUZIR PRÁTICAS DE CONSUMO E PRODUÇÃO

JUAREZ FREITAS

Introdução

A incidência do princípio constitucional da sustentabilidade implica o pro-
fundo redesenho de todo o sistema jurídico e do modo de interpretá-lo. Afortuna-
damente, começa a ser reconhecida a e�cácia direta e imediata do desenvolvimento 
sustentável em todas as províncias do ordenamento. Bem observado, o dever ubíquo 
de incorporar critérios de sustentabilidade ao processo de escolhas públicas – na linha 
do que assimilaram, em boa hora, o CNJ e o TCU4 - decorre, antes de tudo, do sistema 
constitucional (CF, arts. 3º, 170, VI e 225), que determina ao Estado orientar, induzir, 
adequar e regular as condutas, públicas e privadas5, para que se mostrem conducen-
tes àquele desenvolvimento propício à proteção dos direitos fundamentais das gera-
ções presentes e futuras. 

É o mandamento constitucional intergeracional que exige clari�car os objetivos6 
da sustentabilidade, no rol das diretrizes que condicionam os procedimentos públicos7. 
De tais objetivos emerge, por assim dizer, uma inovadora �loso�a de governança públi-
ca, sob a in�uência da qual são inseridas métricas que permitem a ponderação acurada 
de custos e benefícios, diretos e indiretos. 

Em todas as etapas da tomada de decisão pública (da crucial fase interna até a 
implementação), mister respeitar e fazer respeitar a sustentabilidade como  princípio 
cogente, não mera faculdade (exposta aos juízos voláteis de conveniência ou oportu-

4 Vide Resolução n. 201, de março de 2015, do CNJ. Em boa hora, o TCU aprovou resolução que criou 
a Política Institucional de Sustentabilidade do Tribunal. Vide Acórdão 329/2015. Vide, ainda, Acórdão 
4529/2012. Na esfera dos Estados, vide, para ilustrar, a Resolução 976/2013, do TCERS.  

5 Vide a Resolução n. 4.327, de 2014, do Banco Central, que trata da responsabilidade socioambiental das 
instituições �nanceiras, públicas e privadas.

6 Em 2015, a ONU de�nirá, em setembro, em Nova York, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 
7 A essa altura, não cabe dúvida séria sobre o fato de que a Constituição consagra o princípio da 

sustentabilidade, em suas entrelaçadas dimensões, quais sejam, a social, a ambiental, a econômica e a 
ética. O conceito de sustentabilidade, aqui defendido, é o de princípio constitucional que determina, 
com e�cácia direta e imediata, a responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização solidária 
do desenvolvimento material e imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, ambientalmente 
limpo, inovador, ético e e�ciente, no intuito de assegurar, no presente e no futuro, o direito ao bem-
estar. Vide, sobre o conceito e re�exos no Direito Administrativo, Juarez Freitas in Sustentabilidade: 
Direito ao Futuro. 2. Ed., BH: Fórum, 2012, especialmente Caps. 1 e 9. 
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nidade). Impõe-se, em outras palavras, reforjar juridicamente os modos de produção8 e 
consumo, de maneira a instaurar ambiente ecologicamente equilibrado, colorido com 
as tonalidades vivas da equidade intergeracional.

Consoante tal perspectiva, eis as premissas medulares do presente estudo: 
a) a sustentabilidade, no sistema brasileiro, é princípio de estatura constitucional 

(CF, arts. 3º, 2259, 170, VI), aplicável no âmbito de procedimentos públicos e 
privados, tendo em vista a tutela peculiar dos direitos fundamentais de terceira 
dimensão10; 

b) os procedimentos públicos, tais como os administrativos e tributários11, devem 
contribuir, de modo sincronizado, para internalizar externalidades, com prioriza-
ção fática e jurídica daquelas escolhas ligadas ao bem-estar duradouro (núcleo 
deontológico do princípio em apreço); 

c) mediante adoção de mais completa matriz de riscos, o controle de procedimen-
tos públicos passa a operar com modelos paramétricos, na ciência de que a me-
lhor solução terá de estar associada aos menores impactos negativos e, conco-
mitantemente, às maiores vantagens globais.

Com base nessas premissas de fundo, postula-se o aperfeiçoamento sem prece-
dentes da implementação de políticas públicas, no sentido deliberado e consistente de 
gerar o desenvolvimento sustentável.   

Políticas públicas sustentáveis 

Políticas públicas sustentáveis são programas de Estado Constitucional (mais do 
que governativos) que conferem primazia ao desenvolvimento duradouro, material e 
imaterial. Supõem, nessa medida, o quali�cado induzimento ao consumo e à produção 
inteligentes, com o propósito de preparar, em larga escala, uma sociedade inclusiva e 

8 Vide, no Direito Comparado, o plano norte-americano de 2014 da Agência de Proteção Ambiental (EPA), 
segundo o qual, até 2030, as operadoras de usinas de geração de energia elétrica terão que reduzir em 
30% as emissões de dióxido de carbono. 

9 Vide decisão do STF: “Princípios constitucionais (art. 225) do desenvolvimento sustentável e da 
equidade e responsabilidade intergeracional. Meio ambiente ecologicamente equilibrado: preservação 
para a geração atual e para as gerações futuras. Desenvolvimento sustentável: crescimento econômico 
com garantia paralela e superiormente respeitada da saúde da população, cujos direitos devem ser 
observados em face das necessidades atuais e daquelas previsíveis e a serem prevenidas para garantia 
e respeito às gerações futuras. […]” (ADPF 101, Rel. Min. Cármen Lúcia Rocha).

10 Vide decisão do STF: “Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) – que 
compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais – realçam o princípio da liberdade e os 
direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais) – que se identi�cam com as 
liberdades positivas, reais ou concretas – acentuam o princípio da igualdade, os direitos de terceira 
geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as 
formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento importante 
no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, 
enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade” (MS 22.164, 
Rel. Min. Celso de Mello).

11 Vide, no Direito Comparado, Maria Jesús García-Torres Fernández in Análisis de la Protección Tributaria 
del Medio Ambiente.  Cizur, Aranzadi-Thompson Reuters, 2011. 
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saudável. Para viabilizar tais políticas, a tomada da decisão estatal terá de ser precedida 
de inédita avaliação de impactos sociais, econômicos e ambientais, por ações e omis-
sões, em lugar de estimativas ingênuas, toscas e inconsequentes. 

Nesse prisma, qualquer ação pública (administrativa, legislativa e jurisdicional) 
precisa contemplar os riscos e os ganhos não apenas econômicos, mas ambientais e so-
ciais. Para ilustrar, o sistema administrativo e tributário tem de reorientar a matriz ener-
gética para a e�ciência, a reciclagem e a prioridade das energias renováveis, em vez de 
se imantar pelo fascínio imediatista dos fósseis.

Tudo isso pressupõe a troca do decisionismo patrocinado por interesses subal-
ternos para uma decisão equitativa, consistentemente motivada e proba. Apenas desse 
modo,opensamento de longo prazo terá chance de “descarbonizar” a economia, a esfera 
jurídica e a política, limpando-as e destronando a retórica do engano e do autoengano. 

A partir daí, as políticas públicas sustentáveis (cienti�camente informadas) terão 
vez e voto. Quando isso ocorrer, emergirá o desenvolvimento justo, voltado para aquilo 
que realmente importa: a qualidade de vida, assegurada a todos como direito irrenun-
ciável ao futuro12.

Em outras palavras, as políticas públicas sustentáveis são programas que o Poder 
Público deve enunciar e implementar de acordo com as prioridades vinculantes da Car-
ta, de ordem a assegurar a efetividade  do plexo de direitos fundamentais das gerações 
presentes e futuras13. Indefensável, por exemplo, efetuar uma licitação pública sem con-
siderar os custos de manutenção e os impactos sistêmicos sobre a saúde da população14. 
A�gura-se, de outra parte, manifesta a insustentabilidade de empréstimos públicos de-
sacompanhados de cautelas sociais e ambientais, além das econômicas15. 

Dito de modo direto, importa assimilar que as politicas públicas, sem exceção, 
têm de estar preordenadas para promover, de modo diligente e em tempo útil, a har-
monização efetiva dos vetores ambientais, sociais e econômicos, contribuindo, assim, à 
superação da chamada tragédia dos comuns16. 

Quer dizer, não apenas se impõem práticas e�cientes de racionalização dos 
meios, mas a gestão sustentável de processos, com o monitoramento �nalístico de qua-
lidade, a par da imprescindível capacitação para conceber e �scalizar procedimentos 
com semelhante desiderato. 

Com efeito, o procedimento licitatório é emblemático para evidenciar como a 
decisão pública pode ser prestimosa para “[...] controlar a produção, a comercialização 
e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a 
qualidade de vida e o meio ambiente17”.

12 Vide Zygmunt Bauman in A Sociedade Individualizada. Rio: Zahar, 2008, p. 105: “A qualidade humana da 
sociedade deveria ser medida pela qualidade de vida dos seus membros mais fracos”.

13  Vide Juarez Freitas in Direito Fundamental à Boa Administração Pública. 3. Ed., SP: Malheiros, 2014, p. 32. 
14 Estudo da Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer, ligada à Organização Mundial da Saúde, 

evidencia a poluição atmosférica como uma das principais causas de mortes por câncer.
15 Vide a mencionada Resolução n. 4.327, de 2014, do Banco Central do Brasil, que de�ne o risco 

socioambiental.
16 Vide, sobre tragédia dos comuns, James Salzman e Barton Thompson Jr in Environmental Law and 

Policy. 3a ed., NY: Foundation Press, 2010, p.19: “[…] individual rational behavior is collectively de�cient. 
Individual’s personal incentives work against the best long-term solution”.

17  Vide CF, art. 225, par.1º, V. 
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Ao licitar, o Estado-Administração é chamado a densi�car o princípio da susten-
tabilidade, em consórcio indissolúvel com os demais princípios18, eis que, no limite, a 
obra ine�ciente, o serviço nefasto, o �nanciamento temerário e o produto nocivo com-
põem o quadro de violações frontais ao princípio em tela. Nessa medida, a solução pú-
blica mais vantajosa será somente aquela que se apresentar apta a produzir, direta ou 
indiretamente, o menor impacto negativo e, simultaneamente, os maiores benefícios 
econômicos, sociais e ambientais. 

É que, ao tomar decisões públicas, não se podem ignorar, candidamente, os efei-
tos futuros, por maior que seja a incerteza. Um dos erros crônicos tem sido o de não 
(querer) enxergar, por exemplo, que a manutenção precisa ser contratada segundo a 
lógica do longo prazo, escolhido o material mais duradouro e resiliente. Na lógica domi-
nante, o contratado tende, não raro, a fazer simples remendos, de maneira que logo sur-
gem onerosas recontratações de curta duração. Evidencia-se, nesse caso, o erro crasso e 
corriqueiro de arquitetura intertemporal dos procedimentos públicos. 

Em contraste, o procedimento sustentável é capaz de contemplar, ao mesmo tempo, 
a manutenção e a ampliação gradativa de capacidade, e�ciência e produtividade, sempre 
em horizonte que transcende os calendários eleitorais. Cabe, pois, ao Estado-Administra-
ção encorajar e cobrar que os atores sociais passem a concretizar o princípio da sustenta-
bilidade19 – desde a obtenção de matérias-primas e dos insumos, passando pelo processo 
produtivo e consumo até a disposição �nal ou pós-consumo. Não se trata de simples pre-
dileção de agente idealista e engajado, mas de incontornável obrigação jurídica.  

Note-se, de passagem, que a Lei de Resíduos Sólidos20 consagra, de modo cate-
górico, o princípio do desenvolvimento sustentável (art.6º, IV) e estabelece a prioridade 
(art.7º, XI), nas aquisições e contratações públicas, para os produtos reciclados ou reci-
cláveis e para os bens, serviços e obras que correspondam a padrões da economia de 
baixo carbono. Prioridade, no enunciado normativo, não pode ser interpretada como 
mera faculdade, menos ainda como singela preferência21. 

Em paralelo, quadra reconhecer, vez por todas, que o custo de investir no mo-
nitoramento do uso de recursos naturais requer investimento de “x”, contudo tende a 
proporcionar, ao longo do tempo, economia da ordem de várias vezes “x.” Outra vez: 
a adoção, em larga escala, de procedimentos públicos direcionados à ecoe�ciência 
(obtendo mais com menos recursos naturais22) não é simples escolha, escrava dos en-
viesados juízos de conveniência e de oportunidade, porém mandamento jurídico a ser 
observado à risca.  

Pois bem. Arrolem-se, a título ilustrativo, adicionais aplicações do princípio da 
sustentabilidade, no âmbito da tomada de decisão pública: 

18  Trata-se - convém reiterar - de diretriz vinculante. Vide, a propósito, Lei n. 6.938/81, art. 4°, VII. 
19  Vide Lei n. 12.305, de 2010, art. 3º, IV, sobre o ciclo de vida do produto.
20  Vide Lei n. 12.305, de 2010.
21  Vide o Código Florestal (Lei n. 12.651, de 2012), que, a despeito de retrocessos pontuais, explicita regras 

de controle de origem dos produtos �orestais (arts. 35, 36 e 37). 
22 No ranking do American Council for Energy-E�ciente Economy, o Brasil está em 15º lugar em termos de 

e�ciência energética, nos termos do relatório The 2014 International Energy E�ciency Scorecard. Daí a 
relevância estratégica de considerar a e�ciência energética uma prioridade-chave. 
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a)  Os edifícios públicos podem-devem ser construídos com tecnologias “verdes”23, 
de modo a distribuir  energia excedente24.

b)  Os programas de moradias destinadas às famílias de baixa renda precisam, des-
de já, incluir a energia solar térmica25.

c)  As merendas escolares não apenas têm de ser oferecidas, com preferência, por 
fornecedores locais, senão que devem ser compostas de alimentos isentos de 
venenos cancerígenos26.

d)  A construção em área contaminada simplesmente não pode ser tolerada até que 
se proceda a completa descontaminação. 

e)  Os projetos básicos e executivos, para a contratação pública de obras e serviços 
de engenharia, estão, desde já, obrigados a contemplar opções redutoras dos 
custos de manutenção e de operacionalização, não apenas os de construção. 

f )  Os veículos adquiridos pelo Poder Público têm de ser os menos poluentes, isto 
é, dotados de rigorosos controles de emissão, no intuito de enfrentar a poluição 
que, nos grandes centros, assume proporções alarmantes e, não raro, fatais. 

g)  As políticas de transporte devem levar em conta o caráter prioritário do trans-
porte público de qualidade27, assim como o incremento de alternativos modais 
de transportes (ferrovias e hidrovias) para o escoamento de pessoas e produção, 
haja vista a saturação crítica do modal rodoviário28. (O trânsito, especialmente 
nas metrópoles29, é estressante testemunho da falta de planejamento sistêmico 
e do enviesamento do “status quo”30.)

h)  No atinente aos procedimentos relativos a compras sustentáveis, a Administra-
ção Pública pode-deve servir de modelo inspirador do consumo racional31, no 

23 Vide, a propósito, iniciativa da ONU, intitulada Década da Energia Sustentável para Todos (2014-2024), 
lançada na Conferência Bloomberg de Finanças para as Novas Energias, em New York.

24 Vide a Resolução Normativa n. 482, de 2012, da Aneel, sobre condições gerais para o acesso de 
microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica.

25 O fornecimento su�ciente de energia, com tarifas módicas, é uma das principais demandas brasileiras. 
Justi�ca-se, pois, defender a obrigatoriedade de instalar aquecedores solares em todas as moradias do 
programa Minha Casa, Minha Vida.

26 Vide a experiência de Itaipu, no Programa Cultivando Água Boa, em parceria com municípios lindeiros 
ao lago, com avanços   signi�cativos em projetos de educação ambiental e agricultura orgânica. 

27 Vide o Comunicado do IPEA 113, Poluição Veicular Atmosférica, setembro de 2011, p. 24, que aposta 
em alternativas tecnológicas limpas e, em lugar de políticas contraditórias que favorecem o transporte 
individual, postula a prioridade do transporte coletivo. Ora, a partir do advento da Lei de Mobilidade 
Urbana, em 2012, o mundo jurídico consagra tal perspectiva. Vide a propósito, Relatório do TCE/SC, 
RLA-1300759493, escrutinando o cumprimento da Política Nacional de Mobilidade Urbana. 

28 Vide, sobre o sistema intermodal, Sérgio Besserman, José Eli da Veiga e Sérgio Abranches in Brasil Pós-
Crise. Fábio Giambiagi e Octavio de Barros (Orgs.). Rio: Campus, 2009, p. 320.

29 Cidades fazem esforço meritório para vencer gargalos, como Copenhague e Oslo. Em toda parte, 
porém, requer-se acentuada mudança de concepção e de planejamento dos centros urbanos, muitos 
dos quais verdadeiramente impróprios para a vida saudável. 

30 Vide William Samuelson e Richard Zeckhauser in  “Status  Quo  Bias  in  Decision  Making,” Journal  of 
Risk  and  Uncertainty,  1: p 8  (1988): “The  main  �nding  is that  decision  makers  exhibit  a  signi�cant  
status  quo  bias.  Subjects  in  our  experiments  adhered  to  status  quo  choices  more  frequently  than  
would  be  predicted  by  the  canonical  model”.

31 Vide Gerd Scholl, Frieder Rubik, Harri Kalimo, Katja Biedenkop e Ólöf Söebech  in “Policies to promote 
sustainable consumption: innovative approaches in Europe”. Natural Resources Forum, V. 34, fevereiro 
de 2010, pp 39-50. Vide, no Direito Internacional, o Programa “Compras Públicas Sustentáveis” (SPP), 
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exercício do seu poder indutor, passível de aferição em auditorias operacionais32. 
Ou seja, a partir do criterioso levantamento de opções33, impõe-se conferir aten-
ção ao ciclo de vida dos bens, adquirindo somente o necessário e zelando pela 
qualidade de origem e destinação. (A gestão sustentável de suprimentos34 opera 
com uma equação de custo-benefício que inclui variáveis não somente econômi-
cas. Reitere-se que não se trata de simples faculdade. Trata-se de poder-dever.) 

Assentado o ponto relativo à obrigatoriedade da tomada de decisões públicas 
sustentáveis, infere-se que o controle necessário tem de ser remodelado para cobrar a 
e�cácia intertemporal das políticas adotadas, em vez do formalismo vazio e da e�ciência 
de fachada.  É que o formalismo e a e�ciência, em situações paradoxais, produzem mais 
velozmente o insustentável, como atesta o famoso “paradoxo de Jenvons35”. Daí se pre-
conizar a eco�ciência [em vez da e�ciência utilitária] como poderosa aliada do princípio 
da e�cácia intertemporal. 

Regras para isso, no sistema brasileiro, não faltam. Podem ser catalogadas em 
três grandes grupos: (i) regras legais; (ii) regras administrativas, decorrentes do poder 
regulamentar e (iii) regras extraíveis do sistema, as quais servem para colmatar lacunas e 
suprir pontual carência de disposição expressa. 

No grupo das regras expressas, �gura, com primazia cronológica, a Lei de Mu-
danças Climáticas36. Esse diploma estipulou, com ousadia até,  a cogência das escolhas 
que estimulem, de modo célere e indelével37, o incremento de processos e tecnologias 
sustentáveis, destinados a contribuir para uma “economia circular”, com o estabeleci-
mento de preferência para propostas que propiciem maior economia de energia, água 
e outros recursos naturais. Note-se que tais critérios de preferência têm de ser aplicados 
até para a autorização administrativa e, a fortiori, na celebração de contratos administra-
tivos que pressupõem alta previsibilidade.

Outra disposição textual digna de nota restou inserida no corpo da Lei de Licita-
ções38, ao estatuir que  o certame, além da isonomia, destina-se a garantir “[...] a seleção 
da proposta mais vantajosa para a Administração e a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável”. Como se observa, isonomia e sustentabilidade são princípios de 
aplicação consorciada obrigatória. 

Por sua vez, a Lei   do Regime Diferenciado de Contratações39, teve o cuidado 
de sublinhar que os procedimentos licitatórios precisam guardar conformidade com o 
princípio do desenvolvimento sustentável e observar a diretriz da “[...] maior vantagem 

ação ligada ao Programa-Quadro de 10 Anos para Consumo e Produção Sustentáveis (10YFP). Vide, a 
respeito, www.unep.org/10YFP.

32 Vide, por exemplo, o Acórdão 1.752/2011, do Tribunal de Contas da União. 
33 Vide “Guia prático de licitações sustentáveis da Consultoria Jurídica da União no Estado de São Paulo”. 

São Paulo: AGU, 2011.
34 Vide o “Guia de inclusão de critérios de sustentabilidade nas contratações da Justiça do Trabalho”. 

Brasília: CSJT, 2012.
35 Vide William Stanley Jevons in The Coal Question. Londres: MacMillan, 1866.
36 Vide Lei n. 12.187/2009.
37 Vide, a propósito, as recomendações do Tribunal de Contas da União, em auditoria operacional sobre 

políticas públicas e mudanças climáticas, in TC 026.061/2008-6, Acórdão 2.462/2009.
38 Vide Lei n. 12.349, de 2010, que alterou o art. 3º, da Lei de Licitações.   
39 Vide Lei n. 12.462, de 2011, arts. 3º, 4º, 10 e 19.         
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para a Administração Pública, considerando custos e benefícios, diretos e indiretos, de 
natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao des-
fazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores 
de igual relevância.” E não só: o diploma admite, na contratação de obras e serviços, a 
remuneração variável vinculada ao desempenho da contratada, com base em metas de 
sustentabilidade. 

Já entre os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos40, consta a priorida-
de mandatória, nas contratações públicas, para produtos reciclados e recicláveis41, assim 
como bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com os padrões de 
consumo social e ambientalmente sustentáveis. Para esse diploma, sempre que viável 
optar entre um ou outro bem, a escolha tem que recair sobre aquele que estiver em 
sintonia com as exigências globais da sustentabilidade, sobremodo perante alternativas 
com preços razoáveis. O que se intenta, em outras palavras, é acelerar a transição para o 
mundo dos negócios “verdes”, à base da constatação de que os métodos usuais (business 
as usual) simplesmente tendem a tornar a vida humana seriamente de�citária42. 

O segundo grupo é o das regras administrativas expressas, as quais, no âmbito 
do poder regulamentar, visam a concretizar o princípio da sustentabilidade. Aqui, me-
rece referência, a título ilustrativo, o Decreto n. 7.746, de 201243, que regulamenta o art. 
3º, da Lei de Licitações, precisamente ao estabelecer os critérios explícitos de sustenta-
bilidade nas contratações públicas. São listadas, entre outras diretrizes, a maior vida útil 
e o menor custo de manutenção, além da origem ambientalmente regular dos recursos 
utilizados nos bens, serviços e obras. 

Diante do exposto, lícito asseverar que regras44 se encontram disponíveis, no sis-
tema brasileiro, para exigir procedimentos sustentáveis. No entanto, caso perdure, aqui 
e ali, eventual lacuna, resta o caminho plausível de construir o intérprete45, por inter-
pretação sistemática, regras integrativas do terceiro grupo, isto é, aquelas formuladas 
pelo aplicador (�el aos compromissos derivados do contrato social intergeracional)46, 
que não se subtrai do compromisso de contribuir à e�cácia do citado princípio. A não ser 
assim, a suposta ausência de regras seria utilizada como arma contra a força vinculante 
do sistema, arma que nenhum agente idôneo tem o porte para carregar. 

Em síntese, existem regras (dos três grupos) mais do que su�cientes para se con-
siderar imediatamente e�caz o princípio do desenvolvimento sustentável, no campo 
dos procedimentos públicos. Nada justi�ca que tais procedimentos permaneçam presos 
a metodologias míopes de julgamento e controle, como se pudessem desprezar impu-
nemente os direitos fundamentais de gerações presentes e futuras. 

40 Vide Lei n. 12.305, de 2010, art.7º, XI.
41 A regulação estatal, por certo, é decisivo fator para a promoção da denominada economia circular. Com isso 

em mente, a Comissão Europeia formulou, recentemente, propostas ambiciosas de reciclagem até 2030.
42 Vide Martha Nussbaum e Amartya Sen (eds.) in The Quality of Life. NY: Oxford University Press, 1993, pp 1-9.  
43 Vide a Instrução Normativa n. 10, de 2012.
44 O art. 3º, da Lei de Licitações, ao consagrar o princípio do desenvolvimento sustentável, veicula norma 

geral aplicável a todas as esferas federativas. 
45 Vide, nessa linha, Juarez Freitas in A Interpretação Sistemática do Direito. 5. Ed., São Paulo: Malheiros, 

2010, pp. 228- 271.
46  Vide Peter Häberle in Un Derecho Constitucional para las Futuras Generaciones. La otra forma del contrato 

social: El Contrato Geracional. Lecciones y Ensayos, n.87, UBA, 2009, pp 17-37. 
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Portanto, os controles (externo, interno, social e jurisdicional) têm de assumir o 
protagonismo na rede�nição da cultura publicista (administrativa47, por exemplo) com 
determinações (não meras recomendações) voltadas ao balanceamento apropriado de 
custos e benefícios, em termos econômicos, sociais e ambientais. Consigne-se de forma 
cristalina: a sustentabilidade representa – à diferença do que imaginam os críticos su-
per�ciais – enorme ganho de e�ciência, com redução imediata de custos (às vezes até 
no plano imediato). Bem assimilado, o princípio da sustentabilidade deixa de ser visto, 
pois, como marketing para ganho de reputação,  e converte-se em uma fonte preciosa 
de agregação de valor.  

Naturalmente, os critérios de sustentabilidade, incorporados ao processo de to-
mada da decisão pública, requerem impessoalidade, capacidade re�nada de prospec-
ção e abandono resoluto das concepções reducionistas (próprias da “patronagem” e do 
utilitarismo míope). Não é admissível manter os juízos adstritos ao curto prazo, típico 
comportamento daqueles que se alienam, por ação ou por omissão, a interesses subal-
ternos ou autocentrados. 

Nessa ótica, o gestor público e os controles devem vencer, em conjunto, qual-
quer traço de indolência acomodatícia, no encalço de estimular iniciativas aprováveis 
no teste de sustentabilidade. Logo, cresce de relevo examinar as políticas públicas me-
diante uma tríade de questões.

Uma primeira questão concerne aos antecedentes e à �nalidade do procedi-
mento público. Nessa fase interna, imprescindível responder às seguintes indagações, 
em resumo: É o procedimento público realmente necessário? Apresenta benefícios di-
retos e indiretos, intrínsecos e extrínsecos, que superam os custos diretos e indiretos? O 
agente público lato sensu considerou, com esmero de cálculo48, a hipótese de resolver 
a demanda, com medidas de racionalização ou o emprego daquilo que está disponível 
e ocioso? A decisão pública favorece o desenvolvimento sistêmico ou contribui para o 
desperdício e para a formação de gargalos que di�cultam a vida de todos? O dever de 
motivação, exercido nessa fase, tem de enfrentar, coerente e congruentemente, o mérito 
dessas questões em bloco, na certeza de que o procedimento supér�uo ou lesivo não 
pode ser aceito. Em uma síntese: o que afeta o futuro, afeta direitos fundamentais, razão 
pela qual tem de estar satisfatoriamente ponderado e justi�cado.

Prosseguindo no teste de sustentabilidade: a segunda bateria de questões en-
volve a fase de implementação do procedimento público. Aqui, superada a etapa de-
cisória inicial, é chegado o momento de de�nir os requisitos de ordem ambiental, eco-
nômica e social. Requisitos que, na etapa do julgamento, ultrapassam – sem excluir – o 
exame de legalidade e formas.

Por derradeiro, a terceira questão é aquela relativa à avaliação dos resultados. Nes-
se ponto, conferir-se-á se os resultados foram positivos, conforme aspectos comensuráveis 
e incomensuráveis, checando-se, assim, o cumprimento exato de condicionantes. 

Os momentos, que compõem o teste de sustentabilidade dos procedimentos 
públicos, apresentam-se encadeados. Uma vez resolvidas essas questões reciproca-
mente implicadas, os critérios de sustentabilidade reorientam, por assim dizer, a go-
vernança pública, tanto pelo redesenho do bloco de sindicabilidade de seus objetivos  

47 Vide, por exemplo, Resolução n. 976/2013 e Resolução n. 1009/2014, do Tribunal de Contas do Rio 
Grande do Sul.

48 Cálculo relativo à estima dos custos (diretos e indiretos) e benefícios ambientais, sociais e econômicos.
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concretos quanto pela ressigni�cação dos elementos vinculados do julgamento em abs-
trato; en�m pelo escrutínio da operacionalização49. Nesses moldes, a sustentabilidade 
proíbe a ine�ciência e a ine�cácia dos procedimentos públicos (�nalidade inibitória), 
hierarquiza prioridades para a tutela de direitos fundamentais de gerações presentes e 
futuras (�nalidade conformadora e hirarquizadora),50obriga a prevenção e a antecipação, 
com antevisão de resultados (�nalidade antecipatória e prospectiva), estimula e induz 
comportamentos intertemporalmente responsáveis (�nalidade indutora e preventiva)51. 
Vale dizer, o procedimento público, aprovado no teste da sustentabilidade (com obser-
vância das regras correspondentes), é aquele concretizador de políticas constitucionais 
vinculantes (nos termos de�nidos antes). 

Pode parecer tarefa simples, mas não é. O maior inimigo reside nos desvios cog-
nitivos que turbam a correção das decisões52. Entretanto, nada autoriza o escapismo pa-
ralisante. Quando manejados sabiamente, os novos critérios operam como so�sticados 
padrões de juridicidade. Nessa medida, o exame de sustentabilidade dos custos e be-
nefícios [diretos e indiretos] representa um verdadeiro alento para o Direito Público, um 
dos pontos mais promissores e ricos de in�exão dos estudos e das práticas publicistas. 

Conclusões

Tudo considerado, a tomada da decisão pública (não apenas administrativa) terá 
de incorporar a análise de custos e benefícios diretos e indiretos (sociais, ambientais e 
econômicos), consoante parâmetros do teste da sustentabilidade, ou seja, com aprova-
ção no referido teste. Não se pretende a obediência exclusiva ao longo prazo, pois não 
se pode descurar do presente. Trata-se tão-só de reconhecer a relevância estratégica 
do Estado intergeracional, no intuito de reordenar o comportamento social – da base 
à cúpula – mediante políticas realmente norteadas pelo desenvolvimento sustentável.  

Sublinhe-se: o princípio da sustentabilidade incide em todas as províncias do 
sistema jurídico, o que torna inadiável a sua exteriorização nas relações publicistas.  De-
termina o emprego e�caz e decrescente de recursos naturais e a consecução de polí-
ticas capazes de alcançar uma resposta satisfatória aos desa�os do desenvolvimento 
inclusivo e duradouro. Precisamente por isso, impõe-se erguer sistema de avaliação das 
políticas públicas, que migre para o escrutínio de custos diretos e indiretos, sociais, am-
bientais e econômicos, de modo a viabilizar o Estado intertemporalmente responsável. 

49 Nessa linha, vide, por exemplo, Renato Cader da Silva e Teresa Villac Pinheiro Barki in Compras públicas 
compartilhadas: a prática das licitações sustentáveis, Revista do Serviço Público, Brasília 63 (2): 157-175 
Abr./Jun. 2012.

50 Em razão disso, novos métodos menos onerosos serão sempre preferíveis. Exemplo: o processo 
eletrônico será preferível, prima facie, na comparação com os processos de consumo de papel, ainda 
que as licitações de informática tenham de considerar, adequadamente, a destinação de equipamentos 
digitais, como determina a Lei de Resíduos Sólidos. 

51 Vide Walter Mischel, Ozlem Ayduk, Marc Berman, B. J. Casey, Ian H. Gotlib, John Jonides, Ethan 
Kross, Theresa Teslovich,  Nicole L. Wilson, Vivian Zayas e Yuichi Shoda in Willpower over the life span: 
decomposing self-regulation, Social Cognitive and A�ective Neuroscience Advance Access, Oxford 
University Press, Set. 2010, pp 1-5.

52 Vide, sobre vieses, Judgment under Uncertainty: Heuristic and Biases. Daniel Kahneman, Paul Slovic e 
Amos Tversky (Editores). New York: Cambridge University Press, 1982. 
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Em última análise, o princípio constitucional da sustentabilidade é uma diretriz 
que tem o condão de mudar, por inteiro, o edifício do Direito como sistema, não apenas 
pensado em moldes coercitivos, mas como poderoso indutor. Assim, o Direito Público 
cumprirá o papel indeclinável de incentivar a cooperação, a empatia e a preservação da 
biodiversidade; e passará a suscitar inovação com fomento de modos de produção e con-
sumo, compatíveis com o equilíbrio ecológico. Em suma, pode-se a�rmar que o Direito 
precisa ser reconcebido, no Século XXI, sob o signo das energias limpas em sentido amplo.

Juarez Freitas
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RELATO INTEGRADO: O NOVO  
PADRÃO DE RELATOS CORPORATIVOS

LUIZ NELSON GUEDES DE CARVALHO
JOSÉ ROBERTO KASSAI

Introdução

A Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável realizada 
no Brasil em junho de 2012, a RIO+20, resultou num documento �nal intitulado The Fu-
ture We Want e o seu parágrafo 47 reconhece a �gura do Relato Integrado e temos razões 
para crer que esta será a próxima grande revolução na forma de comunicação de uma 
organização perante seus stakeholders, incluindo mas não se limitando aos relatórios 
�nanceiro-contábeis. Conforme a seguir:

47. We acknowledge the importance of corporate sustainability reporting and 
encourage companies, where appropriate, especially publicly listed and large 
companies, to consider integrating sustainability information into their reporting 
cycle. We encourage industry, interested governments and relevant stakeholders 
with the support of the United Nations system, as appropriate, to develop models 
for best practice and facilitate action for the integration of sustainability reporting, 
taking into account experiences from already existing frameworks and paying 
particular attention to the needs of developing countries, including for capacity 
building (The future we want. United Nations. RIO+20 United Nations Conference 
on Sustainable Development, 20-22 Jun 2012).

Como esta proposta envolve principalmente mudança de cultura por parte das 
organizações e de suas partes interessadas e implicam em regulamentações internacio-
nais e locais, os resultados �nais serão alcançados no longo prazo, mas da forma com 
que todo o processo está sendo conduzido e procurando envolver as pessoas chaves, 
certamente a RIO+40 irá reconhecer o novo papel das organizações como atores impor-
tantes na construção do Futuro que Queremos.

E, a�nal de contas, o que é o Relato Integrado? O Que e Como as empresas irão 
divulgar em tal Relato? Eles serão compulsórios ou voluntários? Deverão ser auditados 
ou assinados por pro�ssional habilitado? Qual o per�l desses pro�ssionais? É uma nova 
contabilidade? Somente as grandes empresas ou de capital aberto estarão sujeitas a este 
novo padrão? Qual a relação com os relatórios de sustentabilidade do GRI (Global Repor-
ting Initiative) ou com o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BMF&Bovespa? 
As normas internacionais de contabilidade (IFRS) e as americanas (FASB) serão alteradas? 
Como mensurar as externalidades e os ativos intangíveis? São basicamente relatórios ou 
envolve outras formas de comunicação?
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Este tópico não tem a pretensão de responder todas essas questões, até por-
que muitas respostas ainda estão sendo construídas e mais dúvidas surgirão até que se 
consolide este novo padrão de comunicação corporativa. Por ocasião do lançamento 
mundial da minuta sobre Relato Integrado (2013) mais de uma centena de empresas em 
todo o mundo já haviam se candidatado para participar do projeto piloto de teste da 
minuta da estrutura conceitual disponibilizada na ocasião. Muitas empresas de capital 
aberto no Brasil já elaboram algum tipo de relatório de sustentabilidade, e a versão 4 dos 
relatórios GRI já é uma realidade. Como esta ONG também é membro do International 
Integrated Reporting Council (IIRC), é possível acreditar que o formato desse novo mode-
lo de comunicação corporativa deverá incorporar todas essas contribuições existentes 
e, muito provavelmente, a maior evolução [e revolução] cultural está relacionada com a 
postura da empresa diante de um novo modelo de negócio, em sintonia com os desa�os 
discutidos na RIO+20 para este século.

Por este motivo, julgamos mais relevante, neste momento, relatar alguns dos 
principais eventos pós-RIO-92 que culminaram na criação do IIRC, que é a entidade res-
ponsável pelo projeto de criação da proposta de enfoque do Relato Integrado, e incen-
tivar os leitores e interessados para que possam contribuir com a implementação desta 
proposta em suas organizações. 

As Conferências da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável e o papel 
das Empresas

Imagine-se num passado não tão distante, mais especi�camente na manhã do 
dia 12 de abril de 1961, a bordo de uma pequena cápsula espacial chamada Vostok-1, 
sentado ao lado de Yuri Alekseievitch Gagarin. O que passaria em sua mente se você 
estivesse sendo lançado naquela primeira viagem tripulada ao espaço e, em menos de 
duas horas, pudesse dar uma volta ao redor de toda a órbita do planeta? Muitas são 
as especulações sobre o que teria dito ou pensado aquele jovem piloto de 27 anos e, 
sem dúvida, a frase mais conhecida é “a Terra é azul”. Oito anos depois, por meio de 
uma foto tirada do espaço, aquele “mar azul” pôde ser contemplado pelo restante da 
humanidade, chamando a atenção para o fato de que vivemos em um planeta único e 
interdependente.

Naquela época, em que a população mundial acabara de atingir três bilhões de 
habitantes, tinha-se a impressão de que a única ameaça à preservação da humanidade 
eram as guerras; e o homem, por mais descuidado que fosse, não tivera muito sucesso 
na destruição da natureza. No entanto, ao ultrapassar os sete bilhões de habitantes, a 
situação mostra-se preocupante como evidenciam alguns cálculos simples realizados 
por geólogos (Goldemberg, 2012). Eles conseguiram medir o total de massa movimen-
tada pelos fenômenos naturais que ocorrem todos os anos no planeta, como erupções 
vulcânicas, terremotos, tempestades, ventos fortes, precipitações, furacões, tsunamis 
etc. e que são equivalentes a 50 bilhões de toneladas. Atualmente, com o uso intensi-
vo de energias (principalmente fósseis) e de recursos naturais não renováveis, cada um 
dos sete bilhões de habitantes movimenta em média cerca de 8 toneladas anuais (só 
de gasolina consome-se em média 1 tonelada per capita ano), o que resulta num total 
de 56 bilhões de toneladas, mostrando-se assim a magnitude e a força das atividades 
humanas e industriais.
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E se pensarmos numa população prevista para meados deste século em torno 
de 9 bilhões de habitantes, ao mesmo tempo em que os países pobres se empenharão 
para melhorar suas condições de vida e de consumo e os países ricos relutarão em 
abrir mão de seu conforto atual, será muito difícil compatibilizar as origens e aplica-
ções de recursos desta equação, principalmente se não houver um aumento da cons-
ciência coletiva de que a responsabilidade pela preservação do meio ambiente é de 
todos. E, ainda, se quisermos aproveitar o desa�o de proporcionar um mundo me-
lhor e menos desigual, será necessário reconhecer e atribuir valor às externalidades 
sociais e ambientais em toda a cadeia produtiva e promover a internalização desses 
custos pelos agentes econômicos.

A Organização das Nações Unidas (ONU) realizou três grandes reuniões mun-
diais para discutir problemas relacionados aos limites da natureza e ao futuro da hu-
manidade: em Estocolmo (1972) que reuniu em torno de mil pessoas representantes 
de 113 países e de 400 entidades não governamentais; no Rio de Janeiro (1992) que 
reuniu 22 mil pessoas nos eventos o�ciais; e na RIO+20 (2012) que reuniu 110 mil 
pessoas nos eventos o�ciais (apenas no Rio Centro estiveram 45 mil pessoas) e mais de 
um milhão de pessoas nos eventos paralelos, com destaque para a Cúpula dos Povos 
no Aterro do Flamengo, o Espaço Humanidades no Forte Copacabana e o Pier Mauá 
que teve o navio do Greenpeace ancorado de frente para a Bahia de Guanabara (fotos 
e comentários vide referências).

No início, essas discussões eram restritas a grupos ambientalistas e, poste-
riormente, tornaram-se foco de discussões de políticas públicas e regionais e, após a 
divulgação do Relatório STERN (2006) e de sua versão brasileira EMCB (2009), que ba-
sicamente traduziram em moeda �nanceira os relatórios técnicos do Intergovernmen-
tal Panel on Climate Change (IPCC), atraiu-se a atenção dos mercados e das empresas 
(Kassai & Kassai; 2013).

Um seleto grupo de laureados com o Blue Planet Prize, considerado o Prêmio 
Nobel do Meio Ambiente e �nanciado por The Asahi Glass Foundation, reuniu-se alguns 
meses antes da RIO+20 e produziu um relatório de aproximadamente duzentas páginas 
com sugestões para serem apresentadas na grande Conferência das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento Sustentável realizada em junho de 2012 no Rio de Janeiro (Blue Pla-
net Laureates: Environmental and Development Challenges - The Imperative to Act, 2012). 
Uma síntese do resumo desse relatório destaca cinco ações prioritárias para equacionar 
as questões neste século:

•	 Urge mudar o produto interno bruto (PIB) como indicador de desenvolvimento, 
incluindo indicadores de capital humano, capital social e capital natural.

•	 Eliminar os subsídios perversos na área de energia.
•	 Evitar o crescimento desordenado da população, pois os próximos dois bilhões 

de habitantes irão consumir mais do que os dois bilhões anteriores.
•	 Preservar a biodiversidade e evitar o desmatamento.
•	 Investir em conhecimentos para aprender qual o rumo tomar.

Para concretizar essas cinco ações, bem como outras decorrentes ou necessárias, 
as empresas assumem papel fundamental, pois elas é que converterão as soluções em 
serviços ou produtos em escala global. Além da participação dos governos, do mun-
do acadêmico e da sociedade civil, espera-se que a ONU ou outro órgão que vier a ser  
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criado possa contribuir numa espécie de governança internacional, discussão tal que 
não teve êxito na RIO+20, mas fundamental que esteja consolidada até a RIO+40.

Quanto à substituição do PIB como medida de desenvolvimento, há dezenas de 
modelos que estão sendo estudados dos quais citamos dois deles: o índice de desenvol-
vimento humano (IDH), que já é uma realidade e o índice Felicidade Interna Bruta (FIB), 
que ainda é uma aspiração, mas repousa num conceito intuitivamente válido – o de que 
“Produto Interno Bruto não é igual a Felicidade Interna Bruta”. O primeiro já é adotado 
pelos países da ONU e inclui três dimensões (renda, educação e saúde). O outro foi de-
senvolvido num pequeno país de dois milhões de habitantes, o Butão, que é dirigido 
por um rei e um monge budista como primeiro-ministro, e está sendo experimentado 
na Inglaterra, Canadá, Brasil, entre outros, e inclui nove indicadores (padrão de vida, edu-
cação, cultura, saúde, bem-estar psicológico, vitalidade comunitária, meio ambiente, go-
vernança e uso equilibrado do tempo). Como exemplo de uso equilibrado do tempo, no 
Butão diz-se que uma pessoa deve dormir em média oito horas por dia, trabalhar em 
média oito horas e, nas oito horas restantes, deve fazer o que mais gosta.

As empresas já estão se antecipando a essa mudança no medidor de desenvolvi-
mento dos países e começam a incluir em suas decisões não apenas os aspectos econô-
micos, mas também levam em consideração as dimensões ambientais, sociais e culturais. 
Expressões como Triple Bottom Line (Planet, People, Pro�t) estão sendo utilizadas há anos. E 
há métodos para evidenciar o desempenho e mensurar as externalidades nas dimensões 
econômica-social-ambiental-governança, a exemplo do Bilan Social na França (1977), dos 
relatórios IBASE no Brasil (1990), do GRI (1997), da Demonstração do Valor Adicionado no 
Brasil e o Relato Integrado (2013). Os governos enfrentarão di�culdades de naturezas téc-
nicas, culturais e políticas para a implementação de um substituto do PIB e, apesar dessas 
mesmas di�culdades permearem a missão do Relato Integrado, certamente o know-how 
das empresas e a força dos mercados são vantagens favoráveis. Espera-se, assim, que o 
Relato Integrado venha a substituir os atuais relatórios corporativos no mesmo contexto 
que se busca um substituto para o PIB e, desta forma, as empresas e os mercados possam 
contribuir com as prioridades estabelecidas pelos agraciados com o Blue Planet Prize.

A Contabilidade Ecológica e o Balanço Contábil das Nações

O Departamento de Contabilidade e Atuária da Faculdade de Economia, Admi-
nistração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP) e a Fundação Insti-
tuto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI) trabalham pela melhoria 
dos relatórios empresariais desde a criação da FEA em 1946 e acompanharam, com ati-
tudes proativas, diversos momentos de evolução. Do tipo: mudanças nas leis das socie-
dades por ações, processamento técnico dos dados das Melhores e Maiores empresas 
do Brasil, da Revista Exame, reconhecimento dos efeitos in�acionários nos balanços pela 
correção monetária de balanços e correção integral, estudo e debate sobre contribui-
ções advindas dos padrões norte-americanos de contabilidade (FASB), o primeiro balan-
ço social na França (1977), as normas internacionais de contabilidade (IFRS), os relatórios 
de sustentabilidade (Ibase, GRI) e a proposta de Relato Integrado (IIRC). 

Para ilustrar a preocupação com os aspectos ambientais, destacamos duas pes-
quisas: uma realizada no início da década de 1990, denominada Contabilidade e Ecolo-
gia: uma exigência que se impõe (CARVALHO, 1991); e, a outra, transformada no Balanço 
Contábil das Nações: re�exões sobre mudanças climáticas globais (KASSAI et al., 2008).
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O artigo publicado na Revista Brasileira de Contabilidade às vésperas da RIO 92 
abordava de forma visionária as preocupações não apenas com o balanço social das 
atividades empresariais, mas também com os aspectos ambientais e ecológicos. 

O relacionamento entre Contabilidade e Ecologia mesmo que, aparentemente, 
possa não parecer óbvio, é hoje cada vez mais vital e tem um grande objetivo”. 
Afastados da arcaica visão de escrituradores e rebelados contra o encilhamento 
da visão de �scalistas, o espaço moderno dos contabilistas é o de comunicadores. 
Neste artigo, o contador Nelson Carvalho, professor de Contabilidade e Auditoria 
da FEA/USP mostra a razão de ser da combinação contabilidade-ecologia, cen-
trando o raciocínio no conceito-chave de que a divulgação tem o poder de mudar 
comportamentos e atitudes e buscando posicionar a importância do contabilista 
neste contexto. Mais do que nunca, às vésperas da ECO-92, é preciso que as ideias 
�oresçam neste campo até então árido (CARVALHO, 1991).

Embora no país ainda não houvesse uma ampla consciência dos problemas am-
bientais, Carvalho elencava uma relação de 12 problemas no tocante à agressão que as 
empresas fazem ou permitem fazer ao meio ambiente, a saber:

•	 O efeito estufa que pode vir a transformar a temperatura do planeta em algo 
insuportável para o ser humano.

•	 A depleção da camada de ozônio, desprotegendo a Terra da ação danosa dos 
raios solares ultravioletas.

•	 A chuva ácida.
•	 A qualidade do Ar.
•	 Os danos ao homem e à natureza advindos dos metais pesados.
•	 Os componentes e odores resultantes dos resíduos orgânicos voláteis.
•	 Os componentes orgânicos persistentes ou de absorção prolongada.
•	 A poluição sonora.
•	 A gerência do luxo ou dos resíduos, principalmente os de conteúdo tóxico.
•	 A contaminação da terra por agrotóxicos.
•	 Os vazamentos poluidores.
•	 O efeito potencialmente antiecológico de algumas inovações biotecnológicas.

E o autor ainda chamava a atenção para três perguntas que cada empresa, cada 
empresário, cada executivo, cada governante, cada parlamentar e cada cidadão deveria 
estar interessado em buscar soluções:

a)  Que setores industriais ou de negócios mais agridem o meio ambiente?
b)  Que pressões existem da parte da legislação vigente para eliminar esses proble-

mas e como aperfeiçoá-las? 
c)  Que soluções tecnológicas existem e como melhorá-las ou implementá-las?

Carvalho alertava ainda para as questões relativas ao futuro da humanidade, 
como fome, miséria, desenvolvimento econômico, alocação e uso de recursos, habita-
bilidade do planeta e, de forma profética, a�rmava: “No século XXI o contador será o co-
municador da vida empresarial por excelência, pois a divulgação tem o poder de mudar 
comportamentos e atitudes”, ressaltando a metodologia contábil de conhecer-identi�-
car-mensurar-reportar (CARVALHO, 1991). Hoje sabemos que a �gura do contador não 
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se refere apenas ao pro�ssional de ciências contábeis, tanto é que por sua iniciativa, 
apoiado pelo Prof. J. R. Kassai, foi criado em 2006 o Núcleo de Estudos em Contabilidade 
e Meio Ambiente (NECMA/USP) que conta com a participação de dezenas de pesquisa-
dores com formação não apenas em escolas de negócios, mas também de outras áreas 
como: biólogos, químicos, físicos, agrônomos, engenheiros, geólogos, advogados, jor-
nalistas dentre outros (NECMA, CnPQ).

Esse grupo de pesquisadores reuniu-se, então, para discutir o artigo pioneiro de 
CARVALHO (1991) e, com base em dados o�ciais do Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC/ONU) e na expertise multidisciplinar de seus membros, elaborou o primei-
ro relatório de alguns países, integrando informações de natureza econômica, social, 
contábil e ambiental. A pesquisa teve início em 2006 e os resultados foram apresentados 
em 2008 no evento de abertura do Prêmio Eco da Amcham do Brasil sob o título Balan-
ço Contábil das Nações: re�exões sobre mudanças climáticas globais. E também constou 
do livro Civil Economy, Democray, Transparency and Social ad Environmental Accounting 
Research Role (BALDARELI, 2010) e do Compêndio de Indicadores de Sustentabilidade 
de Nações (LOUETTE, 2009), que apresenta um leque de metodologias para avaliar a 
responsabilidade social e ambiental de empresas e de nações.

Conforme Louette (2009), o Balanço Contábil das Nações (BCN) é uma metodolo-
gia para a elaboração de relatórios contábeis de países ou regiões, por meio do método 
inquired balance sheet e da equação básica da contabilidade: ativo menos passivo é igual 
ao patrimônio líquido, composto por dados de natureza �nanceira e não �nanceira. O 
Ativo é mensurado com base no produto interno bruto (PIB) ajustado pela depreciação 
socioambiental da região, calculada com base no consumo médio de energia em tonelada 
equivalente de petróleo (Tep). O Patrimônio líquido é avaliado pelo saldo residual de car-
bono, preci�cado pelo custo do carbono evitado ou pela cotação em bolsas de valores e 
corresponde à capacidade natural de cada região de capturar os gases do efeito estufa di-
minuído das emissões previstas em vários cenários. O Passivo é avaliado por equivalência 
contábil e está relacionado de maneira ampla às externalidades de cada região.

A pesquisa abordou inicialmente uma amostra de sete países (Brasil, Rússia, Ín-
dia, China, EUA, Alemanha e Japão) e os resultados apontaram que apenas dois desses 
países (Brasil e Rússia) apresentaram patrimônios líquidos positivos ou superavitários 
e o balanço consolidado para o planeta em 2050 apontou um dé�cit equivalente a 
um quarto do PIB mundial, ou seja, cada um dos sete bilhões de habitantes deveria 
guardar o equivalente a 2,3 mil dólares anuais para mitigação dos efeitos de mudanças 
climáticas globais.

Neste relatório contábil o Brasil é o país com o maior superávit ambiental 
do planeta, equivalente a 544 bilhões de dólares anuais e con�rma a sua legitimida-
de para mercados de créditos de carbono. Entretanto, em pesquisas mais recentes  
(FELTRAN-BARBIERI; KASSAI; CINTRA; CARVALHO, 2012), nas quais se analisaram as pers-
pectivas de cada um dos estados brasileiros projetadas para 2030, concluiu-se que o su-
perávit ambiental brasileiro, na verdade, concentra-se na região Norte (Amazonas, Pará, 
Roraima) e os estados mais desenvolvidos da União ainda estão adotando políticas de 
crescimento nos mesmos moldes dos países desenvolvidos. Ou seja, na base de dispên-
dio energético do PIB e acúmulo de emissões de fontes variáveis. E, se quisermos trans-
formar o país em uma das primeiras “economias verdes”, é necessário rever essas ações.
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Acredita-se que as empresas terão papel importante nesta fase transitória da 
economia e elas deverão assumir suas responsabilidades em toda a cadeia produtiva, 
mas sem descuidar, sobretudo, de sua viabilidade econômica. O lucro deixará de ser 
o único objeto e se tornará uma obrigação por parte de seus administradores que, de 
forma disciplinada e responsável, não poderão negligenciar os riscos envolvidos – em-
presa sustentável não é a que deu lucro no passado, mas a que é administrada de forma 
a seguir dando lucro num futuro previsível e respeitando o ambiente social na qual está 
envolvida e o meio ambiente. 

Diálogo IFRS & GRI na FEA/USP

Com a adoção das normas internacionais de contabilidade (IFRS) na Europa 
(2005), no Brasil (2007) e em diversos países, as empresas passaram a adotar uma lin-
guagem contábil global e, apesar dos novos padrões de qualidade dos relatórios contá-
beis, os estudiosos dos relatórios de sustentabilidade estavam inquietos e acreditavam 
que era o grande momento de unir as forças e promover uma convergência ainda mais 
ampla, incluindo também indicadores de natureza social e ambiental. Fernando Elieser 
Figueiredo (2009), posteriormente a�liado ao NECMA/USP, foi um dos questionadores 
e, após averiguar norma por norma (inclusive as que ainda não haviam sido traduzidas 
para o país), descobriu que realmente não havia norma alguma com essa preocupação. 
O que motivou a formação de um grupo de trabalho que resultou na realização de even-
to na FEA/USP em 12 de maio de 2010, denominado Diálogo IFRS & GRI (sobre vídeo 
disponível vide referências).

A abertura deste evento foi feita pelo presidente internacional do Global Repor-
ting Initiative (Ernest Ligteringen) e foram discutidas as seguintes temáticas em torno da 
integração entre as informações �nanceiras e não �nanceiras. Quais sejam: Ética, trans-
parência e accountability (Robert Henry Srou); IFRS e tendências internacionais (Nelson 
Carvalho); Adoção das IFRS no Brasil (Eliseu Martins); Adoção da GRI no Brasil e no mun-
do (Carlos Eduardo Lessa Brandão e Gláucia Terreo); Cases de relatórios de sustentabili-
dade (Roberto Souza Gonzalez); e o debate �nal, conduzido por Ariovaldo dos Santos 
(especialista em demonstração do valor adicionado) e pelo professor de Sustentabilida-
de Jacques Marcovitch (FEA/USP, 2010).

Por ocasião deste evento realizou-se uma pesquisa com os 177 participantes, 
predominantemente formado por especialistas em relatos empresariais e os resultados 
foram os seguintes (KASSAI; HA; CARVALHO, 2011):
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Em sua opinião, qual a imagem de uma empresa que publica relatórios de sustentabilidade no 
Brasil?

57%     Estratégia de Marketing

12%     Seriedade e comprometimento com o meio ambiente

24%     Maior transparência gerando valor ao acionista

  5%      Outro

Qual a sua opinião sobre as informações divulgadas nos relatórios de sustentabilidade 
publicados atualmente?

6%       São dados con�áveis e completos

61%     São dados incompletos, mostrando somente aquilo que é de interesse da empresa

18%     São dados incertos, pois não passaram por auditoria

12%     Outro

Publicar relatórios de sustentabilidade para uma empresa torna-se uma vantagem competitiva, 
mesmo considerando-se os seus custos de publicação?

Dê uma nota de 1 a 6, sendo 1 pouco vantajoso e 6 muito vantajoso

1           2            3             4              5             6

1%        9%        15%        22%        28%        22%

O fato de uma empresa publicar relatórios de sustentabilidade interfere favoravelmente na sua 
decisão de investir na compra de ações?

Dê uma nota de 1 a 6, sendo 1 pouco vantajoso e 6 muito vantajoso

1           2             3             4              5             6

9%        7%        14%        33%        22%       13%

Você conhece o relatório de sustentabilidade GRI (Global Reporting Initiative)?

21%     Sim

40%     Só conheço super�cialmente

37%     Não

Você considera importante que as empresas de capital aberto divulguem relatórios de 
sustentabilidade de acordo com as diretrizes da GRI?

Dê uma nota de 1 a 6, sendo 1 pouco vantajoso e 6 muito vantajoso

1           2             3             4              5             6

0%        1%         7%         20%        30%       41%
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Para você, qual seria a maior vantagem se for obrigatório e houver uma padronização dos 
índices de sustentabilidade nos demonstrativos contábeis?

31%     Deixa de ser uma estratégia de marketing

15%     Enfoque na evolução do desenvolvimento sustentável como um todo

29%     Comparabilidade na análise dos dados entre empresas

18%     Mudança no comportamento das empresas com atitudes sustentáveis

5%        Outro

Supondo uma interseção entre GRI com os demonstrativos contábeis atuais, penso que:

50%     Alguns indicadores da GRI devem fazer parte das demonstrações contábeis

23%     É su�ciente se alguns dos indicadores aparecerem em notas explicativas

25%     Os relatórios devem ser distintos e independentes

Qual a sua opinião sobre publicação de relatórios de sustentabilidade em relação às empresas 
de capital aberto?

33%     Deve ser escolha da empresa em elaborar e publicar

65%     Deve ser obrigatória sua elaboração e publicação para as empresas

  1%      Não vejo necessidade em sua publicação

O relatório GRI deve ser obrigatório para as empresas de capital aberto, mesmo que 
parcialmente?

41%     Sim, todo o relatório GRI

40%     Sim, mas somente algumas de suas diretrizes

17%     Não

É importante que haja uma padronização dos relatórios de sustentabilidade divulgadas pelas 
empresas?

87%     Sim, pois assim há comparabilidade

  8%      Não, pois pode não ser adequado para todos os tipos de empresas

  4%      Não importa, pois não há auditoria dos dados

Fonte: KASSAI; HA; CARVALHO, 2011.

Os resultados desta pesquisa sinalizam rumo à necessidade e oportunidade de 
integração dos relatórios contábeis e de sustentabilidade, com a aproximação das dire-
trizes das IFRS e das GRI e, como argumento principal, de que: “Se não houver uma ação 
conjunta por parte da contabilidade e �nanças, que é a linguagem que os mercados 
entendem, de nada adianta a retórica dos ambientalistas diante dos desa�os das mu-
danças climáticas globais” (MARCOVITCH; FEA/USP, 2010). Este é o lema adotado pelo 
NECMA/USP e o que faz crer que o Relato Integrado esteja no caminho certo.
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Alguns meses depois deste evento, em 02 de agosto de 2010, Ernest Ligteringen 
(GRI) e Nelson Carvalho (NECMA/USP) participaram o�cialmente da primeira reunião do 
recém-criado International Integrated Reporting Council (IIRC), formado por iniciativa do 
Príncipe de Gales e com o objetivo de discutir futuras normas sobre Relato Integrado.

O que é o International Integrated Reporting Council (IIRC)?

A proposta de criação do Relato Integrado <IR> está a cargo do International 
Integrated Reporting Council (IIRC), criado o�cialmente em 02 de agosto 2010, confor-
me Press Release emitido pelo The Prince´s Accounting for Sustainability Project (A4S) em 
conjunto com o Global Reporting Initiative (GRI), intitulado Formation of the International 
Integrated Reporting Committee (IIRC)53:

The Prince´s Accounting for Sustainability Projetct (A4S) and the Global Reporting 
Initiative (GRI) announced today the formation of the International Integrated Re-
porting Committee (IIRC) (A4S & GRI, 02/08/2010).

Nesta primeira reunião o�cial do IIRC, realizada em Londres, os brasileiros Nelson 
Carvalho (FEA/USP) e Roberto Pedote (Natura) representaram o pais e, na época em que 
era presidente da CVM e do Comitê Executivo da IOSCO (International Organization of 
Securities Commissions), Maria Helena Santana também fez parte do Grupo. Atualmente, 
como já referido, são quatro os brasileiros que fazem parte do IIRC, incluindo Sandra 
Guerra (IBGC) e Marco Geovanne (PREVI). Vania Borgerth (BNDES) coordena a Comissão 
Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado e conta com o apoio de centenas 
de pessoas distribuídas em quatro grupos de trabalhos: GT1 - Gestão do Conhecimento, 
GT2 - Comunicação, GT3 - Empresas Pioneiras e GT4 - Investidores (Comissão Brasileira 
de Relato Integrado, 26/11/2014).

Segue o teor do primeiro encontro do IIRC, realizado em 02 de agosto de 2010, 
de acordo com o comunicado à imprensa e testemunho dos integrantes brasileiros ao 
sabor do tradicional chá inglês:

O Projeto do Príncipe de Gales para a Sustentabilidade (A4S) e o Global Reporting 
Initiative (GRI) anunciaram hoje a formação do IIRC. 
O mundo nunca enfrentou desa�os de tamanha magnitude: consumo excessi-
vo de recursos naturais �nitos, mudanças climáticas e a necessidade de fornecer 
água potável, alimento e melhores condições de vida para uma população global 
cada vez maior. Decisões tomadas para enfrentar estes desa�os devem estar em-
basadas em informações claras e compreensivas; mas, como o Príncipe de Gales 
disse, estamos no momento “[...] lutando para enfrentar desa�os do século 21 
com, na melhor das hipóteses, sistemas de relatórios e de tomada de decisão do 
século 20” (grifo nosso).

53 Mudou-se o termo Committee para Council, assim como se corrigiu a tradução para o português 
de “Relatórios Integrados” para “Relato Integrado”. Importante frisar que se evita, em português, 
a expressão “Relatório Integrado”, no singular, para descaracterizar o equívoco de entendê-lo como 
“Relatório único” – não se pretende substituir os vários relatórios atuais, porém alinhá-los em termos de 
uma informação empresarial harmonizada, sem mensagens con�itantes entre eles.
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A missão do IIRC é de criar uma estrutura globalmente aceita de contabilidade 
para a sustentabilidade. Uma estrutura que reúna informações �nanceiras, ambientais, 
sociais e de governança em um formato claro, conciso, consistente e comparável – em 
síntese, em um formato “integrado”. A intenção é de contribuir com o desenvolvimento 
de informações mais abrangentes e compreensíveis sobre o desempenho total de uma 
organização, tanto prospectiva quanto retrospectivamente, para atender às demandas 
de um modelo econômico emergente e mais sustentável. 

O IIRC reúne representantes da sociedade civil, bem como dos setores empresa-
rial, de contabilidade, de investimentos em ações, de regulação, ONGs, OIGs (organiza-
ção intergovernamental) e normatizadores. Este Comitê inclui um Comitê de Orientação 
(“Steering Committee”) e um Grupo de Trabalho. O Comitê de Orientação é dirigido por 
Sir Michael Peat, Principal Secretário Particular de Sua Alteza Real o Príncipe de Gales e 
da Duquesa de Cornwall, com o Professor Mervyn King, Diretor do Comitê King de Go-
vernança Corporativa, e também Diretor da Iniciativa Global para Relatórios GRI como 
Diretor Adjunto. O Grupo de Trabalho tem como codiretores: Paul Druckman, Diretor do 
Comitê Executivo da A4S, e Ian Ball, Executivo Chefe da Federação Internacional de Con-
tadores - IFAC. O papel do IIRC é o de responder à demanda de uma estrutura integrada 
de relatórios que seja concisa, clara, consistente e passível de comparações, re�etindo 
os objetivos estratégicos da organização, seu modelo de negócios e governança, e inte-
grando tanto as informações �nanceiras quanto as não �nanceiras. 

Toda companhia listada publicamente terá que submeter um relatório anual 
sobre seu desempenho �nanceiro de acordo com, na maioria dos casos, as Normas In-
ternacionais de Relatórios Financeiros (IFRS) ou os Princípios de Contabilidade Geral-
mente Aceitos pelos Estados Unidos (U.S.GAAP). As companhias estão produzindo cada 
vez mais, voluntariamente, relatórios sobre responsabilidade corporativa social ou de 
sustentabilidade, mas estes podem variar muito em termos de relevância e qualidade, 
principalmente porque não há normas ou padrões globais para medir e reportar desem-
penhos na área ambiental, social e de governança. 

E seguem mais alguns relatos:

Para tornar nossa economia sustentável, temos que reaprender tudo que apren-
demos no passado. Isto signi�ca fazer mais com menos e assegurar que gover-
nança, estratégia e sustentabilidade sejam inseparáveis (Professor Mervyn King, 
Chairman do GRI).
A justi�cativa para padrões globalmente consistentes de relatórios �nanceiros é 
bem compreendida e aceita. É apropriado aplicar a mesma abordagem global a 
outros aspectos dos relatórios corporativos. Esta iniciativa representa um passo 
importante dessa jornada (Sir David Tweedie, “Chairman” da Junta Internacional 
de Normas de Contabilidade IASB).
A meta do IIRC não é de aumentar a carga de relatórios das companhias e outras 
entidades. Ao invés disso, a meta é ajudá-las, e a todos seus acionistas, a tomarem 
decisões melhores em relação à alocação de recursos. Todos nós temos interesse 
em uma sociedade sustentável. Embora um relato integrado, sozinho, não possa 
garantir a sustentabilidade, ele é um mecanismo poderoso para nos ajudar a to-
mar decisões melhores sobre os recursos que consumimos e a vida que vivemos 
(Ian Ball, CEO da Federação Internacional de Contadores).
Eu acredito que vamos olhar no futuro para a criação deste Conselho como um 
ponto de virada no desenvolvimento dos relatórios corporativos (Jane Diplock, 
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Chairman do Comitê Executivo da Organização Internacional de Comissões de 
Valores Mobiliários IOSCO).

A lista dos membros do Comitê de Orientação e do Grupo de Trabalho ou mais 
informações sobre o IIRC vide referências.

O Projeto A4S foi lançado em 2004 por Sua Alteza Real o Príncipe de Gales para 
desenvolver sistemas de relatórios e de tomadas de decisão que consideram as conse-
quências mais amplas e de longo prazo das ações que são capazes de responder aos 
desa�os de sustentabilidade do século 21. Mudanças climáticas e o consumo excessivo 
de recursos naturais �nitos apresentam riscos signi�cativos que terão impacto profundo 
sobre a sociedade e a economia. O projeto A4S trabalha com negócios, investidores, 
governos, a classe contábil, acadêmicos, e a sociedade civil para construir um consen-
so internacional sobre a necessidade de uma estrutura integrada de relatórios que seja 
aceita de modo geral, e também para desenvolver diretrizes e ferramentas básicas para 
incluir sustentabilidade nos processos de tomada de decisão (vide referências).

O Global Reporting Initiative (GRI) tem sido pioneiro no desenvolvimento das di-
retrizes para os relatórios de Sustentabilidade e está comprometido com sua contínua 
melhoria e aplicação no mundo todo e a sua completa compatibilidade com o Relato 
Integrado que está sendo desenvolvido pelo IIRC. Sua estrutura estabelece um conjunto 
de princípios e indicadores que as organizações utilizam para medir e reportar volun-
tariamente sobre seus desempenhos nas dimensões econômica, social, ambiental e de 
governança. Exemplos de indicadores: governança, compromisso e engajamento dos 
Stakeholders; informações econômicas e �nanceiras; materiais, água, energia, gases e 
emissões; salários, condições de trabalho, con�itos trabalhistas, segurança e saúde do 
trabalhador; políticas públicas e sociais; externalidades dos produtos e serviços; con-
�itos ambientais etc. Na versão 4 do GRI, incentiva-se focar sobre os impactos que são 
mais relevantes e estratégicos para o  negócios, citando a intensidade energética e de 
emissões por unidade de produto e se a diretoria tem alguma supervisão de questões 
relacionadas com a sustentabilidade (vide referências).

A�nal de contas como será o Relato Integrado?

Desde a sua criação em 2010, o IIRC tornou-se uma coalização global de regu-
ladores governamentais, investidores, empresas, organismos de normatização, repre-
sentantes do setor contábil, auditorias, universidades, ONGs etc. e, da maneira como 
está sendo articulado entre os envolvidos, a logística de implantação simultânea e 
em diversos países será facilitada. Haja vista o Memorando de Entendimento assinado 
em 07 de fevereiro de 2013 pelo presidente do Conselho do International Accounting 
Standards Board (IASB), Hans Hoogervorst, e pelo presidente do IIRC, Paul Druckmam. 
E todos compartilham da visão de que os relatórios corporativos precisam evoluir e 
que o Relato Integrado deva ser mais do que a junção dos relatórios �nanceiros com 
informações não �nanceiras; deve incluir uma visão concisa sobre como a estratégia, 
a governança, o desempenho, o seu ambiente externo e a postura diante das exter-
nalidades contribuem para a redução de riscos e aumento do valor da empresa. Se no 
passado a �gura do balanço patrimonial representava uma “fotogra�a” estática num 
determinado momento da empresa, o relato integrado passa a representar um “vídeo” 
orientando principalmente sobre a história de criação de valor de cada empresa e as 
perspectivas futuras de sua perpetuação.
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Sendo assim, não se trata apenas de uma banal junção dos relatórios contábeis 
com os relatórios de sustentabilidade, mas o Relato Integrado refere-se a um processo 
de harmonização e de convergência dos sistemas de gestão organizacional e do proces-
so de comunicação corporativa e, por isso, é fundamental que se respeite o tempo certo 
para que cada empresa ou cada pro�ssional possa se adaptar a esse novo modelo de 
negócio, em sintonia com a sociedade, respeitando a natureza e mantendo o equilíbrio 
nos seus �uxos de caixa. Na raiz do conceito de Relato Integrado está uma profunda 
mudança mental e de atitude de membros de conselhos de administração e diretores 
executivos, num movimento top-down que incorpore os valores de criação SUSTENTÁ-
VEL de riqueza por toda a organização empresarial – tais valores devem fazer parte da 
estratégia da empresa.

Como ilustração, em alguns seminários com executivos �nanceiros o NECMA/
USP (2013) promoveu uma enquete e pediu que cada participante incluísse em suas aná-
lises �nanceiras de empresas alguns itens como: intensidade energética e de emissões 
do produto, uma externalidade positiva e a postura da empresa frente a uma principal 
externalidade negativa. O resultado apontou que a maioria (76%) nunca havia pensado 
nessas coisas e, tendo em vista que essa maioria nunca havia lido ou preenchido um 
relatório de sustentabilidade, não foi surpresa. Isso nos faz re�etir que o preenchimen-
to de relatórios de sustentabilidade, em um primeiro momento, sirva principalmente 
para ampliar a visão e conhecimento dos pro�ssionais em relação à empresa e seu meio 
ambiente (criar consciência) e, em um outro momento, possa promover um amadureci-
mento e mudança cultural.

O tema Relato Integrado tem sido abordado na grade curricular da FEA/USP des-
de 2011 e, ao �nal de um dos semestres letivos, realizou-se uma pesquisa exploratória 
e descritiva com esses alunos, fazendo-lhes a seguinte pergunta: Quais itens deveriam 
ser incluídos no Relato Integrado? Obteve-se 105 questionários válidos onde se apurou 
um check list contendo sugestões de 35 itens e, ao se comparar com o relato da NATU-
RA, distinguiram-se seis itens que poderiam enriquecer o seu conteúdo: riqueza gerada 
com ações de sustentabilidade; saldo entre total de problemas e soluções realizadas; 
comparação com indicadores setoriais de sustentabilidade; destaque para o impacto 
pós-venda; ter semelhança com a demonstração do valor adicionado; e apurar o Green 
Economic Value Added (UEHARA, KASSAI, CARVALHO; 2013).

Segundo a Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado (2013) 
e com base no conteúdo da minuta sobre Relato Integrado, o memso é (i) um processo 
de gestão e controle que resulta na comunicação de um relato integrado e periódico a 
respeito da criação de valor ao longo do tempo e (ii) uma comunicação concisa e abran-
gente da estratégia, governança, desempenho e perspectivas que levam à criação de 
valor das empresas. Esse docuumento deve, ainda, seguir os seguintes princípios bási-
cos: (a) Foco estratégico e orientação futura; (b) Conectividade de informações; (c) Res-
ponsividade das partes interessadas; (d) Materialidade e concisão; (e) Con�abilidade e 
completude; e (f ) Consistência e comparabilidade. 

O foco de abrangência do Relato Integrado, ao contrário do foco essencial-
mente �nanceiro do século passado, concentra-se em seis tipos de capitais interliga-
dos entre si: Natural, Humano, Social/Relacionamento, Intelectual, Manufaturado e 
Financeiro. O novo modelo de negócio permite que os gestores tomem suas decisões 
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não apenas com foco �nanceiro, mas também de acordo com o valor intrínseco dessas 
novas moedas. Talvez não seja fácil identi�car o re�exo imediato no �uxo de caixa 
dessas novas moedas de troca, mas elas geram valor ao longo do tempo e isso é um 
diferencial competitivo.

O Capital Financeiro representa os investimentos ou ativos operacionais neces-
sários para a realização da atividade operacional. O Capital Manufaturado representa os 
bens tangíveis da empresa. O Capital Intelectual é representado pela base de conheci-
mento em posse da empresa e a capacidade de sua estrutura organizacional em saber 
mantê-lo e expandi-lo. O Capital Humano é representado pelo conjunto de competên-
cias, capacidades, experiências e motivações dos colaboradores para buscar melhorias 
contínuas na atividade operacional e é necessário esforço permanente em sua renova-
ção. O Capital Social e de Relacionamento é difícil de mensurar, mas todos sabem de sua 
importância e abrange as instituições e relações estabelecidas dentro e fora da empresa, 
com todos os stakeholders, e é alimentado pela ética e transparência e pelo sentimento 
de bem-estar coletivo e individual, inclusive para com gerações futuras; representa a 
reputação da empresa. O Capital Natural é representado pelo conjunto de recursos da 
natureza de posse da empresa ou pelos bens difusos sob sua responsabilidade e que 
mantém a perenidade de todos os demais tipos de capital.

Esses tipos de “capitais” sempre existiram e são utilizados como recurso na ati-
vidade operacional das empresas, mas muitas vezes a custo zero ou mensurados ina-
dequadamente ou, ainda, no pressuposto desavisado de que são in�nitos. No início do 
século passado, em nome do princípio contábil da entidade, os comerciantes passaram 
a atribuir, por exemplo, um valor de aluguel para um cômodo de sua residência utilizado 
em seu negócio e, mesmo sem ter que desembolsar essa quantia, esse valor foi acresci-
do na análise dos custos e resultados. Percepções como essa permitiram que houvesse 
uma consolidação e equilíbrio nos mercados e, com isso, alavancou-se o crescimento 
do capitalismo. Da mesma forma, o gestor do novo modelo de negócio, implícito na 
�gura do Relato Integrado terá que capturar os movimentos (acréscimos e decréscimos) 
desses novos “capitais” e comunicá-los a todos os interessados em desempenho e pers-
pectivas de uma empresa, sejam eles os credores, os investidores, os fornecedores, os 
clientes, o corpo de funcionários, os “vizinhos” da empresa, o Governo e quaisquer ou-
tros legítimos interessados.

Com isso, pode-se propor uma nova redação aos principais postulados da con-
tabilidade: o princípio da Entidade implícito nesse novo modelo de negócio pres-
supõe que a empresa deva segregar três entidades distintas: pessoa física, pessoa 
jurídica e pessoa difusa e, assim, será possível mensurar e/ou comunicar adequa-
damente os seis tipos de capitais implícitos no conceito de Relato Integrado e ga-
rantir a sua Continuidade, a dos mercados e a do planeta tal qual hoje conhecemos.

O Framework 1.0 foi divulgado internacionalmente em 09 de dezembro de 2013 
e pode ser acesso no portal do International Integrated Reporting Council - IIRC. Contém 
um sumário executivo, uma parte introdutória que discute a estrutura e conceitos fun-
damentais e um capítulo que trata dos princípios básicos e os elementos de conteúdo 
do Relato Integrado. Os conceitos fundamentais abordam o processo de geração de va-
lor para a empresa e toda a sua cadeia produtiva e a avalição dos seis capitais (�nanceiro, 
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manufaturado, intelectual, humano, social/relacionamento e ambiental). Os elementos 
de conteúdo destacam a visão geral da organização e seu ambiente externo, o processo 
de governança, o novo modelo de negócio, os riscos e oportunidades, a estratégia e 
alocação de recursos, desempenho, perspectivas, base para preparação e apresentação 
e orientações gerais do relato integrado.

Este novo modelo de negócio baseia-se no objeto principal da empresa de agre-
gar valor, mas considerando os impactos de todo o processo de transformação de insu-
mos em produtos ou serviços, bem como as suas ações diante das principais externali-
dades. Essas principais ações devem ser de�nidas com base em uma análise de matriz 
de materialidade, sendo aquilo que pode afetar de maneira substancial a capacidade de 
uma organização de gerar valor em curto, médio e longo prazo, conforme ilustra a �gura 
a seguir (Framework, 2013)

Figura 2. O processo de geração de valor

Para que esse novo relato corporativo consiga expressar de forma simples, obje-
tiva e concisa todos os seus conteúdos, é necessário respaldar-se no princípio do pensa-
mento integrado que considera o relacionamento entre as diversas unidades operacio-
nais e funcionais, bem como os capitais utilizados ou afetados por uma organização. O 
Pensamento integrado leva à tomada de decisão integrada e ações que levam em conta 
a geração de valor ao longo do tempo.

O conteúdo deste primeiro framework do Relato Integrado e diversos outros ma-
teriais e informações podem ser acessados diretamente no site da Comissão Internacio-
nal de Relato Integrado (www.theiirc.org) ou na biblioteca virtual do NECMA/USP (www.
erudito.fea.usp.br). As reuniões da Comissão Brasileira de Relato Integrado são realiza-
das na sede da Febraban nos meses de março, junho, setembro e dezembro, e, além dos 
membros o�ciais, pessoas interessadas podem participar (vide referências).
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Considerações Finais

Este artigo procurou abordar um histórico das discussões em torno do Relato In-
tegrado. Tendo acompanhado a trajetória desde a migração das in�uências das escolas 
europeias para a escola americana, as reformulações das leis de sociedades anônimas 
nos diversos países, a crise da Enron e da economia mundial em 2008, Sarbannes Oxley, 
adoção das IFRS, relatório Ibase, GRI, e IIRC, acredita-se que a evolução dos atuais relató-
rios corporativos para o Relato Integrado seja um caminho promissor. 

Este novo modelo de comunicação corporativa deve ser conciso sobre como a 
estratégia, a governança, o desempenho e as perspectivas de uma organização no con-
texto de seu ambiente levam à geração de valor em curto, médio e longo prazos.

O desa�o está tanto no mundo pro�ssional quanto na academia, pois essa nova 
realidade de comunicação e deste novo modelo de gestão dos negócios irão provocar 
mudanças comportamentais e de atitudes à altura dos desa�os para este século.
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O PAPEL DO GOVERNO POR  
UM BRASIL MAIS SUSTENTÁVEL

MARINA GROSSI

Há quase três décadas, lideranças da sociedade global discutem mecanismos 
para viabilizar uma mudança profunda rumo ao modelo de desenvolvimento propos-
to em 1987 por especialistas no Relatório Brundtland, documento intitulado Nosso Fu-
turo Comum.

Durante esse período, acumulamos bastante conhecimento, agregamos valor à 
de�nição clássica do conceito de desenvolvimento sustentável, experimentamos com 
sucesso novas tecnologias e novos processos, desenvolvemos métricas para mensurar 
algumas externalidades socioambientais importantes e sabemos, em tese, qual o cami-
nho a seguir para conciliar a atividade econômica com as demandas socioambientais. 

Contudo, os resultados traduzidos em números demonstram que, na prática, 
muito pouco mudou. As crises econômicas são cíclicas e desestabilizadoras; as mudan-
ças climáticas provocadas por uma ainda ascendente curva do aquecimento global 
ameaçam a segurança das pessoas e dos negócios; e já ultrapassamos alguns limites 
importantes dos recursos naturais do planeta, como mudança do clima, ciclo de nitro-
gênio, perda de biodiversidade. No plano social, o abismo entre ricos e pobres persiste: 
1% da população detém mais renda do que os 90% mais pobres, um desequilíbrio que 
concentra muita riqueza em poder de poucos, deixando a maioria sem acesso a bens e 
serviços básicos.

No Brasil, não obstante os inegáveis avanços na área social, o cenário permanece 
extremamente preocupante. De acordo com os últimos dados do IBGE de 2014, nossa 
população superou os 200 milhões de habitantes, dos quais mais de 80% vivendo em 
centros urbanos. Os congestionamentos de trânsito no Rio de Janeiro e em São Paulo 
geraram um custo de R$ 98 bilhões em 2013, quantia superior ao PIB de 17 estados 
brasileiros. Despejamos no meio ambiente, todos os anos, 26 toneladas de lixo e ainda 
não universalizamos o saneamento básico: mais da metade do esgoto produzido no 
país não recebe qualquer tipo de tratamento e 36 milhões de pessoas não têm acesso 
à água limpa. E já destruímos, somente em 2013 na Amazônia Legal, 5.843 quilômetros 
quadrados de �orestas, uma área equivalente à Palestina.

Os impactos econômicos, sociais e ambientais dos exemplos acima são eviden-
tes e têm sido contabilizados e debatidos por especialistas em variados estudos. Os con-
gestionamentos no trânsito das grandes cidades, no Brasil e no mundo, além do custo 
�nanceiro, são responsáveis pelo crescente número de mortes provocadas por poluição 
atmosférica.  De acordo com a Organização Mundial de Saúde, sete milhões de pessoas 
morreram em 2012 por exposição à poluição do ar. No Rio de Janeiro e em São Paulo, 
o número de mortes decorrentes da poluição ultrapassou às causadas por acidentes. 
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Em relação ao saneamento básico, pesquisa divulgada em 2014 pelo Conselho 
Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) e o Instituto Trata 
Brasil revelou que o Brasil ocupa a 112ª posição num ranking de 200 países. O estudo 
mostrou que a falta de saneamento interfere no índice de mortalidade infantil, na longe-
vidade de nossa população, no aumento do custo da saúde pública e na perda de ativos 
econômicos importantes – como queda no volume de capital circulante, desvalorização 
imobiliária e inibição no desenvolvimento da atividade de turismo. 

O desmatamento, no campo das negociações globais sobre o clima, tem sido 
historicamente o calcanhar de Aquiles brasileiro. O Brasil, apesar de contar com uma 
matriz energética relativamente limpa [quando comparada a outras grandes economias 
do planeta], �gura entre os maiores emissores do mundo por não ter encontrado uma 
fórmula viável de conter a destruição de �orestas e o uso inadequado da terra. Além de 
contribuir para a contabilidade global das emissões de gases de efeito estufa, o desma-
tamento na Amazônia é apontado por especialistas como uma das mais prováveis cau-
sas da crise hídrica no Sudeste brasileiro, que já está afetando fortemente a economia e 
a vida das pessoas na região mais industrializada e populosa do país. 

Obviamente, não é tarefa fácil, mas esses complexos desa�os podem ser supe-
rados. Sob a liderança do World Business Council for Sustainable Development  (WBCSD), 
o setor empresarial tem desempenhado papel fundamental para viabilizar a quebra do 
modelo tradicional de desenvolvimento – comprovadamente instável economicamente, 
predador e excludente – e a sua substituição pelo padrão esboçado pelos autores do con-
ceito do desenvolvimento sustentável: “[...] que satisfaz as necessidades presentes, sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”.

A história da presença inevitável do setor empresarial nesse contexto é relativa-
mente recente, mas tem se mostrado decisiva. Inicialmente, até a realização da RIO-92, 
as empresas eram vistas – e com razão – como  vilãs. Após a conferência da ONU de 1992, 
por iniciativa de alguns líderes empresariais, o setor passou a se organizar, discutir os 
novos conceitos e a perceber que o futuro dos negócios também dependia dos recursos 
naturais e do bem-estar das pessoas. Durante os anos 1990, foi criado o WBCSD, sediado 
na Suíça. Ao longo dos anos seguintes, foram surgindo os conselhos regionais por todos 
os continentes, entre os quais o CEBDS.

Hoje, há consenso entre as lideranças mundiais – e dos mais variados setores da 
sociedade – de que as empresas são imprescindíveis nesse processo inexorável de mu-
danças. São elas que demonstram capacidade de investimento em novas tecnologias e 
inovações de processos para desenvolver produtos e serviços de forma sustentável. Sem 
um novo modelo de negócios e um novo padrão de consumo, será impossível superar 
os passivos ambientais e sociais aqui exempli�cados, como também não encontraremos 
a estabilidade econômica de forma contínua e dinâmica. 

Dois recentes estudos do WBCSD – reproduzidos e adaptados em seguida por 
grande parte dos conselhos regionais – têm o mérito de orientar o caminho nessa di-
reção. O primeiro (estratégico), é o Vision 2050. Em síntese, este denso e pragmático re-
latório recomenda aos líderes governamentais, empresariais e de outros segmentos da 
sociedade a não cometerem os mesmos erros do passado, como tomar decisões de ma-
neira unilateral, com efeitos indesejáveis para as pessoas, para o meio ambiente e para o 
planeta Terra.  Seguindo essa orientação, tal pesquisa faz uma projeção de que podemos 
chegar à metade deste século com um mundo bem diferente do que vivemos hoje. A 
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população mundial estará estabilizada em 9 bilhões de pessoas, com acesso à educação 
de qualidade, saúde, moradia, transporte e�ciente, segurança, saneamento e lazer. 

O segundo estudo, de conteúdo mais prático, é o Action 2020. Este documento 
mostra o que precisamos fazer até o �nal desta década para atingir as metas projeta-
das para 2050. O documento constata que não precisamos criar novas tecnologias nem 
novos processos de gestão. Já existem – e estão sendo aplicados isoladamente – mode-
los de negócios capazes de superar passivos sociais e ambientais de grande vulto. Essa 
mudança só será possível, no entanto,   a partir de  uma forte aliança entre empresas, 
governos, setor acadêmico e a sociedade civil organizada.

Assim como outros 31 conselhos nacionais �zeram em seus países, o CEBDS lan-
çou no Brasil os dois documentos. O Visão Brasil 2050 durante a conferência RIO+20 e 
o Ação 2020 no �nal de 2014, ambos com os mesmos objetivos dos estudos originais, 
ressalvando as especi�cidades do nosso país. 

No Brasil, a construção do Ação 2020 (www.acao2020.com.br) traduziu  as men-
sagens da ciência para o mundo dos negócios, formulando um conjunto de propostas 
estratégicas para solucionar os problemas mais urgentes do país até o �nal desta déca-
da. Durante o ano de 2014, especialistas de empresas, do setor acadêmico e da socie-
dade civil participaram das discussões para adaptar o documento original do WBCSD 
numa plataforma de ações concretas para a realidade brasileira. Foram identi�cados os 
objetivos da sociedade para sete áreas prioritárias da agenda do desenvolvimento sus-
tentável no Brasil: mudança do clima;  água;  direitos e necessidades básicas;  produção e 
consumo sustentável; biodiversidade e serviços ecossistêmicos;  uso da terra, mudança 
do uso da terra e segurança alimentar; e emprego e capacitação.

Para cada uma dessas áreas, os especialistas envolvidos no processo de adapta-
ção do documento elencaram metas, a seguir elencadas.

Mudança do clima

•	 Elevar a 50% a participação de energias renováveis na matriz energética nacio-
nal;

•	 Reduzir signi�cativamente as emissões relacionadas à agricultura e à pecuária;
•	 Atingir o desmatamento líquido igual a zero em todos os biomas do Brasil e apri-

morar os sistemas de controle e de monitoramento;
•	 Ampliar o volume de investimentos e o número de projetos voltados à economia 

de baixo carbono;
•	 Identi�car, propor e implementar estratégias de adaptação para aumentar a re-

siliência das cidades; e
•	 Diversi�car a matriz de transportes de cargas e de passageiros e promover a mo-

bilidade sustentável.

Água

•	 Conservar e proteger as nascentes;
•	 Incentivar o uso racional, o reúso, a redução substancial de perdas na distribui-

ção e o descarte apropriado de e�uentes líquidos;
•	 Atuar na gestão da oferta e da demanda visando à segurança hídrica e à garantia 

do uso múltiplo da água;
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•	 Contribuir para o aumento da efetividade dos comitês locais de bacias, envol-
vendo todos os usuários, incluindo governos, empresas e sociedade civil; e

•	 Ampliar a oferta de saneamento básico no país, buscando sua universalização.

Direitos e necessidades básicas

•	 Acesso à água, ao saneamento, à energia e à habitação;
•	 Combate à fome, subnutrição e perda de alimentos e garantia do direito à ali-

mentação equilibrada;
•	 Aumento signi�cativo da educação básica, familiar e cidadã de qualidade; e
•	 Acesso à atenção integral à saúde (com foco na atenção primária) e prevenção 

ao uso de drogas.

Produção e consumo

•	 Consolidar uma nova geração de modelos de negócio, produtos e serviços eco-
nomicamente viáveis e com impacto socioambiental cada vez mais positivo em 
seu ciclo de vida; 

•	 Promover uma visão de produção e consumo sistêmica e circular (não linear) e 
em consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos; e

•	 Tornar desejáveis produtos e serviços de impacto socioambiental mais positivo 
para que os consumidores percebam seus benefícios e façam a melhor opção.

Biodiversidade e serviços ecossistêmicos

•	 Desenvolver e aplicar ferramentas de avaliação, mensuração e valoração, moni-
torar, compreender e relatar o uso, dependência, impactos e conservação dos 
serviços ecossistêmicos, levando em conta o processo produtivo como um todo;

•	 Garantir a proteção e o desenvolvimento de programas de recuperação de áreas 
de preservação já estabelecidas; 

•	 Fomentar a criação e a manutenção de áreas protegidas por meio do estabele-
cimento de unidades de conservação previstas no SNUC (Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação) e por outros modelos incluindo áreas privadas;

•	 Aumentar o número de projetos e iniciativas voluntárias que busquem a conser-
vação dos recursos naturais, como o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA);

•	 Ampliar signi�cativamente iniciativas de uso sustentável de recursos naturais 
por meio de Acesso ao Patrimônio Genético e repartição justa e equitativa dos 
benefícios advindos do uso da biodiversidade; e

•	 Reduzir signi�cativamente as causas fundamentais de perda de biodiversidade.

Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Segurança Alimentar

•	 Reduzir o uso da terra para a disposição de resíduos;
•	 Reduzir a degradação do solo;
•	 Atingir o desmatamento líquido igual a zero em todos os biomas do Brasil e apri-

morar os sistemas de controle e de monitoramento;
•	 Aumentar a produtividade das áreas agropecuárias por meio da e�ciência no 

uso dos insumos agrícolas e dos recursos naturais;
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•	 Garantir o uso adequado da terra, com a preservação da biodiversidade e dos 
serviços ecossistêmicos;

•	 Combater a fome, a subnutrição e a perda de alimentos, e garantir o direito à 
alimentação equilibrada; e

•	 Valorizar e apoiar os pequenos e médios produtores rurais, a agricultura familiar 
e os circuitos locais de abastecimento, produção e consumo e criar condições 
para a manutenção e permanência da população no meio rural.

Emprego e capacitação

•	 Buscar a erradicação do trabalho infantil, trabalho forçado ou compulsório; 
•	 Buscar a erradicação da discriminação em todas as suas formas, em relação a 

jovens, mulheres e pro�ssionais maduros, com garantia para a diversidade, a 
equidade de renda (em especial para as mulheres), oportunidades e capacita-
ção, assim como o reconhecimento do desempenho no ambiente de trabalho e 
a preparação do mesmo para recebê-los; 

•	 Aumentar substancialmente a quali�cação técnica e pro�ssional da mão de obra 
nacional; e

•	 Fortalecer novas formas de relações de trabalho que favoreçam o equilíbrio en-
tre trabalho e qualidade de vida.

Para viabilizar a aplicação das propostas nessas sete áreas-chave, será preciso 
implementar os chamados “fatores viabilizadores”, mecanismos necessários para ultra-
passar as barreiras que hoje di�cultam ações sustentáveis, impedindo que atinjam es-
cala. Entre os fatores viabilizadores,  estão o �nanciamento, conhecimento e educação, 
estabelecimento de parcerias, regulamentações, políticas públicas, entre outros. Dois 
pontos foram fundamentais na formulação e na seleção dessas áreas prioritárias. O pri-
meiro, é que todas as ações devem ser mensuráveis e veri�cáveis para que possam ser 
replicadas de diferentes formas e em diferentes regiões. E, o segundo, é o entendimento, 
com visão sistêmica, de que o setor empresarial precisa desenvolver sua capacidade de 
transformar em oportunidades de negócios os desa�os que se apresentam, por mais 
complexos que sejam. 

Estamos vivendo a chamada “Adolescência turbulenta”, conforme de�nição 
teórica dos autores desses dois estudos. Trata-se do período em que serão necessárias 
ações rápidas, radicais e coordenadas em vários níveis e entre parceiros diversos. Este 
novo senso de urgência ajudará a estabelecer as condições necessárias para reorientar-
mos o crescimento econômico na direção de um caminho de fato sustentável. 

No momento, o maior desa�o é tornar produtos e serviços sustentáveis com-
petitivos num mercado ainda regulado de forma antagônica à sustentabilidade.  Sem 
competitividade, a economia verde não ganha escala e nosso país perde a oportunidade 
de dinamizar seus negócios internos e externos com a força su�ciente para gerar empre-
go e renda, em benefício de sua população, e garantir a preservação de seus recursos 
naturais de forma permanente.

Esse pensamento norteou a produção de um terceiro e mais especí�co documen-
to do CEBDS, a Agenda CEBDS - Por um país sustentável (www.cebds.org/agenda). Com 
22 propostas concretas de políticas públicas para áreas vitais da sociedade brasileira,  
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o documento foi encaminhado durante a campanha eleitoral de 2014 aos principais 
candidatos à Presidência da República. E começa a ser debatido com mais profundidade 
com os assessores diretos da presidente reeleita Dilma Roussef. 

Devemos estar con�antes de que as propostas contidas neste documento ga-
nhem aderência à agenda política. E que o poder público compreenda o papel funda-
mental das empresas e trabalhe de forma intensa para a instituição de marcos regulató-
rios capazes de estimular as ações sustentáveis e de inibir as iniciativas desconectadas 
com essa nova visão de desenvolvimento. 

Marina Grossi

Economista, assumiu a presidência do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sus-
tentável (CEBDS) em 2010. No CEBDS desde 2005, atuou como diretora-executiva e coordenadora das 
Câmaras Temáticas de Mudança do Clima e Energia, Construção Sustentável e Finanças Sustentáveis. 
Possui vasto currículo na área governamental, em ação como negociadora do Brasil na Conferência das 
Partes (COP) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP do Clima) entre 
1997 a 2001 e coordenadora do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas entre 2001 e 2003. Participou 
das negociações do Protocolo de Kyoto e representou o Grupo dos 77 (G77) mais China na área de Me-
canismo Financeiro na COP 6 ½ (segunda fase da COP 6) que ocorreu em Bonn, Alemanha. Foi assessora 
do Ministério da Ciência e Tecnologia, na Coordenação de Pesquisa em Mudanças Globais e na Coorde-
nadoria de Comunicação Social, e che�ou a Assessoria Internacional da Televisão Educativa (Funtevê). 
Em 2003, fundou e presidiu a empresa de consultoria em Sustentabilidade Fábrica Éthica Brasil (FEB), 
prestando assessoria para governos e empresas, lançando, entre outras iniciativas, o projeto Carbon 
Disclosure Project, época em que conheceu o CEBDS e passou a focar sua atuação em sustentabilidade 
junto a empresas.
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O PAPEL DA MATA ATLÂNTICA NO  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO PAÍS

MÁRIO MANTOVANI

Aproximadamente 145 milhões de pessoas, o equivalente a 72% da população 
brasileira, vivem em cidades que têm seus limites no bioma Mata Atlântica, a �oresta 
mais rica e também a mais ameaçada do país. Essa concentração populacional nas áreas 
do bioma é resultado de um modelo de desenvolvimento que sempre teve na Mata 
Atlântica um suporte para a garantia de recursos essenciais à vida, mas que pouco cui-
dou para que o uso desses recursos ocorresse de forma racional e sustentável. Como 
resultado tivemos a devastação de 91,5% dessa �oresta.  

A in�uência da Mata Atlântica está nas ações mais básicas do dia a dia. A qua-
lidade do ar e da água, a regulação do clima e a saúde do solo dependem diretamen-
te dos remanescentes desta �oresta, fonte de recursos e matérias-primas essenciais à 
economia do país para atividades como a agricultura, a pesca, o turismo, a indústria e a 
geração de energia. 

O fato é que sem a Mata Atlântica toda a população é prejudicada. A destruição 
da vegetação re�ete diretamente em questões cruciais para vida das pessoas. A crise 
da água que assola a região Sudeste do país é um exemplo da nossa dependência dos 
serviços ambientais prestados pelas �orestas. 

Um estudo da Fundação SOS Mata Atlântica, apresentado em outubro de 2014, 
mostrou que a cobertura �orestal na bacia hidrográ�ca e nos mananciais que compõem 
o Sistema Cantareira, centro da crise da água na região metropolitana de São Paulo, está 
muito distante do ideal. Restam apenas 488 km2 (21,5%) de vegetação nativa na bacia 
hidrográ�ca e nos 2.270 km2 do conjunto de seis represas que o formam.

O estudo avaliou também os 5.082 km de rios que compõe o sistema. Desse 
total, apenas 23,5% (1.196 km) contam com vegetação nativa em área superior a um 
hectare em seu entorno. Outros 76,5% (3.886 km) estão sem matas ciliares, em áreas 
alteradas, ocupadas por pastagens, agricultura e silvicultura, chácaras de recreio, entre 
outros usos.

O desmatamento dessas áreas não é a única causa da seca, mas uma maior co-
bertura vegetal evitaria o esgotamento desses reservatórios, ou seja, os impactos seriam 
muito menores. As áreas verdes, como as matas ciliares, aquelas que ocorrem nas mar-
gens de rios e mananciais, protegem as nascentes e todo o �uxo hídrico. No entanto, 
nossas autoridades não têm dado a devida importância a essa relação, o que �ca eviden-
te na falta de investimentos na manutenção e recuperação dessa vegetação. Um exem-
plo é como nossa legislação ambiental tem sido enfraquecida para regularizar ativida-
des econômicas em áreas que, por lei, deveriam ser destinadas à conservação das águas.  
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Tal situação serve como um alerta de que é imprescindível proteger a vegetação 
e, sobretudo, cobrar dos nossos governantes políticas mais efetivas para a conservação 
e recuperação da Mata Atlântica. E revela também a importância da divulgação do tema 
para ampliar a participação da sociedade nessa causa e no debate sobre as principais 
questões ambientais de nosso país.

É com esse objetivo que é desenvolvido o trabalho da Fundação SOS Mata Atlân-
tica; que concentra esforços na proteção dos 8,5% do que resta do bioma, mas vai além. 

Criada em 1986, a SOS Mata Atlântica é uma entidade privada sem �ns lucrativos 
que tem como missão promover a conservação da diversidade biológica e cultural da 
Mata Atlântica e ecossistemas sob sua in�uência, estimulando ações para o desenvolvi-
mento sustentável, bem como promover a educação e o conhecimento sobre o bioma 
de forma a mobilizar, capacitar e estimular o exercício da cidadania socioambiental. 

Desde 2013, a Fundação reestruturou seu modelo de atuação em três frentes: 
Florestas, Mar e Cidades. Com a nova composição, pudemos agrupar nossos projetos 
e atividades de acordo com sua área, de�nir objetivos em comum, determinar rotas e 
estimular ainda mais o diálogo e a transversalidade temática entre nossas ações.

Em Florestas,   estão as atividades que sempre deram foco ao nosso trabalho, 
como o Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica – parceria junto ao Insti-
tuto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) que monitora os 17 Estados brasileiros com 
ocorrência do bioma há 28 anos –,  os programas de restauração �orestal e os esforços 
para a criação de novas áreas protegidas.

A área de Mar busca implantar uma agenda positiva e propositiva que proteja e 
bene�cie as zonas costeira e marinha brasileiras. Dos 17 Estados com presença de Mata 
Atlântica, 13 têm seus limites no Oceano Atlântico. Nada muito surpreendente, já que o 
Brasil tem 8.600 km de costa, a maior da América Latina. A surpresa �ca para a falta de po-
líticas adequadas para a proteção e gestão sustentável desse imenso patrimônio natural.

Já o eixo Cidades trabalha à promoção da qualidade de vida das pessoas que 
vivem nos centros urbanos a partir de projetos de educação ambiental, mobilização e 
conscientização. Entre os temas prioritários deste eixo estão a água e as áreas verdes. Em 
todos os projetos, é o cidadão quem está no centro, numa abordagem sempre colabo-
rativa, estimulando assim o engajamento e o protagonismo de lideranças comunitárias. 

Desenvolvimento, porém sustentável 

Tendo as três frentes de atuação como base, a SOS Mata Atlântica preparou, du-
rante as eleições de 2014, o documento Desenvolvimento para Sempre, com 14 metas 
a serem executadas durante os próximos quatro anos. As propostas estão dispostas a 
seguir dispostas por temáticas:

Florestas: 

1  Manter inalterado o rito constitucional de criação de áreas protegidas no país e 
vetar integralmente qualquer iniciativa que venha a modi�cá-lo ou que limite a 
aplicabilidade da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei n. 
9.985/2000), evitando a aprovação da PEC 215. 

2  Abrir 50% dos 67 parques nacionais brasileiros ao uso público até o �nal de 
2018, enviando ao Congresso no primeiro ano de governo um projeto de marco  
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regulatório para as concessões de uso público desses parques, fundamentais 
para estimular o turismo e outros negócios sustentáveis nos seus entornos.

3  Aumentar dos atuais US$ 4,5 para US$ 21 por hectare (ou o correspondente hoje 
a passar de R$ 10 para R$ 48) o orçamento anual para áreas protegidas no Brasil, 
equiparando-o ao da Argentina até 2018. Para isso deverão ser criados meca-
nismos inovadores de �nanciamento, como um modelo de fundo �duciário às 
unidades de conservação.

4  Concluir até 2018 o processo de regularização fundiária das unidades de conser-
vação federais e estaduais, acelerando a aplicação dos recursos da compensação 
ambiental.

5  Aprovar projeto de lei com incentivos às Reservas Particulares do Patrimônio Na-
tural (RPPNs), que atualmente está em elaboração junto à Frente Parlamentar 
Ambientalista e posteriormente será apresentado ao Congresso. 

Mar:

6  Trabalhar pela aprovação, até 2015, do Projeto de Lei n. 6.969/2013, que institui a 
Política Nacional para a Conservação e Uso Sustentável do Bioma Marinho (PNCMar). 

7  Até 2018, aumentar de 30% para 60% os municípios com a cobertura de sanea-
mento básico na zona litorânea brasileira, �xando uma data para o �m do despe-
jo de esgotos in natura por meio de emissários submarinos nas cidades costeiras.

8  Implementar o Plano Nacional de Contingência para grandes vazamentos de 
petróleo e controlar os pequenos vazamentos. Aumentar a �scalização e inter-
venção do Estado sobre a exploração de petróleto, considerando-o como inter-
ventor, aparelhando e integrando as estruturas de controle do Ibama e da ANP 
(Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) com o Sistema de Geren-
ciamento da Amazônia Azul, da Marinha do Brasil, e incentivando a participação 
do Ministério Público.  

9  Cumprir até 2018 a meta de proteger pelos menos 5% da área marinha sob ju-
risdição nacional e garantir que 100% das áreas protegidas marinhas tenham 
planos de manejo aprovados até 2018.

Cidades:

10  Instituir comitês de bacia em todo o país em 2015 e iniciar, por meio deles, a 
cobrança pelo uso da água a todos os usuários, em especial ao setor agrícola, 
conforme previsto pela Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei n. 9.433/97). 

11  Universalizar o saneamento básico no Brasil e reduzir o desperdício na rede 
pública de águas dos atuais 40% para 20% até 2018, estabelecendo metas inter-
mediárias bienais de redução.

12  Aprovar no Congresso e implementar até 2016 um marco regulatório para o 
pagamento por serviços ambientais (PSA) no Brasil, estabelecendo juntamente 
com os Estados áreas prioritárias para sua aplicação. 

13  Extinguir a classe 4 de rios na Resolução Conama n. 357, que atualmente permite 
a �gura do rio morto, destinado a paisagem, diluição de e�uentes e geração de 
energia, alterando assim a quantidade de poluentes que pode ser legalmente 
despejada em um rio. 
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14  Vetar qualquer iniciativa que altere prazos e metas da Política Nacional de Resí-
duos Sólidos (PNRS), sancionada em 2010, garantindo assim a implementação 
dos planos locais de gestão dos resíduos sólidos, que incluem, entre outras coi-
sas, o �m dos lixões e a instauração da coleta seletiva e da reciclagem em todos 
os municípios brasileiros.

A Fundação acredita que as medidas propostas são essenciais para fortalecer a 
agenda ambiental do país, irá observar de perto seu cumprimento, bem como continua-
rá a estimular junto aos nossos governantes uma agenda política que valorize a �oresta 
e os recursos naturais. 

É nessa mesma linha de atuação que estão os Planos Municipais da Mata Atlân-
tica, uma formidável ferramenta de gestão ambiental e planejamento participativo para 
os 3.429 municípios inseridos na Mata Atlântica. 

Os Planos Municipais da Mata Atlântica reúnem e normatizam os elementos 
necessários à proteção, conservação, recuperação e uso sustentável do bioma. Portan-
to, quando o município faz o mapeamento das áreas verdes e indica como elas serão 
administradas – por exemplo, transformadas em um parque ou uma área de proteção 
ambiental – �ca muito mais fácil conduzir processos como o de licenciamento de em-
preendimentos. 

Vários resultados importantes para o município podem derivar do plano. Do 
tipo: criação e/ou ampliação de áreas protegidas municipais; recuperação de áreas de 
risco; proteção aos mananciais de abastecimento; obtenção de recursos de compensa-
ção; fortalecimento de ferramentas para a gestão e planejamento ambiental municipal 
e territorial. 

Apesar de sua relevância e mesmo com a obrigatoriedade imposta pela Lei da 
Mata Atlântica (n. 11.428/06), atualmente apenas 57 cidades estão com planos em ela-
boração e outras 24 já concluíram esse processo.

A SOS Mata Atlântica acompanha e apoia proximamaente os municípios que 
tomam a iniciativa de elaborar seus Planos da Mata Atlântica. Essa atuação inclui ações 
como: o fomento a projetos de mobilização e capacitação para elaboração dos planos; 
apoio a municípios interessados em produzí-lo; suporte ao aprimoramento metodoló-
gico de elaboração e implementação destes documentos; divulgação de materiais didá-
ticos, entre outros.

Essas e outras iniciativas reforçam a ideia de que mudar para melhor a qualidade 
de vida é ir muito além da promoção do crescimento do PIB. Precisamos também ga-
rantir a manutenção dos meios de suporte ao desenvolvimento que estão no ambiente 
natural compartilhado por todos. 

O modelo de ocupação do território adotado até agora no Brasil nos trouxe ao 
limite, expôs a nossa fragilidade e a necessidade urgente de promovermos mudanças.  
Precisamos reconhecer efetivamente o quanto dependemos dos remanescentes �ores-
tais da Mata Atlântica e assumirmos que essas áreas frágeis precisam ser protegidas para 
continuarem a prover a população com os diversos bens ambientais que oferecem.

Certos de que esse é um processo que requer a construção participativa de to-
dos é que esperamos continuar a engajar a sociedade nesse desa�o pela Mata Atlântica 
e pelo desenvolvimento sustentável do Brasil. 
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Mário Mantovani

Diretor de Políticas Públicas da Fundação SOS Mata Atlântica é graduado em Geogra�a, com especia-
lização em Gestão Ambiental e Manejo de Bacias Hidrográ�cas. Na Fundação SOS Mata Atlântica, foi 
responsável pela criação do Núcleo União Pró-Tietê no início da década de 1990, o qual coordena até 
hoje. Foi um dos fundadores da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente; prestou assessoria 
à implantação de associações de reposição de produtos �orestais e na criação de consórcios intermuni-
cipais de bacias hidrográ�cas e de meio ambiente. Tem atuado com bastante disposição nas discussões 
do código �orestal. 
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SUSTENTABILIDADE É ESSENCIAL  
PARA A COMPETITIVIDADE

NELSON PEREIRA DOS REIS

Ser sustentável é ser competitivo. Essa visão, incorporada pelas empresas mo-
dernas, tem se disseminado com força em todos os setores, em especial na área indus-
trial, algo que pode ser constatado inclusive no organograma de várias empresas. Há 
poucos anos, praticamente não existiam diretorias ou gerências de sustentabilidade nas 
organizações. Hoje, essas áreas de atividade são parte integrante do planejamento es-
tratégico das empresas. Essa mudança, positiva, é clara demonstração de que a temática 
socioambiental ganhou nova dimensão nas empresas, o que inclui, entre outros aspec-
tos, a política de compras, estimulando os fornecedores a incorporar procedimentos que 
representem economia de recursos naturais e reduções de riscos ao meio ambiente. Os 
benefícios desse círculo virtuoso se estendem a toda sociedade.

Os riscos de aumento da temperatura média global e de redução da disponibi-
lidade de água para abastecimento da população, para citar apenas dois aspectos, são, 
infelizmente, reais e mensuráveis. Mas mantenho o otimismo e a crença de que uma 
espécie que saiu das cavernas há poucos milênios e hoje é capaz de explorar planetas 
distantes, ir às profundezas do mar, desenvolver técnicas e medicamentos para a cura 
de graves moléstias, entre tantos outros feitos notáveis, saberá encontrar o equilíbrio 
entre desenvolvimento econômico e social e a preservação do meio ambiente. Mas, para 
isso, são necessárias ações e atitudes. Individuais e coletivas. Posso a�rmar que o setor 
industrial, notadamente a indústria paulista, tem contribuído, de forma crescente, para 
a redução dos impactos ambientais gerados por suas atividades. 

O ciclo de forte crescimento e expansão industrial no Brasil, principalmente a 
partir da metade do século XX, remonta a uma época em que as questões ambientais 
tinham, relativamente, pouca importância frente ao crescimento populacional e, con-
sequentemente, à busca do aumento da produção para atender a uma demanda em 
expansão. Na década de 60 e início dos anos 70, os temas centrais no Brasil eram a subs-
tituição de importações, a diversi�cação da produção, os ganhos de escala, a geração 
de emprego e renda. A proteção ambiental, com raras e pontuais exceções, era tema de 
pouca relevância nas análises de empreendimentos.

O tema sustentabilidade começou a ser discutido em um encontro do Clube de 
Roma. Pesquisadores mostraram que, mantidos o ritmo de crescimento industrial e de 
exploração dos recursos naturais, os níveis de poluição e degradação ambiental pode-
riam gerar consequências planetárias, como drásticas mudanças climáticas e deserti�-
cação de grandes áreas. 

A Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, realizada pelas Nações Unidas 
em Estocolmo em 1972, foi o marco para as discussões sobre meio ambiente e desen-
volvimento sustentável.
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Mostrando uma visão vanguardista, a Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo - Fiesp criou, em 1973, um núcleo técnico para tratar do tema meio ambiente, 
precursor do atual Departamento de Meio Ambiente (DMA), o primeiro a ser organizado 
no âmbito de uma entidade patronal da indústria.

Em 1992, a cidade do Rio de Janeiro sediou a segunda Conferência Mundial de 
Meio Ambiente, a Eco 92, considerada, então, como o maior encontro já realizado para 
tratar do meio ambiente. Dela participaram representantes do mundo todo, 114 chefes 
de Estado, jornalistas, ONGs e visitantes, para discutir o meio ambiente, a biodiversida-
de e práticas de sustentabilidade.

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, em 1995, mais uma vez an-
tevendo as mudanças que deveriam ser implementadas pelo setor produtivo e conven-
cida de que as preocupações com o meio ambiente deveriam nortear as políticas de 
desenvolvimento das empresas, com vistas à sustentabilidade, criou o Prêmio Fiesp de 
Mérito Ambiental. Ação que objetiva distinguir e homenagear, anualmente, a empresa 
industrial, extrativa, manufatureira ou agroindustrial com maior destaque na implemen-
tação de projeto ambiental e com resultado signi�cativo na melhoria da qualidade do 
meio ambiente.

Incentivo à sustentabilidade

Por meio da gestão ambiental e incorporação da visão de sustentabilidade, 
as empresas detectaram que os problemas ambientais estavam se tornando críticos, 
cumulativos e com re�exos signi�cativos no setor produtivo. Dentre eles, o esgotamen-
to de matéria-prima, a disponibilidade de água, a obtenção e o fornecimento de energia, 
a manutenção da qualidade do meio ambiente e a destinação de resíduos sólidos. Ao 
mesmo tempo, a sociedade já tinha se tornado mais exigente e impunha e�ciência na 
resolução dos problemas ambientais, in�uenciando critérios de mercado.

A busca da sustentabilidade industrial, além de todos os benefícios econômicos 
e sociais para a empresa, também ganha espaço crescente no conceito dos consumido-
res sobre produtos e atividades.

Os projetos participantes do Prêmio Fiesp de Mérito Ambiental re�etem a preo-
cupação com a gestão ambiental dos empreendimentos, no sentido da sustentabilidade 
corporativa. 

Tal certame é uma das principais iniciativas de reconhecimento   das ações do 
setor industrial na área da sustentabilidade. Apenas nos últimos 10 anos, os mais de 280 
projetos inscritos na premiação, somados, representaram uma redução de 63 mil tone-
ladas na geração de resíduos sólidos, uma economia de 152 mil MWh de energia e a di-
minuição de 118 mil toneladas no consumo de insumos e matérias-primas. Os projetos 
possibilitaram ainda uma redução de 10 milhões de toneladas nas emissões de CO2 e de 
16 bilhões de litros na geração de e�uentes líquidos.  Esses números, por si só, compro-
vam o crescente engajamento das indústrias em questões ambientais e a incorporação 
do conceito de sustentabilidade nas estratégias empresariais.

Em 2006, surge o Prêmio Fiesp de Conservação e Reúso de Água, com o objetivo de 
disseminar o conceito de conservação e mostrar as soluções encontradas por empresas 
de todos os portes e segmentos para utilizar a água de forma e�ciente.
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Por meio dos casos concorrentes aos prêmios ambientais da Fiesp, é possível 
veri�car a evolução do desempenho ambiental das empresas. Para participar e ganhar 
estes prêmios, não basta o simples atendimento aos requisitos legais e normativos. As 
empresas devem demonstrar claramente os benefícios obtidos e os re�exos de suas 
ações em termos ambientais, econômicos e sociais.

Vale ressaltar que os projetos concorrentes são avaliados, de forma isenta, por 
comissão julgadora de alto nível, composta por representantes dos órgãos ambientais, 
em níveis estadual e federal, da polícia ambiental, de universidades públicas, institutos 
de pesquisa tecnológica, entidades de classe pro�ssional, associação normativa, organi-
zações não governamentais, veículos de comunicação e agentes �nanceiros.

Envolvimento permanente

A divulgação das iniciativas empresariais no campo da sustentabilidade, mos-
trando o resultado efetivo dos projetos, é uma ação empreendida pela Fiesp que con-
tribui para multiplicar exemplos e disseminar a aplicação de melhores práticas, estimu-
lando a gestão socioambiental, especialmente em empresas de pequeno e médio porte. 
A Semana do Meio Ambiente, realizada desde 1999 pela Fiesp, e a Bolsa de Resíduos, 
serviço on-line voltado para empresas que geram ou compram resíduos industriais, bem 
como a manutenção de um cadastro eletrônico, que pode ser consultado gratuitamen-
te, reunindo centenas de empresas e consultores que prestam serviços na área ambien-
tal são outras ações de destaque da entidade.

A Fiesp, por meio do Departamento de Meio Ambiente (DMA) e do Comitê de 
Mudanças Climáticas da entidade, tem promovido regularmente debates com especia-
listas e participado ativamente de fóruns nacionais e internacionais, divulgando para as 
empresas brasileiras análises, soluções e alternativas. Um exemplo é a escassez hídrica 
que colocou São Paulo em estado de alerta. O DMA, desde os primeiros sinais de riscos 
de desabastecimento, encaminhou às autoridades propostas para evitar o agravamento 
da crise, ao mesmo tempo em que procurou estimular a economia no uso da água por 
parte de empresas e consumidores. Entre as atividades realizadas pela Fiesp nesse cam-
po estão a promoção de seminários e palestras sobre a gestão de água, a produção de 
folhetos educativos voltados tanto para o consumidor residencial, com informações so-
bre economizar água, quanto para empresas, com orientações sobre a avaliação do uso 
da água nas diferentes tarefas do processo produtivo. Ou como implantar um programa 
de redução de consumo e reúso de água, formas de estimular a adoção de boas práticas 
e indicação das principais ações e medidas estruturais à implantação de um plano de 
contingência para enfrentar o risco do desabastecimento. 

Outra importante iniciativa da Fiesp foi a criação do prêmio Água - Ideias Ino-
vadoras, Soluções Sustentáveis, direcionada a estudantes universitários. A promoção, 
que envolveu 11 universidades do Estado de São Paulo, teve como objetivo estimular a 
criatividade e incentivar a re�exão sobre o uso e�ciente da água. Os resultados alcança-
dos, com a apresentação de vários e excelentes projetos, atestam o sucesso da iniciativa 
e, principalmente, o interesse da nova geração na busca de soluções efetivas, práticas, 
viáveis. Os prêmios aos projetos vencedores foram entregues pelo presidente da Fiesp, 
demonstrando a importância que a entidade atribui ao papel que cabe às instituições 
universitárias na construção de soluções para as grandes questões sociais e econômicas.



115

Os casos coletados pela Fiesp sobre as iniciativas empresariais na área ambiental 
demonstram que os resultados obtidos, muitas vezes, com pouco investimento e simples 
mudanças de foco, geram excelentes resultados, tanto em termos econômicos como em 
ganhos de e�ciência, reputação e imagem. A adoção pelas instituições �nanceiras de 
análises sobre a responsabilidade socioambiental na concessão de crédito, atendendo a 
uma norma do Banco Central publicada em abril de 2014, reforça essa visão. Em debate 
promovido na Fiesp sobre as novas exigências, representantes do setor bancário ob-
servaram que as empresas que adotam conceitos de responsabilidade socioambiental 
estão mitigando riscos e realizando uma proteção ao capital, além de ganharem compe-
titividade, tanto no mercado nacional quanto no internacional. Para essas empresas, há 
maior acesso ao crédito, tendo em vista que o risco das instituições �nanceiras é menor.     

Há muitos exemplos, de pequenas a grandes empresas, sobre iniciativas am-
bientais de sucesso. Muitos desses casos podem ser consultados no site da Fiesp, que 
apoia com ações a ideia de sustentabilidade.

Nelson Pereira dos Reis

Engenheiro, é vice-presidente da Fiesp, diretor titular do Departamento de Meio Ambiente da entidade e 
presidente do Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para Fins Industriais e da Petroquímica no 
Estado de São Paulo (Sinproquim).
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CIDADES SUSTENTÁVEIS E POLÍTICAS PÚBLICAS:  
A CONEXÃO NECESSÁRIA À QUALIDADE DE VIDA

SAÁDIA MARIA BORBA MARTINS

Introdução

Algumas questões instigaram a elaboração deste artigo, sendo estas nosso foco: 
como vem sendo abordada a relação entre a cidade em movimento, ou seja, o fenô-
meno da urbanização e, a posteriori, as questões daí decorrentes mais especi�camente 
a sustentabilidade das cidades e a importância de Políticas Públicas com planejamento 
técnico aliado aos processos participativos. Conforme prevê o Estatuto da Cidade (Lei  
n. 10.257/2001) em seu capítulo IV, artigo 43, sabe-se que Políticas Públicas refere-se a 
totalidade de ações, metas e planos que os governos (Federais, estaduais ou municipais) 
traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público. Por sua vez, Progra-
ma das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e o Programa Cidades Sustentáveis 
(PCS), uma realização da Rede Nossa São Paulo, da Rede Social Brasileira por Cidades Jus-
tas e Sustentáveis e do Instituto Ethos oferece uma plataforma que funciona como uma 
agenda para a sustentabilidade, abordando a gestão pública em 12 (doze) eixos temáticos.

A plataforma, estruturada como uma agenda de ações e iniciativas, propõe um 
futuro sustentável para as nossas comunidades. O ideal a ser atingido é a constru-
ção de cidades inclusivas, prósperas, criativas, educadoras, saudáveis e democrá-
ticas, que proporcionem uma boa qualidade de vida aos cidadãos e que permi-
tam a participação da sociedade em todos os aspectos relativos à vida pública [...]  
(CIDADES SUSTENTÁVEIS, 2015)54.

As práticas e instituições que se pretendem portadoras da sustentabilidade nas 
cidades necessitam de uma conexão que produza uma efetividade na sustentabilidade 
contida nessas práticas.

Fornecer respostas para questões de cidades sustentáveis e políticas públicas, 
torna essa re�exão não apenas relevante como poderá também contribuir signi�cativa-
mente à análise das dimensões da Urbanização e os problemas dai decorrentes como, 
também viabilizar sua teorização e efetivação.

Cidades sustentáveis e políticas públicas

Ainda que o Brasil não tenha vivenciado a intensidade da política do Estado de 
Bem-Estar Social, como ocorreu nos países europeus antes da formação da Comunidade 

54 CIDADES SUSTENTÁVEIS. Eixos da plataforma cidades sustentáveis. Disponível em: <http://www.
cidadessustentaveis.org/br>. Acesso em: 03 mar. 2015.
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Econômica Europeia, a institucionalização de uma política neoliberal resultou no ‘en-
colhimento’ do Estado e consequente diminuição de verbas para as políticas públicas. 
A perda de capacidade dos estados de regular suas economias e a incerteza quanto à 
viabilidade de um futuro sustentável têm proporcionado um campo fértil para investi-
mentos em modelos de cidades sustentáveis; de igual forma proliferam-se modelos de 
gestão das cidades com estratégias de desenvolvimento sustentável. O modelo que tem 
surgido no âmbito de organismos internacionais e organizações não governamentais 
nacionais é o da “cidade sustentável”, o que vem a ser a extensão da noção de desenvol-
vimento sustentável.

No Brasil, esta proposta pode ser vista, também, por meio da Plataforma Cidades 
Sustentáveis (2015) cujos eixos são os seguintes: Governança; Bens Naturais Comuns; 
Equidade, Justiça Social e Cultura de Paz; Gestão Local para a Sustentabilidade; Planeja-
mento e Desenho Urbano; Cultura para a Sustentabilidade; Educação para a Sustentabi-
lidade e Qualidade de Vida; Economia Local, Dinâmica, Criativa e Sustentável; Consumo 
Responsável e Opções de Estilo de Vida; Melhor Mobilidade, Menos Tráfego; Ação Local 
para a Saúde; e Do Local para o Global.

Citamos, ainda, as diretrizes do Ministério do Meio Ambiente - MMA (BRASIL, 
2015), a saber: Cidades Sustentáveis; Águas nas Cidades; Áreas Verdes Urbanas; Plane-
jamento Ambiental Urbano; Qualidade do Ar; Resíduos Sólidos; Resíduos Perigosos; e 
Urbanismo Sustentável.

Assim saímos da teoria para prática, articulando-se uma direção que dê forma 
à proposta de “cidade sustentável”. Sem pretender oferecer respostas conclusivas sobre 
cidades sustentáveis e políticas públicas acreditamos que o caminho está delineado ca-
bendo a todos a busca da cidade sustentável; a busca pela qualidade de vida à luz das 
ponderações aqui apresentadas. 

Sob a responsabilidade da sociedade, as realizações sistemáticas com as devidas 
cobranças e controle social passam a ser uma exigência inadiável em vista da construção 
da ordem socioambiental fraterna e sustentável pretendida.

A conexão necessária à qualidade de vida

Na busca de resposta para esta questão, procuramos identi�car os conceitos ar-
ticulados pelos doutrinadores que embasem a sustentabilidade das cidades e politicas 
públicas para sua efetivação. Nesse contexto, uma maneira coerente de compreender 
o espaço da cidade seria então enxergá-lo como sendo a retomada do espaço público 
urbano como elemento funcional e estrutural do tecido urbano e catalisador social. 
No dizer de Milton Santos (2001) compreender o espaço da cidade implica não só no 
estudo conjunto das duas dimensões, isto é, a material e a imaterial, que o completam, 
mas, também, na observação dos processos que transformam a matéria em energia. 
Ou seja, os processos que transformam uma simples forma em uma forma-conteúdo. 
E complementa:

Então, a cidade nos traz, através de sua materialidade, que é um dado fundamen-
tal da compreensão do espaço, essa presença dos tempos que se foram e que 
permanecem através das formas e objetos que são também representativos de 
técnicas. É nesse sentido que eu falei que a técnica é sinônimo de tempo: cada 
técnica representa um momento das possibilidades de realização humana e é por 
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isso que as técnicas têm um papel tão importante na preocupação de interpreta-
ção histórica do espaço (SANTOS, 2001, p. 2).

A sociedade urbana, melhor dito, urbanizada pela política pública de urbaniza-
ção, é uma hipótese de intersecção entre a cidade industrial e a zona crítica.

Os riscos que a sociedade industrial impõe não se podem prever, são apenas 
previsíveis (crises econômicas, guerras, catástrofes), mas os riscos modernos são impre-
visíveis e podem resultar em danos irreparáveis (BARBOSA, 1999).

Novos rumos se fazem necessários, como uma política pública comprometida 
com cidades e as devidas sustentabilidade e conexões necessárias à tão falada qualida-
de de vida. Para Barbosa (1995), o tema qualidade de vida está sendo muito debatido 
nos últimos anos, sendo um ideal contemporâneo, tanto político como econômico, bem 
como na busca da qualidade de vida no plano pessoal. No entanto, segundo Barbosa 
(apud BUARQUE, 1999), o conceito de qualidade de vida é um tanto antigo e constitui-se 
em uma busca utópica do ser humano. Alerta-nos que qualidade de vida não deve ser 
ilusória, mas buscar a diminuição da distância entre a necessidade e as possibilidades de 
sua satisfação. Assim, as condições do ambiente, tanto física quanto sociais, in�uenciam 
na possibilidade de satisfação das necessidades humanas.

Nesse contexto, Barbosa (apud SOUZA, 2004, p. 15), expõe:

Seja a qual realidade estiver orientada, é uma questão complexa e multifacetada, 
pois abrange tanto a distribuição dos bens de cidadania, os bens e direitos que 
uma sociedade, em dado momento, julga serem essenciais quanto a de uma série 
de bens coletivos de natureza menos tangível e, nem por isso, menos reais em 
suas repercussões sobre o bem-estar social [...].

Por outro lado, inegável a importância de formulação de políticas publicas para 
a sustentabilidade. A�nal, dispomos de uma plataforma governamental e organizações 
do terceiro setor para medir o desempenho econômico de nosso País. Dito isso, certo é 
que para uma cidade ser sustentável o seu progresso deve levar em conta a qualidade 
de vida da população (saúde, longevidade, educação, meio ambiente limpo, comuni-
dade participativa, lazer e assim por diante). Em suma, a qualidade de vida é resultan-
te do somatório das condições econômicas e sócioambientais, de saúde, necessidades 
básicas, políticas públicas coletivas etc. Ou levando-se em conta o que Barbosa (2000) 
a�rma: “Trata-se de uma questão complexa e multifacetada [...] que necessita de uma 
abordagem múltipla”.

Nesse sentido, ainda, Barbosa descreve:

Beck trabalha com a perspectiva da existência da sociedade de risco ao analisar o 
estágio de desenvolvimento da organização social atual, destacando que o mes-
mo não reside mais sobre os patamares de administração e distribuição desigual 
dos recursos, mas sobre a distribuição mais ou menos consensual das consequên-
cias pouco antecipáveis, decorrentes da tomada de decisões públicas mais im-
portantes. Desta forma, a sociedade está cada vez mais submetida à experiências, 
com base nos avanços técnico-cientí�cos, que dissolvem as certezas em torno dos 
próprios riscos com os quais o mesmo avanço técnico-cientí�co trabalha. Assim, 
vive-se um momento onde está presente intenso questionamento do papel da 
ciência na solução dos problemas que a própria sociedade industrial coloca, como 
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também, intenso questionamento da dimensão e complexidade dos próprios ris-
cos (apud BECK, 2011).

O desejo de desfrutar de um ambiente capaz de assegurar o bem-estar social 
é anseio de todos, sendo necessário o aprofundamento nas questões que viabilizem o 
alcance do efetivo bem para a sociedade, o que deve partir da organização do próprio 
Poder Público, com políticas públicas de abrangência social, que se preocupem também 
com �scalização da coletividade e responsabilização concreta daqueles que infringirem 
estes princípios. Nessa esfera, a reconhecida importância da política voltar-se do âmbito 
local para, a partir deste, interferir no global. No pensar de Z. Bauman (2009)

[...] a política tende a ser local. Ela se volta para as questões sociais, as relações de 
bairro. Únicas questões em relação às quais se pode ‘fazer alguma coisa’, sobre as 
quais é possível in�uir, recolocando-as nos eixos, melhorando-as, modi�cando-as. 
O nosso agir ou não-agir só pode ‘fazer a diferença’ quando se trata de questões 
locais. Situações cujas causas são indubitavelmente globais, só entram no âmbito 
das questões políticas quando têm repercussões locais (p. 7).

A razão desta a�rmação reside no fato de que o risco advindo das decisões mal 
formuladas, em termos de política pública local, atinge a todos os indivíduos, indistinta-
mente, e não apenas uma pequena parcela da comunidade, sendo praticamente inviá-
vel determinar os malefícios que um dano ambiental, por exemplo, pode causar à área 
de sua incidência e o grau de seu risco para outras áreas. Pois, se as cidades se transfor-
mam a cada dia em depósitos de problemas causados pela globalização, os gestores 
estão diante da tarefa de encontrar soluções locais para as contradições globais. 

Nesse movimento, as cidades sustentáveis55 introduzem uma concepção patri-
monial que tem um legado a transmitir, do presente às futuras gerações.

Considerações �nais

Mediante as re�exões oportunizadas neste artigo chegamos a conclusão que 
os desa�os são muitos. Diante da crise de legitimidade das políticas públicas há uma 
jornada contínua de aprendizagem transformadora.

As cidades sustentáveis instauram uma nova era, na qual múltiplos personagens 
reelaboram a representação das cidades.

O desejo de desfrutar de um ambiente digno e capaz de assegurar o bem-estar 
social é anseio de todos, sendo necessário o aprofundamento nas questões que viabi-
lizem o alcance do efetivo bem para a sociedade. O que deve partir do próprio Poder 
Público, com a devida �scalização da coletividade e da responsabilização concreta da-
queles que infringirem estes princípios.

Este artigo mostra que é possível a busca da qualidade de vida por meio do com-
prometimento do poder Publico com uma cidade sustentável. 

55 Exemplo de cidades sustentáveis: Reykjavík (Islândia), Portland (Estados Unidos), Curitiba (Brasil), 
Malmo (Suécia), Vancouver (Canadá). Disponível em: <http://www.cidadessustentaveis.org.br/noticias/
con�ra-cinco-cidades-que-sao-exemplos-de-sustentabilidade>. Acesso em: 07 mar. 2015.



Referências 
BAUMAN, Z. Con�ança e medo na cidade. Tradução de Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009.

BECK, U. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião Nascimento. 2. Ed. 
São Paulo: Editora 34, 2011. 384 p.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Cidades sustentáveis. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/>. 
Acesso em: 03 mar. 2015.

CIDADES SUSTENTÁVEIS. Eixos da plataforma cidades sustentáveis. Disponível em: <http://www.cida-
dessustentaveis.org/br>. Acesso em: 03 mar. 2015.

MUNDO SUSTENTÁVEL. ONU mostra como tornar cidades mais resilientes. Disponível em: <http://
www.mundosustentavel.com.br/2013/07/onu-mostra-como-tornar-cidades-mais-resilientes/>. Acesso 
em: 03 mar. 2015.

SANTOS, M. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. São Paulo, 
2000.

Saádia Maria Borba Martins

Mestre em Dinâmica do Espaço Ambiental pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Coordenado-
ra de Relações Institucionais e Extensão Universitária da UNIFOZ. É professora universitária há 22 anos 
de Graduação e Pós-Graduação. Possui graduação em Direito (1982) e especialização em Direito Político 
(1984) pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e Mestrado em Direito pela Universidad de Ciencias 
Empresariales Y Sociales (1995), com livros e artigos publicados.  Pesquisadora CNPq e do Grupo de Es-
tudos de Direito Ambiental da Unioeste - GEDAI, pesquisa Qualidade de Vida e Meio Ambiente (Campus 
Foz do Iguaçu). Integrante da Rede Rampedre.

120



121

O PRINCIPAL CAMPO DE BATALHA DA  
SUSTENTABILIDADE É NO ESPÍRITO HUMANO

VILMAR BERNA

A questão da sustentabilidade é muito mais profunda que apenas um proble-
ma a ser resolvido com reciclagem ou tecnologias limpas. Estamos numa guerra sem 
fronteiras, não entre nações, mas basicamente entre visões de mundo. De um lado, 
temos uma visão insustentável, majoritária; e, de outro, uma visão sustentável, mas 
ainda minoritária. 

As ações de sustentabilidade – que felizmente já podem ser vistas e comprova-
das por toda a parte –, infelizmente ainda não são nem a maioria das ações humanas e 
muito menos conseguem produzir as mudanças na velocidade que a urgência requer. 

A visão insustentável  transformou nossas necessidades e desejos em objetos de 
consumo, onde a dor pela frustração em que desejamos e não conseguimos alcançar 
exerce papel importante na manutenção do sistema, pois nos impulsiona a querer tra-
balhar mais, produzir mais, consumir mais. Ser consumidor tornou-se mais importante 
que ser cidadão, porque é pela dimensão do consumo que se dá nossa inserção neste 
mundo, bem como a de�nição a que classe pertencemos. Se demonstrarmos consumir 
muito, somos considerados ricos e se consumimos pouco, somos pobres.

Não interessa se o Planeta suporta. Só para lembrar, a população do mundo deve 
atingir 8 bilhões nos próximos 15 anos.  De acordo com as Nações Unidas, serão neces-
sários mais 30% de água, mais 45% de energia e mais 50% de comida em 2030. A boa 
notícia é que o Planeta, em tese, ainda tem recursos para atender a todos. A má, é que 
estes recursos são tão mal distribuídos que cerca de 40% da riqueza do mundo se con-
centram nas mãos de uma fatia de apenas 1% da população mundial mais rica, enquan-
to a metade mais pobre da população mundial só é dona de 1% de toda essa riqueza. É 
o que �z o relatório do PNUD: Humanidade Dividida - Confrontando a desigualdade nos 
países em desenvolvimento.

Entretanto, viver é ter de encarar um problema depois do outro. A questão é 
como vamos fazer isso? Problemas todas as gerações anteriores à nossa também tive-
ram. E as que virão depois, tambem os terão. A questão é como encarar. Enquanto uns 
preferem fugir da realidade – e a inteligência humana é bastante criativa para arran-
jar diversas desculpas para não agir –, outros escolhem encarar os problemas tomando 
para si a tarefa de fazer a diferença, ainda que seja no nível individual ou na própria casa, 
comunidade, trabalho, escola. 

Podem não estar mudando o mundo, mas saber que não são cúmplices do mo-
delo insustentável, já lhes basta. E mais, moralmente sentem-se bem ainda que do lado 
minoritário da resistência, por não terem se deixado seduzir pelas falsas promessas da 
insustentabilidade.



Três armas para a mudança

Uma das primeiras armas de luta é a informação. Quanto mais próximo da reali-
dade, maiores as chances da luta produzir algum resultado. Re�ro-me à realidade tanto 
na parte física, quanto na espiritual – não menos realidade –, feita de sonhos, utopias, 
visões de mundo. 

A segunda e talvez a mais importante arma da mudança seja a fé. Não me re�ro 
aqui à fé no sentido religioso ou de acreditar numa mentira ou fantasia até que se torne 
verdade, mas na fé com o sentido de esperança. Por exemplo, a de que o ser humano é 
capaz de escolher mudar para ser melhor hoje do que foi ontem. Claro, se escolher ser 
melhor, porque também pode escolher piorar as coisas e aumentar os problemas. 

A terceira é o bom senso. Ele nos ajuda a avaliar se devemos fugir ou lutar. Lutar 
contra forças incomensuravelmente maiores pode ser uma forma de suicídio e arrogân-
cia, mas também de coragem e inconformismo com situações que de tão perversas, 
ainda que dominantes, nos fazem escolher a resistência – não porque pensemos que 
vamos mudar alguma coisa, mas porque se não resistirmos as circunstâncias que conde-
namos é que terão nos mudado. Podemos até nem vencer nossos opressores, mas eles 
também não terão a nossa cumplicidade.

Às vezes a vitória é uma questão de manter a calma e perseverar na luta. Não 
devemos nos sentir cobrados por nada nem ninguém, pois a vida é uma jornada pessoal 
e única. Quando cansar da luta, a despeito do que possam dizer, pare ou ande mais de-
vagar, respire fundo, recupere as energias, o equilíbrio. Uma pessoa desequilibrada será 
de pouca serventia para qualquer luta. E algumas lutas, de tão grandes, contra inimigos 
tão poderosos, requerem o esforço de pessoas saudáveis, e por várias gerações. Não é a 
última martelada que rompe uma pedra, mas a soma de todas as marteladas anteriores. 
Os construtores de catedrais na Idade Média sabiam disso. Como a obra levava dois ou 
três séculos para �car pronta, di�cilmente viam seu �nal, mas se não �zessem a sua par-
te, a geração seguinte teria de recomeçar do zero.

Se serve de consolo, a História está aí para nos mostrar que situações mais ab-
surdamente difíceis, como ditaduras sanguinárias, escravidão, holocausto, sucumbiram 
com o tempo, porque apesar de uma maioria alienada – que em sua alienação dá força 
aos opressores –, existe uma minoria que não desiste de lutar. 

A saída, talvez, seja manter o foco na sustentabilidade, no melhor de nós pró-
prios, tomar para si o peso que consegue suportar, os mistérios com os quais consegue 
conviver, e fazer o melhor de si mesmo para produzir as mudanças que espera ver no 
mundo e nos outros. O resto, são sombras de árvores alheias e inimigos da sustentabili-
dade que não irão largar o osso do planeta assim, sem mais nem menos, a não ser que 
vejam assegurados os seus ganhos e privilégios. 

Vilmar Sidnei Demamam Berna

Escritor (www.escritorvilmarberna.com.br) e jornalista fundou a REBIA - Rede Brasileira de Informação 
Ambiental (www.rebia.org.br) e edita deste janeiro de 1996 a Revista do Meio Ambiente (que substi-
tuiu o Jornal do Meio Ambiente) e o Portal do Meio Ambiente (www.portaldomeioambiente.org.br). Em 
1999, recebeu no Japão o Prêmio Global 500 da ONU Para o Meio Ambiente e, em 2003, o Prêmio Verde 
das Américas. 
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EDUCAÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE:  
UMA QUESTÃO FUNDAMENTAL?

VIVIAN APARECIDA BLASO SOUZA SOARES CESAR

O canteiro de obras da governança mundial presta-se hoje  
mais do que nunca a uma re�exão existencial, profunda e urgente. 

Stéphane Hessel

A crise ecológica do presente não existe separadamente das crises políticas, eco-
nômicas, sociais e éticas que atravessamos. Em um contexto policrísico os con�itos ten-
dem a se acentuar num movimento crescente, da mesma forma que a incompreensão 
sobre suas possíveis causas e soluções. 

O mundo necessita de uma governança mundial, mas para superarmos a crise 
atual é preciso uma re�exão existencial como apontado por Stéphane Hessel (2012) no 
livro O mundo não tem mais tempo a perder: apelo por uma governança mundial solidária 
e responsável, organizado por Sacha Goldman.

O livro é um “Apelo” assinado por 18 membros do Collegium Internacional, ende-
reçado ao Secretário-Geral da ONU na expectativa de contribuir com as discussões que 
serão realizadas durante a COP21. O Collegium Internacional é uma instituição multidis-
ciplinar que tem o objetivo de debater e oferecer novas abordagens para lidarmos com 
as crises que ameaçam o planeta e a sociedade. 

MORIN (2013) ressalta que, a hiperespecialização avança compartimentalizando 
ainda mais os saberes, fragmentando a visão das relações de interdependências entre 
homem, natureza e cultura. Essa fragmentação dos saberes promoveu a separação entre 
disciplinas, que por sua vez, oculta as conexões complexas que existem entre as partes e 
suas correlações com o ambiente. 

Precisamos de uma reforma na forma do pensar, em religar o que foi desligado, 
contextualizar e recontextualizar as relações entre os saberes fragmentados. Essa é uma 
proposta ousada, mas não é impossível, uma vez que a reforma do pensamento nos 
sugere reaprender a pensar, a religar todos os continentes que foram separados pela 
visão cartesiana e que percorre a ciência contemporânea até os dias de hoje. Para rever-
ter esste processo, deveríamos apostar na solidariedade, na via regeneradora das ideias 
capazes de produzir uma política de civilização e essa política já proposta por MORIN 
(2012), nos levaria para outra direção: A Ética.

A Ética propõe retomada de valores porque a crise moral que atravessamos é 
resultado da crise de fundamentos que tentam fundar uma ética sem fundamentos. Isso 
deve a um conjunto de fatores que desarticulam a relação trinitária individuo/espécie/
sociedade, com: 
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•	 o aumento da deterioração do tecido social;
•	 o enfraquecimento do espirito de coletividade;
•	 o hiperdesenvolvimento do egocentrismo;
•	 a desarticulação trinitária (individuo/espécie/ sociedade); e
•	 a supervalorização monetária.

Por isso, é preciso refundar a ética e regenerar as fontes de responsabilidade-solida-
riedade e essa regeneração partiria do despertar interior da crise moral que atravessamos. 
Assim: “Todo ato ético é um ato de religação com o outro, com os seus, com a comunidade, 
com a humanidade e o cosmo” (CARVALHO, 2011).

As fontes de religação estão relacionadas ao tetragrama dialógico 

Segundo Morin (2005): “O tetragrama dialógico combina simultaneamente rela-
ções antagônicas e complementares produzindo o efeito da ética da religação” (p. 29). 
Para compreender a força da agitação dentro do circuito é preciso considerar a ecologia 
da ação, assim descrita:

Em função das múltiplas interações e retroações no meio em que se desenrola a 
ação, uma vez desencadeada, escapa, com frequência, ao controle do ator, pro-
voca os efeitos inesperados e até mesmo contrários ao esperado. 1º princípio da 
ação: a ação não depende mais das ações do ator, mas também das condições do 
meio em que se desenrola; 2º os efeitos a longo prazo da ação são imprevisíveis 
(MORIN, 2005, p. 206).

Em 15 de junho de 2012, às vésperas da realização da RIO+20 foi publicado no 
DOU – Diário O�cial da União as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Am-
biental que reconhecem a relevância e obrigatoriedade da Educação Ambiental no âm-
bito dos direitos humanos. Em que a educação para cidadania compreende a dimensão 
política do cuidado com o meio ambiente local, regional e global.

Reconhecer a importância da Educação Ambiental como fonte para reestruturar 
a mudança no modelo atual de pensamento é um grande desa�o das instituições res-
ponsáveis pela educação do país e por isso requer lidar com a complexidade e conjun-
turas político, econômica, cultural, social e ecológica que enfrentamos.

Reaprender a pensar é a aposta de Edgar Morin para ultrapassarmos o nosso 
modo fragmentado de conhecer. Entrelaçar saberes e práticas religando-os ao seu con-
texto é a via necessária para metamorfosearmos a sociedade. Tais reformas poderão vir 
a fortalecer as redes de conhecimento a �m de que os mesmos sejam compartilhados, 
ampliados, retroalimentados e transformados. Incluem-se aí as empresas, porque elas 
também são geradoras de conhecimento, formadoras de opinião e in�uenciam os nos-
sos comportamentos. É uma possível entrada do homem na era noética, na qual ele 
aceitaria sua condição em cooperar com a natureza em vez de subjugá-la como tem fei-
to. De acordo com Carvalho (2011): “A noologia põe ordem na casa, atua como operador 
organizacional do material gerado na noosfera”.
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De sua parte, Halévy (2010) assim argumenta:

A revolução ecológica – que está apenas começando – constitui uma inversão 
para baixo: não é mais a natureza que está a serviço do homem, é o homem que 
está a serviço da vida. A revolução noética – no sentido estrito do termo – cons-
titui uma inversão para cima: não é mais o pensamento que está a serviço do ho-
mem, mas o homem que está a serviço do espírito (p. 84).

A grande crise planetária está atrelada a crise cognitiva uma vez que não con-
seguimos atingir o estado de humanidade apontada por MORIN (2011). Frijot Capra 
chamou-a de crise de percepção devido a visão mecanicista da vida e a incapacidade 
da ciência enxergar a vida como sistemas. No caso das mudanças climáticas, por exem-
plo, a falta de informações levou a sociedade cienti�ca e os tomadores de decisões glo-
bais à concorrência entre diferentes interpretações sobre o fenômeno, como aponta  
MLODINOW (2009). 

E o resultado disso é que, ainda nos dias de hoje, existem certos grupos que acre-
ditam que os estudos sobre as mudanças climáticas são exagerados ou mesmo que o 
fenômeno não existe. E decorre por alguns motivos: o nosso imprinting cultural56, a nor-
matização excessiva, a visão de mundo ocidentalizada que analisa as crises apenas sob 
os aspectos econômicos, re�exo da visão fragmentada entre natureza e cultura. Por isso, 
é tão difícil abandonarmos certos padrões mentais e comportamentos repetitivos e até 
mesmo perversos – pessoas que persistem no erro, na teimosia, que ignoram as evidên-
cias, que se desviam do certo e do verdadeiro, como apontou PARKIN (2014). Sofremos 
o efeito recursivo de como agimos. Isso se espelha na sociedade e talvez seja por essa 
condição que não consigamos alcançar novas formas de agir e pensar que promovam a 
sustentabilidade na sua complexidade e plenitude.

Frente a degradações-contaminações-explorações que persistem devemos nos 
perguntar: a tomada de consciência ecológica é ainda super�cial, fraca e inconsistente 
para lidarmos com as graves ameaças à biosfera? É possível que não tenhamos apreen-
dido o seu signi�cado na sua complexidade? Se não, o que seria ela então? 

A reforma da educação proposta por Edgar Morin pressupõe a complexidade e 
para isso requer olhar para as incertezas e destinos comuns dos homens e mulheres na 
terra pátria, retomar a ética, manter um diálogo aberto, nutrir a nooesfera não abdican-
do das artes, literatura, �loso�a em detrimento a racionalidade, lutar pela refundação de 
uma política de civilização capaz de nos colocar em outra direção. 

A educação para sustentabilidade será capaz de refundar a ética com ênfase na 
tríade perdida individuo/espécie/sociedade buscando princípios que possam assegurar: 
os direitos fundamentais das pessoas valorizando as integrações regionais sem esquecer 
da nossa condição global e interdependente que nos encontramos.

SERRES (2005), na obra O Incandescente sugere um tronco pedagógico comum 
a todas as universidades que poderia sugerir o avanço da paz inspirado na mestiçagem 
entre saberes. Conforme a seguir:

56 Imprinting cultural inscreve-se cerebralmente desde a mais tenra infância pela estabilização seletiva 
das sinapses, inscrições que marcarão irreversivelmente o espirito individual no seu modo de conhecer 
e de agir. O imprinting manifesta os seus efeitos mesmo em nossa percepção visual. MORIN, Edgar. 
Método 4 - as ideias: habitat, vida, costumes, organização. Tradução de Juremir Machado da Silva.  Porto 
Alegre: Sulina, 2011, p.30.
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I O programa comum da especialidade
II A grande narrativa unitária de todas as ciências
Elementos da física, e da astrofísica: a formação do Universo, do big bang ao res-
friamento dos planetas.
Elementos da geofísica, da química, e de biologia: do nascimento da Terra ao sur-
gimento da vida e a evolução das espécies.
Elementos da agronomia, de medicina de passagem à cultura: o relacionamento 
dos homens com a Terra, com a vida e com a própria humanidade.
III O mosaico das culturas humanas
Elementos de linguística geral, geogra�a e história das famílias das línguas.
As linguagens de comunicação: sua evolução.
Elementos da história das religiões: politeísmos, monoteísmos, panteísmos, ateísmos.
Elementos de ciências políticas: os diversos tipos de governo. Elementos de eco-
nomia: a divisão de riqueza do mundo. 
Obras primas recolhidas entre belas artes e as sabedorias. Sites: o patrimônio da 
humanidade segundo a Unesco (SERRES, 2005, p. 306). 

A tomada de consciência ecológica exige uma compreensão profunda do signi�-
cado de ecologia. É comum aprendermos que a ecologia é uma disciplina da área das ciên-
cias biológicas que estuda os ecossistemas como sendo as relações entre os seres vivos em 
seu habitat. Tal de�nição normalmente a vincula ao estudo do meio natural e a aparta do 
meio social, reduzindo-a e especializando-a. Ensinada dessa maneira somos incapazes de 
compreendê-la como uma ciência policompetente e transdisciplinar, que trata dos ecos-
sistemas com seus constituintes, físicos, biológicos e antropossociológicos. 

Ter consciência dos problemas ambientais causados pela ação humana, separar 
os resíduos para reciclagem ou mesmo produzir ou consumir produtos que reduzam a 
pegada ecológica é o que aprendemos com a educação ambiental; é o que entendemos 
por conscientização ecológica. Mas quando Morin (2008) trata da tomada de consciên-
cia ecológica, aponta para a necessidade de um pensamento ecologizado57, do qual a 
sociedade ocidentalizada desconhece ou ainda não se apropriou. 

Em princípio, ecologizar o pensamento signi�ca reaprender a pensar. Aprende-
mos a pensar fragmentando e reduzindo para conhecer; utilizamos uma metodologia 
disciplinarizadora, calcada nos princípios disjuntivos da lógica clássica de identidade, 
não contradição e terceiro excluído. Reduzimos aquilo que queremos conhecer à con-
dição de objeto e isolando-o de seu meio veri�camos o seu comportamento. O conhe-
cimento ensinado e aprendido contribui para desecologizar as ideias e as ações. Ao 
contrário disso, o pensamento ecologizado relaciona os fatos e os fenômenos ao seu 
contexto e busca superar a fragmentação disciplinar do conhecimento que acomete a 
ciência e a �loso�a contemporâneas. É um pensamento hologramático capaz de rela-
cionar as partes ao todo e o todo às partes. É um pensamento complexo, capaz de tecer 
em conjunto os saberes e fazeres das sociedades humanas vinculando-os à realidade do 
mundo. É um pensamento que aspira à religação, tem na complexidade uma estratégia 
autocriativa e regeneradora do conhecimento.

57 Pensamento Ecologizado: conceito apresentado durante o III SIRSO - Simpósio de Responsabilidad 
Social de las Organizaciones, realizado em outubro de 2014 em Lima, Peru. Artigo original elaborado 
por Vivian Aparecida Blaso Souza Soares César e Sydney Cincotto Junior. Título: Responsabilidade Social: 
ecologizar ideias e ações para as vias transformadoras do futuro da humanidade. Disponível em: <http://
www.uladech.edu.pe/sirso/ponencias-2>.
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Um segundo ponto é compreender que todas as ações e ideias possuem vida 
própria, que são retroalimentadas pelo ecossistema onde se desenvolvem e que por 
isso são ecologizadas. Morin (s/d., a) denomina por ecologia da ação o jogo de interre-
troações a que está submetida uma ação ao ser iniciada. Sujeita às in�uencias do meio, 
bifurcam em outra direção daquela prevista em seu início. Toda ação traz consigo um 
princípio de incerteza, pois não sabemos com exatidão qual será o seu �m. Diante da 
ecologia da ação o pensamento ecologizado erige-se sobre o princípio da precaução, 
que deve zelar por nossas mínimas ações a �m de conter danos irreversíveis à vida. Mo-
rin (s/d., b), também aponta que, como as ações, as ideias também possuem vida própria 
em seus ecossistemas, habitam a noosfera e retroagem sobre a sociedade. As ideias que 
possuímos acabam por nos possuir, essa dupla possessão coloca os sistemas �losó�cos, 
mitológicos, cientí�cos, ideológicos, teológicos, a serviço dos nossos interesses da mes-
ma forma que nos põem a servi-los. 

A noosfera, quando nutrida por um ecossistema onde impera o pensamento 
simpli�cador, tende a enrijecer seus vasos comunicantes retroalimentadores, esclero-
sando e minando toda criatividade e capacidade de reinvenção; e alheia à sua natureza 
ecológica, alia-se à certeza, se dogmatiza. Ecologizar as ideias implica fazê-las entrar no 
circuito gerador e regenerador de si e das sociedades, misturando-as, mestiçando-as, 
colorindo-as. De natureza complexa, o pensamento ecologizado comporta a ecologia 
das ideias e ações. 

Outro fator fundamental para ecologizar o pensamento é o reconhecimento do 
nosso duplo enraizamento cósmico e biológico. Somos �lhos do Cosmo, nossas partí-
culas e nossos átomos de carbono se formaram nos primeiros instantes do Universo, os 
elementos físico-químicos que se associaram para dar forma ao planeta estão presentes 
em tudo que é vivo. A vida, por sua vez, é uma emergência terrestre, seu desenvolvi-
mento e evolução multiforme deu origem a incontáveis formas de seres, dentre eles 
os humanos. Somos �lhos de Gaia fertilizada por Cosmo, nosso código genético revela 
nossa descendência materna terrestre e paterna cósmica. O Cosmo e a Terra estão em 
nós, como nós estamos neles.

Ecologizar o pensamento ao sistema político econômico, social e cultural em geral, 
as inter-retroações existentes nas relações de interdependência entre homem-natureza, 
entre ecologia-economia; contribuiria para a tomada de consciência planetária de que 
estamos todos no mesmo barco, que habitamos a Terra, e que o futuro da humanidade 
depende do futuro do planeta; chamaria todos a se responsabilizarem pelas decisões 
tomadas na direção daquilo que hoje é designado como sustentabilidade ambiental, 
econômica e social, complexi�cando-a; promoveria a regeneração e a transformação 
das trocas materiais e simbólicas; reformularia os conceitos de sustentabilidade e de 
responsabilidade social empresarial, que estão atualmente alicerçados na cosmovisão 
cartesiana. 
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CASOS BENCHMARKING –  
UM BANCO DE PRÁTICAS 
E SOLUÇÕES

Inteligência coletiva em sustentabilidade 

Benchmarking é uma ferramenta de gestão que promove 
a melhoria contínua por meio do compartilhamento das 
melhores práticas. 
Em 12 edições já realizadas, o Programa Benchmarking 
Brasil já certi�cou 311 cases  pertencentes a 172 
organizações, e se tornou a memória viva da 
sustentabilidade corporativa registrando a trajetória das 
boas práticas nas organizações brasileiras.  Benchmarking 
Brasil dá legitimidade ao discurso da sustentabilidade 
para organizações que tiveram cases certi�cados 
porque permite que além dos indicadores, seja também 
compartilhado a forma como se chegou a eles. 
O banco de boas práticas do Programa Benchmarking 
pela forma como está organizado (por edições e por 
categorias gerenciais) oferece um ambiente amigável 
para pesquisadores, jornalistas, ativistas, especialistas 
acessarem este rico acervo construído ao longo de mais 
de uma década.

3





133

BANCO DE BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS 
UM BANCO DE PRÁTICAS, IDEIAS E SOLUÇÕES

Com uma metodologia própria e transparente, o Programa Benchmarking Brasil 
identi�ca práticas gerenciais de excelência que gestores e instituições desenvolveram 
e que uma vez aplicados comprovaram e�ciência. Este modus operandi é reconhecido 
como uma prática benchmarking, ou seja, referência e exemplo a seguir. Toda prática 
que passa pelo crivo da Comissão Técnica do Programa e recebe o selo Benchmarking é 
compartilhada para acelerar o desenvolvimento técnico-gerencial da área e incentivar a 
adoção das boas práticas de sustentabilidade pelas demais organizações. 

O Banco de Práticas conta com 311 cases Benchmarking, catalogados em 10 di-
ferentes categorias gerenciais, e é reconhecido como o maior Banco Digital de Práticas 
Socioambientais certi�cadas com livre acesso do país.

Os cases são organizados em edições (cronologia) e categorias gerenciais (10 
diferentes áreas de atuação), e foram publicados em ordem alfabética (nomes das orga-
nizações certi�cadas).
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3.1 CASES BENCHMARKING ORGANIZADOS POR EDIÇÃO

Edições 2011 a 2014 - Os resumos dos cases Benchmarking certi�cados nestas 
edições foram extraídos dos conteúdos enviados pelos gestores na ocasião de suas 
inscrições. 

Edições 2003 a 2010 - Os cases Benchmarking certi�cados nestas edições já ti-
veram seus resumos publicados em BenchMais1 e BenchMais2, portanto são apenas ci-
tados nesta edição em uma breve �cha técnica com informações básicas e resumidas. 

Os conteúdos completos destes cases pertencem ao acervo Benchmarking.

ANO CASES

2003 14

2004 20

2005 24

2006 27

2007 26

2008 30

2009 30

2010 27

2011 28

2012 23

2013 30

2014 32

TOTAL 311
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3.1.1  Banco digital de boas práticas socioambientais: resumo dos 113   
 cases certi�cados no período 2011 a 2014

2011 
28 CASES BENCHMARKING CERTIFICADOS

AGCO DO BRASIL - UNIDADE VALTRA DO BRASIL LTDA.

CASE: PROJETO INTEGRADO BIODIESEL - 100% BIODIESEL

Cidade: Mogi das Cruzes
Estado: SP 
Responsável: Sirlene Dutra
Cargo: Analista de Meio Ambiente

Resumo: No rastro da sustentabilidade, pensando na tendência de expansão do uso de 
energia renovável no campo, a AGCO desenvolveu uma linha de produtos, composta 
por tratores, colheitadeiras e pulverizadores com motores aptos a trabalhar com diesel 
e biodiesel B-100, ou seja, 100% biodiesel. Com a adoção dessa prática foi notado al-
guns benefícios: como se trata de energia limpa, o biodiesel tem a vantagem de ser 
uma fonte de energia renovável, menos poluente, quando comparado a queima do 
diesel, numa redução substancial de emissão de gases poluentes; prevenção de con-
taminação em caso de vazamentos no solo etc. A busca por combustíveis renováveis é 
uma realidade e saímos na frente com um produto versátil que opera com diesel e que 
também está pronto para trabalhar com 100% biodiesel. O engajamento da equipe 
responsável foi fundamental e a manutenção de parcerias duradouras essencial para 
se obter os desejados.
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AMBEV - COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS

CASE: BANCO ÁGUA

Cidade: São Paulo
Estado: SP
Responsável: Ricardo Rolim
Cargo: Diretor de Sustentabilidade e Comunicação

Resumo:  O Banco Água é uma iniciativa do Movimento “Quem vê água enxerga seu 
valor”, criada pela empresa participante com o intuito de levar à sociedade a preocupa-
ção com o tema água. O objetivo do projeto é engajar toda a sociedade para que todos 
percebam que podem contribuir para que a água do mundo, um recurso tão importante 
e limitado, seja usada racionalmente. A ideia é introduzir o tema no dia a dia das pessoas, 
estimulando um consumo sustentável da água e engajando toda a sociedade na rele-
vância desse tema, recompensando aqueles que conseguirem diminuir a utilização do 
recurso. Com isso, o morador pode acompanhar seu desempenho na conta de água e, à 
medida que reduz o consumo, acumula pontos que podem ser trocados por descontos 
em sites de compras, como Americanas.com, Submarino.com, ShopTime, Ingresso.com. 

ARCELORMITTAL TUBARÃO

CASE: BIODIVERSIDADE ATRAVÉS DE PROJETOS E RESGATE DA FAUNA 
E DA FLORA COM ENRIQUECIMENTO DO CINTURÃO VERDE

Cidade: Serra
Estado: ES 
Responsável: Guilherme Correa Abreu
Cargo: Gerente de Meio Ambiente 

Resumo: As pesquisas e os estudos realizados na empresa têm contribuído para o au-
mento signi�cativo da biodiversidade. Estes resultados demonstram que o enriqueci-
mento desta biodiversidade está além da proteção e preservação ambiental, enquanto 
ferramenta de transformação e mudança de comportamento de empregados, parceiros 
e comunidade local que em épocas passadas ainda capturavam animais e parte da �ora 
para o consumo e comercialização. Atualmente são verdadeiros agentes ambientais na 
proteção que coíbem fortemente estas ações, sendo um ponto de destaque nas ações 
ambientais desenvolvidas internamente e na circunvizinhança da empresa. 
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ASSOCIAÇÃO VALE PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

CASE: 2 ANOS DE AÇÕES PELA CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATU-
RAIS E DESENVOLVIMENTO LOCAL - DEIXANDO UM LEGADO POSITIVO 
PARA AS PRÓXIMAS GERAÇÕES

Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
Responsável:  Mirella Sandrini
Cargo: Gerente

Resumo:  Criada em 2009, a organização transformou em metodologia sua Missão: 
integrar, transformar e desenvolver. Os elementos que tangibilizam esta metodologia 
são: Visão de longo prazo; Opção por iniciativas estratégicas estruturantes; Atuação  
pró-ativa, participativa (visitas de campo, fóruns, encontros de parceiros, cursos de ca-
pacitação); Seleção e apoio a projetos de parceiros quali�cados. Com esta metodologia 
o FV opera em duas dimensões: os projetos têm um importante impacto geopolítico no 
território e a rede de parceiros tem importância fundamental para in�uenciar políticas 
públicas de base local. 

CARGIL AGRÍCOLA S.A.

CASE: PROJETO SALTO + LIMPO: RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CÓRREGO DO SALTO

Cidade: Uberlândia
Estado: MG
Responsável: Rudolfo Friedrich von Borstel
Cargo: Supervisor de Meio Ambiente

Resumo: O Projeto Salto + Limpo, de recuperação e conservação da nascente do cór-
rego do Salto, tem suscitado mudanças comportamentais em todos os envolvidos no 
projeto, empresa e comunidade, por meio da educação ambiental, tornando-os multi-
plicadores na prática de atitudes sustentáveis, contribuindo para a melhoria da relação 
sociedade versus natureza. Trata-se da revitalização das nascentes do córrego do Salto 
com o plantio de 16.000 mudas de espécies nativas do Cerrado, isolamento da área, 
controle de processos erosivos, reconhecimento interno e externo através de prêmios, 
implementação de projetos de educação ambiental mobilizando funcionários e comu-
nidade a promover a conservação do meio ambiente. 
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CELULOSE IRANI S.A.

CASE: RECUPERAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO 
RIACHO DA ANTA

Cidade: Vargem Bonita
Estado: SC 
Responsável: Janete Scalcon
Cargo: Supervisora de Gestão Ambiental 

Resumo: O trabalho resultou no mapeamento das áreas de preservação permanente, 
possibilitando a de�nição de áreas para possível expansão da empresa, dessa forma ga-
rantindo a conservação em área de Área de Preservação Permanente (APP) e áreas de 
compensação. Houve a revegetação de 15,22 hectares, sendo 7,28 hectares de AAP do 
Riacho da Anta e 7,94 hectares em áreas de compensação por meio do plantio de apro-
ximadamente 8.000 mudas, pertencentes a 16 espécies nativas da região. Embora os re-
sultados mais signi�cativos sejam observados a médio e longo prazo, é possível veri�car 
que o a técnica sugerida foi válida e já apresenta benefícios ao meio ambiente, pois me-
diante a interligação dos remanescentes vegetais busca-se recompor o �uxo gênico das 
populações, favorecendo os fenômenos de dispersão de espécies, possibilitando aporte 
de nutrientes, além de ampliar a oferta de nichos à fauna.

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

CASE: PROJETO VALE LUZ

Cidade: Salvador
Estado: BA
Responsável: Ana Crhistina Romano Mascarenhas
Cargo: Assessora de E�ciência Energética

Resumo: O VALE LUZ é um projeto de caráter socioambiental que tem como �nalidade 
reduzir o valor da conta de energia da população de baixa renda e criar um destino al-
ternativo para o lixo. A Coelba acredita que vale a pena usar a energia para reinventar e 
transformar, até mesmo o que já não servia mais, em algo de valor real para as pessoas e o 
meio ambiente. Com o andamento do projeto, já foi descontado um total de R$16.663,64 
em contas de luz – existindo inclusive casos de quitação total da conta mensal de energia 
elétrica por parte de alguns consumidores, em virtude de créditos gerados pela venda 
dos resíduos sólidos. Em termos práticos esta ação ambiental deixou de encaminhar aos 
aterros sanitários aproximadamente 68 toneladas de resíduos sólidos, sendo destinadas 
à reciclagem. O projeto é amplamente replicável, tendo em vista que ele já está em an-
damento desde dezembro de 2007. Acreditamos que toda empresa pode ser agente de 
transformação social e o Projeto VALE LUZ colabora para uma nova postura da população 
quanto à forma de destino de cada resíduo sólido que produz dentro de suas casas e a 
responsabilidade que a sociedade precisa ter com o meio ambiente.
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CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.

CASE: VIVEIRO DE MUDAS: SEMEANDO A INCLUSÃO SOCIAL

Cidade: São Bernardo do Campo
Estado: SP
Responsável: Valdir Ribeiro
Cargo: Coordenador de Sustentabilidade

Resumo: A metodologia do case do Viveiro de Mudas é bastante simples e conta com o 
comprometimento e a dedicação de todos os envolvidos. Para viabilizar o projeto, �rma-
mos uma parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE-Diadema), 
além do enorme apoio e envolvimento dos colaboradores indiretamente envolvidos no 
Viveiro de Mudas. A inclusão dos colaboradores especiais acontece de maneira irrestrita. 
Todos dividem os mesmos espaços sociais como restaurantes, área de vivência, eventos 
e festas, além de, eventualmente, ilustrarem as publicações de âmbito interno. Como 
resultados obtidos na ação: a produção de mais de 150 mil árvores de espécies nativas, 
utilizadas na recuperação ambiental em áreas de preservação impactadas pelas ativi-
dades da organização; a inclusão social de 11 (onze) de�cientes intelectuais mediante 
parceria realizada entre a empresa e a APAE-Diadema; a produção de mudas de espécies 
arbóreas com a utilização de água de reúso, captada em sistema instalado nas próprias 
estufas do viveiro; a melhoria no desenvolvimento psicossocial dos colaboradores que 
apresentam de�ciência intelectual; e a redução signi�cativa dos custos nos projetos de 
recomposição �orestal decorrentes de intervenções realizadas no meio ambiente.

 

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.

CASE: UTILIZAÇÃO DE PALHA DE CARNAÚBA NO REVESTIMENTO DE 
ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÕES

Cidade: Paulínia
Estado: SP
Responsável: Karla Costa
Cargo: Coordenadora de Meio Ambiente 

Resumo: A adoção do produto alternativo promove a economia e o desenvolvimento 
sustentável no processo da Petrobras de revestir alguns de seus dutos (linha de vapor) 
com outros materiais, plenamente justi�cado devido ao alto custo do investimento 
com materiais industrializados (alumínio, por exemplo) e porque tal comercialização 
não trazia benefícios às comunidades da região em que são aplicados. E, ainda, havia o 
prejuízo causado pelo roubo do alumínio. A produção é simples e totalmente manual. 
Desta forma, necessita de habilidade artesanal no processo produtivo, o que pode ser 
desenvolvido a partir de ONGs ou cooperativas que se organizem para esta �nalidade. 
A palha é trançada em malhas bem fechadas, no formato de esteiras e com dimensões 
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prede�nidas, de acordo com o calibre da tubulação. Após esse processo, é aplicada uma 
camada de resina acrílica à base d’água nas esteiras para conferir características de im-
permeabilidade ao revestimento e proteção do isolamento (perlita – mineral de origem 
vulcânica, utilizada por sua característica de isolamento térmico). Uma vantagem dessa 
metodologia aplicada é a similaridade à existente e praticada na Unidade. O revesti-
mento proposto não interfere na sistemática adotada para o isolamento térmico das 
tubulações, além de possibilitar alguns benefícios na sua aplicação em campo. Um deles 
refere-se a questões de segurança no trabalho, pois reduz os riscos de acidente laboral 
que são característicos no manuseio e corte das chapas de alumínio tradicionais.

DIAGEO BRASIL

CASE: TODO MUNDO RECICLANDO VIDRO

Cidade: São Paulo
Estado: SP
Responsável: Fernanda Bardi Quio
Cargo: Gerente Jurídico

Resumo: O Programa conseguiu alcançar benefícios nos 3 pilares da sustentabilidade: 
econômico, ambiental (342 mil quilos de vidro coletados e reciclados nos seis primei-
ros meses) e social (inclusão e capacitação de coletores cooperados). Um aprendizado 
fundamental, pois as parcerias são primordiais ao sucesso do programa e com elas con-
seguimos garantir o ciclo in�nito do vidro. Esses públicos são: os donos de casas notur-
nas para separação das garrafas; a cooperativa responsável pela coleta; o fabricante na 
compra do vidro. Além das parcerias, o desenvolvimento da Cooperativa é fundamental 
à reprodução do case. Não basta apenas a capacitação, é necessário um processo trans-
formacional do modo de gerir a cooperativa para que ela seja operacionalizada como 
uma empresa e os coletores se vejam como empreendedores.
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DUKE ENERGY GERAÇÃO PARANAPANEMA S.A.

CASE: CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DO PARQUE ESTADUAL DO CERRADO 
DE JAGUARIAÍVA, ÚLTIMO FRAGMENTO DE CERRADO DA REGIÃO SUL DO 
BRASIL, ATRAVÉS DO CONTROLE DE PLANTAS EXÓTICAS INVASORAS

Cidade: Chavantes
Estado: SP
Responsável: Rogério Cânovas Camargo Ferreira
Cargo: Analista de Meio Ambiente

Resumo:  O aprendizado fundamental deste projeto foi compreender como manejar 
áreas naturais que precisam da intervenção humana para tentar reverter impactos cau-
sados pela própria ação antrópica. A discussão sobre o impacto de espécies invasoras 
em ambientes naturais tem sido frequente entre pesquisadores, técnicos de instituições 
públicas que administram áreas de conservação ambiental e empresas que possuem 
áreas a serem recuperadas, embora seja incipiente a de�nição de metodologias ao ma-
nejo destas pragas sem causar maiores danos. Neste contexto, o projeto atual foi cria-
do visando a auxiliar a conservação da fauna e �ora da região de in�uência indireta do 
empreendimento, em que se localiza o Parque Estadual do Cerrado de Jaguariaíva, por 
meio do controle periódico de um de seus maiores fatores de impacto: as plantas gra-
míneas exóticas invasoras. 

DURATEX S.A.

CASE: EDUCAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

Cidade: São Paulo
Estado: SP
Responsável: José Luiz da Silva Maia 
Cargo: Gerente de Meio Ambiente e Proteção Florestal

Resumo: Apresentar uma ação de grande importância e sucesso como iniciativa para 
promover a Inclusão Social realizada em parceria com instituições de governo e asso-
ciações de apoio a grupos necessitados. O projeto Educação e Inclusão Social comprova 
que pelo desempenho da responsabilidade social é possível bene�ciar todos os envolvi-
dos, sem comprometimento das atividades da empresa coordenadora do projeto. Pelo 
contrário, a partir dessa iniciativa foi possível identi�car potencialidades em alunos que 
podem vir a integrar o quadro de funcionários da empresa. O projeto poderá contribuir 
para que outras organizações tenham facilitados os procedimentos de atendimento à 
Lei n. 8.213/91 (Lei de Cotas para Portadores de Necessidades Especiais). Além disso, a 
ação pôde dispor ao mercado pro�ssionais capacitados em benefício da comunidade 
local e de outras empresas dos segmentos agrícola e �orestal.
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FIRMENICH & CIA LTDA.

CASE: CADEIA SUSTENTÁVEL DA COPAÍBA AMAZÔNICA

Cidade: Cotia
Estado: SP 
Responsável: André Tabanez
Cargo: Gerente Regional de Ingredientes Naturais

Resumo:  Na cadeia produtiva tradicional os coletores de óleo de copaíba produzem 
somente quando carecem de dinheiro, o que leva a uma inconstância no fornecimento 
do material. Adicionalmente, não há qualquer tipo de treinamento para esses coletores 
e controle sobre a forma como a extração é realizada. O óleo coletado por eles é vendido 
por valores entre R$ 5,00 e R$ 13,00 o quilograma ou trocado por alimentos a preços 
abusivos com os intermediários. Anterior à implementação do projeto, esses interme-
diários vendiam o óleo por valores entre R$ 10,00 e R$ 20,00 o quilograma aos nossos 
fornecedores tradicionais. No projeto desenhado pela empresa, a compra é efetuada 
diretamente nas comunidades coletoras, sem intermediários. A condição para o forne-
cimento é que a coleta seja realizada de forma sustentável, respeitando as boas práticas 
da atividade. Para eventual suporte técnico-�nanceiro às comunidades, quando neces-
sário, a empresa disponibilizará recursos que serão doados a ONG’s – obrigatoriamente 
utilizados na viabilização da produção pelas comunidades.

FUNDAÇÃO PRO-HEMORIO

CASE: PROJETO INFOCYCLE: REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS  
ELETRÔNICOS E PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO AMBIENTAL

Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
Responsável: Carlos Henrique Cabral da Costa 
Cargo: Superintendente Financeiro

Resumo: O projeto INFOCYCLE proporciona a atualização e padronização tecnológica 
de forma planejada com a signi�cativa redução dos resíduos tecnológicos. Durante o 
projeto piloto foram reaproveitados 60 equipamentos que se encontravam desativados 
na unidade de saúde, com o retorno de 100% dos equipamentos para uso imediato, 
suprindo as necessidades de nível crítico na Instituição. Esta prática trouxe como be-
nefícios: redução do descarte sem controle de resíduos tecnológicos; revitalização pa-
trimonial; preservação do meio ambiente evitando o lançamento de 924 Kg de sucata 
contendo metais pesados no meio ambiente; redução do consumo de energia de 50%; 
economia de recursos na ordem de R$ 36.000,00; e desenvolvimento da consciência am-
biental, promovendo um comportamento responsável em relação ao meio ambiente. O 
material eletrônico obsoleto passou a ser conduzido para o laboratório de manutenção 
de hardware para revitalização, reaproveitamento de componentes em atendimento 
aos setores da instituição ou doação. 
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GRUPO BARAM

CASE: PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE: ALTERNATIVAS  
SUSTENTÁVEIS PARA RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Cidade: Esteio
Estado: RS
Responsável: Estela Kurth
Cargo: Comunicação e Marketing

Resumo:  A sustentabilidade exige um olhar novo sobre os processos existentes, pois 
sempre há novas soluções para velhos problemas. Em dois anos do Programa B de Sus-
tentabilidade foram lançados quatro produtos que, juntos, fecham um ciclo de produção 
sustentável, além de contribuir para diminuir o impacto no setor de construção civil. Quais 
sejam: a usina de reciclagem de resíduos sólidos da construção e demolição, para reapro-
veitamento dos resíduos, inclusive, no próprio canteiro de obras; a massa de assentamen-
to, produzida a partir dos resíduos da extração da dolomita, como signi�cativa alternativa 
ao cimento; a máquina que produz tijolos a partir do material reciclado triturado (uma 
alternativa ao processo de queima do tijolo tradicional, em virtude tanto do grande con-
sumo de lenha quanto do consumo de matéria virgem – como o barro, por exemplo); e o 
tapume para obras produzido com sacolas plásticas, que além prolongar o ciclo de vida 
útil dos produtos evita o consumo de madeira na produção dos tapumes tradicionais. 

INSTITUTO EMBRATEL 21

CASE: RECICLAGEM DE LONAS VINÍLICAS

Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
Responsável: Luiz Bressan Filho
Cargo: Diretor

Resumo: As lonas utilizadas em material publicitário do Grupo Embratel são doadas à 
ONG Tem Quem Queira, que retira o material nos locais onde estão expostos por meio de 
um processo cauteloso de manuseio, de forma a aproveitar a maior quantidade possível 
desses objetos. Na organização recebem tratamento especial de limpeza e são retiradas 
as marcas (logos) da empresa – uma vez que não se destinam mais a �ns publicitários. A 
partir daí as lonas são cortadas e utilizadas na confecção de bolsas, mochilas, estojos en-
tre outros. Os produtos confeccionados são comercializados visando à autossustentação 
do projeto. Paralelamente, a Fundação Santa Cabrini, responsável pela Gestão do Traba-
lho Prisional no Estado do Rio de Janeiro, seleciona – observados os critérios técnicos e 
comportamentais – os detentos que apresentem condições de reinserção social e quei-
ram reconstruir suas vidas de forma digna. Posteriormente, os apenados selecionados, 
em regime semiaberto, são encaminhados a Tem Quem Queira para capacitação; e para 
três dias trabalhados é reduzido um dia no tempo de condenação do detento. 



144

ITAIPU BINACIONAL

CASE: GESTÃO PARA A SUSTENTABILIDADE NO ESPAÇO RURAL

Cidade: Foz do Iguaçu
Estado: PR
Responsável: João José Passini 
Cargo: Gestor do Programa Desenvolvimento Rural Sustentável 

Resumo: O sucesso deve-se a implantação de metodologias orientadas à Gestão Am-
biental de Programas de Informação Territorial e Participativa (atores sociais). O aprendi-
zado fundamental é que a formação de redes internas e externas cria uma simbiose en-
tre os atores sociais, potencializando tanto o uso de recursos quanto os resultados �nais. 
O Programa Desenvolvimento Rural Sustentável insere-se em um contexto maior, que é 
o Programa Socioambiental da Itaipu – ação que desenvolve várias atividades comple-
mentares entre si, fortalecendo-se mutuamente. Externamente a gestão é compartilha-
da por meio de um Comitê, com representatividade dos parceiros que permite a geração 
de conhecimentos e de aprendizado absorvidos de forma coletiva e permanente.

ITAMBÉ ALIMENTOS S.A.

CASE: COOPERATIVISMO SUSTENTÁVEL

Cidade: Belo Horizonte
Estado: MG
Responsável: Mauricio Petenusso
Cargo: Gerente de Sustentabilidade

Resumo: A relação entre a empresa (iniciativa privada), a associação (sociedade organi-
zada) e a administração municipal (poder público) na produção de diferenças e avanços 
sustentáveis. O projeto trouxe como resultados; o aumento do número de coletores da 
Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Pará de Minas - MG (ASCAMP) de 
27 para 40; a elevação da receita média de cada coletor que era entre R$ 450 e 500 para 
valores entre R$ 900 e R$ 1.000; e o aumento na coleta de recicláveis do município em 
mais de 30% comparado ao início do projeto. 
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KLABIN S.A.

CASE: PROGRAMA FOMENTO FLORESTAL SEMEANDO O  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Cidade: São Paulo
Estado: SP
Responsável: José Valmir
Cargo: Gerência de Comercialização de Madeira e Fomento Florestal 

Resumo: O programa surgiu da necessidade de promover uma integração da empresa 
com as comunidades em que ela está inserida. Com a ação: a empresa disponibiliza a 
tecnologia �orestal aos pequenos e médios produtores rurais; e cria oportunidades para 
outros segmentos industriais, gerando alguns benefícios. Do tipo: 18.000 agricultores 
atendidos; 104 mil hectares plantados com incentivos; 79 municípios no PR e SC; 174 mi-
lhões de mudas distribuídas etc. São recomendações para a reprodução da prática ado-
tada: identi�car o potencial de consumo da empresa/grupo interessado visando a di-
mensionar o tamanho do programa; selecionar o campo de atuação (de�nir municípios/
comunidades a participar pela distância máxima do consumidor); contatar lideranças 
locais e apresentar proposta inicial; realizar audiências públicas nas comunidades-alvo  
com o objetivo de divulgar e esclarecer sobre o programa; entre outros.

KINROSS S.A.

CASE: PROJETO DE REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES 
NA BACIA DO CÓRREGO RICO EM PARACATU-MG

Cidade: Paracatu
Estado: MG
Responsável: Luiz Antonio Lopes Rodrigues
Cargo: Engenheiro de Meio Ambiente Senior

Resumo:  Melhoria da qualidade e quantidade hídrica do córrego Rico pertencente 
à Bacia do Paracatu, contribuindo para a revitalização da Bacia do Rio São Francisco. 
Principais benefícios gerados: trabalho de educação ambiental com 300 produtores 
rurais e estudantes; diminuição de enchentes no córrego espalha; maior in�ltração hí-
drica; diminuição do escoamento super�cial, sendo veri�cado que mesmo após fortes 
chuvas o córrego não �cou com água turva; diminuição do assoreamento do córrego; 
revitalização das áreas de pastagens degradadas diminuindo a pressão sobre as áreas 
de cerrado; revitalização da mata ciliar; e promoção da revitalização de córregos da 
bacia do Rio São Francisco.
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LLX SUDESTE OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA.

CASE: PROGRAMA DE RELOCAÇÃO PORTO SUDESTE

Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ   
Responsável: Marcus Vinicius Ferreira do Nascimento
Cargo: Coordenador de Responsabilidade Social

Resumo: Comunicar e envolver a população das comunidades de Vila do Engenho e 
Ponta da Mariquita, afetadas pela implantação do projeto Superporto Sudeste, no pro-
cesso de realocação. O projeto foi concebido de modo a compensar e garantir às famílias 
uma nova moradia em decorrência dos impactos resultantes da construção do empreen-
dimento, além de propiciar as condições necessárias para a reprodução dos vínculos so-
ciais pré-existentes e a recomposição das atividades econômicas. Os resultados, até o mo-
mento, de um total de 298 famílias foram realocadas 269 para uma casa de tamanho igual 
ou superior às de origem. Além disso, as novas moradias possuem um padrão construtivo 
superior. A população afetada teve suas condições pré-existentes reproduzidas e suas ati-
vidades econômicas recompostas, o que pressupõe o acesso aos meios de produção e a 
uma nova moradia – assim como a recomposição do tecido social. 

LLX SUDESTE OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA.

CASE: PLANO DE INVESTIMENTO SOCIAL DA PESCA DO EMPREENDI-
MENTO PORTO SUDESTE, ITAGUAÍ, RIO DE JANEIRO

Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
Responsável: Marcus Vinicius Ferreira do Nascimento
Cargo: Coordenador de Responsabilidade Social

Resumo: O movimento da responsabilidade social empresarial estimulou uma aborda-
gem mais efetiva e consistente das empresas na relação com suas partes interessadas. 
Em decorrência disso, foram desenvolvidas ou ampliadas as iniciativas de diálogo e de 
parcerias com o objetivo de fortalecer e gerenciar as relações com esses públicos. Nesse 
cenário, a empresa realiza suas atividades respeitando o meio ambiente, agindo com 
responsabilidade social e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico das 
regiões em que desenvolve seus projetos. O Plano de Investimento Social da Pesca teve 
como objetivo promover a compensação de potenciais impactos da implantação do 
Porto Sudeste; e atender às condicionantes das licenças ambientais do empreendimen-
to e investir no desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira na Baía de Sepeti-
ba. Os principais resultados foram: estreitamento dos laços e diálogo entre a empresa e 
a comunidade pesqueira local; o início do Plano de Investimento Social da Pesca, com 
a participação de 11 projetos de�nidos em parceria com as entidades de classe inte-
ressadas; o investimento de R$ 2,3 milhões, bene�ciando mais de 1,6 mil pescadores; o 
fomento à atividade pesqueira da região; e o alto grau de poder de replicabilidade do 
projeto que vem sendo estudado para implantação em outra região.
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PEPSICO DO BRASIL

CASE: GINCANA VIDA SUSTENTÁVEL

Cidade: São Paulo
Estado: SP
Responsável: Cynthia Dalvia
Cargo: Jornalista

Resumo: A principal motivação para a realização da Gincana Vida Sustentável foi pro-
mover o engajamento das pessoas, para que se tornem cada vez mais conscientes da 
situação do planeta, que mudem suas atitudes e multipliquem as informações para suas 
famílias e amigos. A Gincana Vida Sustentável, que ocorreu entre junho e dezembro de 
2010, foi divulgada para 20 mil funcionários em sete países da América do Sul: Brasil, Co-
lômbia, Peru, Chile, Argentina, Venezuela e Equador, países em que estão localizadas 30 
fábricas, 168 centros e 5.800 rotas de distribuição. Seu foco foi fazer os participantes con-
tarem suas histórias pessoais de sustentabilidade, detalhando as iniciativas sustentáveis 
em sua vida pessoal. No total, foram 3,4 mil inscrições para a seleção das dez melhores 
histórias, que foram �lmadas e disponibilizadas para votação aberta ao público interno 
e externo no site da gincana. Os resultados de votação foram surpreendentes: 13.850 
votos distribuídos por 64 países. A gincana mobilizou pessoas nos cinco continentes, 
que elegeram um funcionário como autor da melhor história pessoal de sustentabilida-
de. Por meio de iniciativas como esta, a companhia oferece sua parcela de colaboração 
para o grande desa�o desta geração, que é o de buscar a harmonia no convívio do ser 
humano com o meio ambiente.

PEPSICO DO BRASIL

CASE: DISPLAY RECICLÁVEL

Cidade: São Paulo
Estado: SP
Responsável: Claudia Pires
Cargo: Gerente de Sustentabilidade

Resumo: Primeiro display 100% reciclado que usa uma média de 675 embalagens de 
snacks, evitando sua destinação ao meio ambiente ou a aterros. Na comparação da pro-
dução de display reciclado com o display de PP o processo consome em média 10% 
menos energia; consumo de água industrial na sua produção em vez de água potável. 
Benefícios Sociais: além de incentivar a rede de coletores de material reciclável, na usi-
na de reciclagem usa-se também a força produtiva de detentos quue estão em regime 
semiaberto. Em 2010 foram produzidos 35 mil displays, o equivalente a 23,6 milhões de 
embalagens de salgadinho. Benefícios Econômicos: menor tempo de ciclo de produção; 
e cerca de 41% mais barato que reciclar PP e 20% mais barato que reciclar PET.
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R&A CONSULTORIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

CASE: VINTE E DOIS ANOS DE PIONEIRISMO FAZENDO NEGÓCIOS 
SUSTENTÁVEIS

Cidade: Cotia
Estado: SP
Responsável: Rogério Ruschell
Cargo: Presidente

Resumo: A empresa foi criada em 1989 com base em uma decisão de foro íntimo de 
seu fundador, e com uma proposta �losó�ca: fazer negócios ambientalmente corretos, 
socialmente justos e economicamente lucrativos. A Missão da empresa é clara: levar os 
valores ambientais para o interior das empresas e os valores empresariais para dentro do 
“movimento ambientalista”; e,no plano pessoal, ter a certeza de que o trabalho vai deixar 
um legado para o futuro. Em 22 anos de atuação a empresa: desenvolveu estudos estraté-
gicos para negócios mais sustentáveis para organizações privadas e públicas como Grupo 
Suzano, Sociedade Brasileira de Silvicultura, Sapesp, Agfa, Associação de Construtores de 
Centrais Energéticas (ACCE), WWF Brasil e Socicam; ajudou a PricewaterhouseCoopers a 
formatar Indicadores de Sustentabilidade e Responsabilidade Social Corporativa para o 
setor siderúrgico brasileiro; trabalhou como ombudsman comunitário em projetos de im-
plantações de unidades industriais apresentados em audiências públicas pela Vale, Inter-
national Paper, Votorantim Celulose e Papel e Veracel Celulose; colaborou na estruturação 
de cadeias de suprimentos mais sustentáveis para Volkswagen e Walmart; redigiu, editou 
ou escreveu 16 livros e estudos especializados para organizações como Câmara Alemã, 
Walmart, editora Europa; publicou mais de 800 páginas de artigos técnicos; realizou pro-
gramas de educação ambiental corporativa para organizações como Grupo Gerdau, Bayer, 
Unibanco, Goodyear e Votorantim – além da criação do primeiro curso de pós-graduação 
em sustentabilidade no Brasil, criado em 1995, pela ESPM-SP. 

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CASE: PROGRAMA ABRAÇO VERDE

Cidade: São Paulo
Estado: SP
Responsável: Patricia Goularth
Cargo: Atendimento a Clientes

Resumo: Queremos contribuir com a sustentabilidade do planeta por meio da união de 
esforços e talentos múltiplos de representantes de diversos segmentos da sociedade. 
Promovemos com o prorama: o plantio de aproximadamente 17.000 árvores no entorno 
das áreas de responsabilidade da Empresa; a parceria com comunidades e outras orga-
nizações em prol de causas socioambientais; e a redução de despesas de manutenção 
das áreas, principalmente calçadas, das instalações da empresa. 
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SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO

CASE: PROGRAMA CÓRREGO LIMPO NA UNIDADE DE NEGÓCIO OESTE 
- A SUSTENTABILIDADE DE AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS NUM CONTEXTO 
CORPORATIVO

Cidade: São Paulo
Estado: SP 
Responsável: Luiz de Barros Moreira 
Cargo: Técnico Comunitário

Resumo: O presente trabalho tem origem na expectativa de a Diretoria Metropolitana 
da SABESP contar com o envolvimento da população das áreas das microbacias hidro-
grá�cas cujos córregos foram alvo de ações do Programa Córrego Limpo, com objetivo 
a preservação dos mesmos. A criação de um Fórum de Governança Colaborativa foi o 
meio vislumbrado para isso. A sustentabilidade de um ecossistema em meio urbano – 
em uma área de franca expansão imobiliária, com condomínios de alto padrão sendo 
construídos no entorno de uma bacia que se busca preservar – apresentou-se então 
como oportunidade para a conjugação de esforços direcionados à coleta e tratamento 
de esgotos. E os objetivos só devem se consolidar mediante a participação ativa da po-
pulação no que diz respeito à conservação de um córrego limpo. 

WALMART BRASIL

CASE: SUSTENTABILIDADE NA COMUNICAÇÃO VISUAL DAS LOJAS

Cidade: Barueri
Estado: SP
Responsável: Tatyane Nunes 
Cargo: Comunicação Externa

Resumo: Em 2005 a empresa decidiu pela adoção de um processo de gestão orientado à 
sustentabilidade, baseado em três grandes objetivos globais, como forma de crescimento 
dos negócios e preservação da atividade em um novo ambiente de mercado. São eles: ser 
suprido 100% por energia renovável; ter uma operação com Impacto Zero em termos de 
resíduos; e ofertar cada vez mais produtos com diferenciais de sustentabilidade. Para atin-
gir seus objetivos a empresa de�niu 14 metas para o período 2009-2013 que exigem ações 
e iniciativas de variados per�s. O projeto de Comunicação Visual é um dos exemplos que 
mostram que a empresa tem investido em sua operação para torná-la mais sustentável e 
estar, dessa forma, alinhada com a política global da companhia. Neste projeto realizamos 
a substituição da comunicação visual convencional para uma mais sustentável, em 208 lo-
jas (aproximadamente 4 milhões de metros quadrados), possibilitando a redução média de 
17% no custo do metro quadrado por unidade ao evidenciar que pensando aspectos am-
bientais pode ser mais econômico. Além disso, o projeto teve um papel importante como 
efeito multiplicador da consciência ambiental entre funcionários e fornecedores, a partir de 
treinamentos, seminários, consultorias e auditorias proporcionados pelo programa.



150

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE (AACD)

CASE: PROGRAMA DE CAPTAÇÃO TELETON/11

Cidade: São Paulo 
Estado: SP 
Responsável: Marcel Seco 
Cargo: Coordenador de marketing 

Resumo:  O programa televisivo tem como objetivo arrecadar recursos para construir 
novas unidades, ampliar os atendimentos a centenas de de�cientes físicos, além de 
mostrar o investimento realizado com as doações recebidas, as vitórias e superações 
dos seus pacientes, quebrando o paradigma de que a de�ciência física é algo feio e que 
não possa ser associado a marcas tradicionais. 

2012 
23 CASES BENCHMARKING CERTIFICADOS
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ALUMAR - CONSÓRCIO DE ALUMÍNIO DO MARANHÃO

CASE: REDUÇÃO DA PEGADA ECOLÓGICA POR MEIO DA SUBSTITUI-
ÇÃO DE ARGILA POR CINZA LEVE

Cidade: São Luís 
Estado: MA 
Responsável: Marcelo Montini
Cargo: Químico de Aplicações 

Resumo: Em 2010, foi iniciada na empresa a operação de uma nova tecnologia de cal-
deira (leito �uidizado) baseada na queima de carvão mineral, tendo como consequência 
a geração de um subproduto, denominado cinza leve. Tendo em vista a meta global de 
sustentabilidade da Companhia, que é reutilizar 75% dos resíduos sólidos gerados até 
2020 e 100% até 2030, iniciou-se um processo para desenvolvimento de aplicações des-
se material. A atuação da equipe envolvida fundamentou-se nos príncipios de “Inovação 
em Rede”, isto é, um modelo de interconexões e engajamento de partes interessadas 
tanto internas (áreas da empresa no Brasil e no exterior) quanto externas (associações, 
universidades, outras empresas e orgãos ambientais). 

AMBEV - COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS 

CASE: ENERGIA LIMPA

Cidade: São Paulo 
Estado: SP 
Responsável: Angélica Vilela 
Cargo: Coordenadora de Comunicação 

Resumo: A empresa tem a meta de reduzir em 10% a emissão de gases de feito estufa 
(GEEs) em três anos (até 2012, com base nos resultados de 2009) por meio da adoção 
de biomassa proveniente de fontes renováveis na matriz de geração de energia calorí-
�ca. Essa meta foi desdobrada para todas as unidades fabris da empresa. Desde 2003, 
a empresa buscou fontes de energia renováveis como forma de diversi�car sua matriz 
energética. Para que a companhia tivesse melhores práticas de quanti�cação e minimi-
zação das emissões de GEEs, em 2008, implantou uma metodologia utilizada para medir 
as emissões inerentes ao seu negócio e adotou um inventário mais amplo para monito-
ramento – de acordo com o Programa Brasileiro GHG Protocol. Com a nova metodolo-
gia, a empresa passou a quanti�car as emissões de todas as suas unidades produtivas, 
incluindo suas cinco plantas verticalizadas (vidros, rolhas, rótulos, extrato e xarope), e 
suas quatro maltarias. E também passou a medir as emissões provenientes do consumo 
de gás natural e GLP, usado para movimentação interna de insumos e produtos, e do 
consumo de gasolina e diesel nos automóveis da frota interna.
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ARCELORMITTAL TUBARÃO

CASE: PROGRAMA DE GESTÃO ESTRATÉGICA DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Cidade: Serra 
Estado: ES 
Responsável: Guilherme Correa Abreu 
Cargo: Gerente de Meio Ambiente 

Resumo: A motivação é trabalhar na mitigação do aquecimento global, que é um pro-
blema que afetará todos os setores da economia e da sociedade em nível mundial, sen-
do os setores energético, �orestal e industrial os maiores emissores de gases de efeito 
estufa (GEEs) causadores do fenômeno. Por conta disso, a empresa decidiu investir conti-
nuamente na identi�cação e no desenvolvimento de diversos projetos na área de gestão 
de GEEs e das mudanças climáticas, alcançando ampla redução das emissões de GEE e 
a melhoria energética de seus processos. A Gestão Estratégica das Mudanças Climáticas 
da empresa baseou-se no princípio da melhoria contínua e da prevenção da poluição, 
fundamentos de sua Política Ambiental para o desenvolvimento sustentável.

BRASKEM S.A.

CASE: GESTÃO DE EMISSÕES DE GASES DE FEITO ESTUFA 

Cidade: Camaçari 
Estado: BA 
Responsável: Sergio Hortélio
Cargo: Engenheiro Especialista 

Resumo: O case aqui apresentado descreve a prática de Gestão de emissão atmosférica de 
gases de feito estufa (GEEs), com desdobramento em várias iniciativas de melhoria incre-
mental e, também, incluindo assinatura de acordo de entendimentos para implantação de 
uma planta de sequestro e puri�cação de gás carbônico – a partir de e�uente de chaminé, 
que permita o seu uso em fábricas de refrigerante (grau alimentício). Trata-se de um case 
de extrema importância na melhoria de desempenho dos indicadores socioambientais, 
assim como da gestão da sustentabilidade na política e missão da empresa. 
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CARBOCLORO INDÚSTRIAS QUÍMICAS

CASE: VOLUNTÁRIOS DO RIO 

Cidade: Cubatão 
Estado: SP
Responsável: Sylvia Vieira 
Cargo: Assessora de Comunicação Empresarial 

Resumo: O projeto “Voluntários do rio” teve como objetivo promover a limpeza dos rios 
Cubatão, Cascalho e Casqueiro, na Baixada Santista, assim como conscientizar e educar 
ambientalmente a comunidade, cujas casas margeiam os rios, sobre o descarte adequa-
do de resíduos. O projeto foi dividido em 2 etapas, de modo que os alunos tivessem 
tempo para assimilar cada ação desenvolvida. A primeira, marcada pela limpeza nos rios 
e, a segunda, teve como foco a conscientização ambiental. Essa fase foi dividida em 5 
etapas: Apresentações teatrais, Distribuição de materiais didáticos, O�cinas de Recicla-
gem, Jogo Lúdico e Concurso de Redação. 

CELULOSE IRANI

CASE: GESTÃO SOCIOAMBIENTAL  

Cidade: Vargem Bonita 
Estado: SC 
Responsável: Leandro Farina 
Cargo: Gerente de Gestão para Excelência 

Resumo: A gestão dos resíduos sólidos possibilita realizar o reaproveitamento da maio-
ria do material gerado. A gestão de e�uentes também permite o tratamento adequado 
do e�uente gerado. A gestão atmosférica viabiliza o monitoramento de emissões de 
fontes �xas, fontes veiculares e qualidade do ar. A gestão de recursos hídricos possibilita 
o monitoramento contínuo de recursos aquáticos. São realizados projetos de monitora-
mento da ictiofauna, fauna e �ora, revegetação de áreas de preservação permanente, 
educação ambiental, programa despoluir e broto do galho.
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COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS

CASE: PROGRAMA A TURMINHA DA RECICLAGEM 

Cidade: Chapecó 
Estado: RS 
Responsável: Isabel Machado 
Cargo: Gerente de Comunicação Social 

Resumo: Por acreditar no desenvolvimento sustentável e com o objetivo de produ-
zir sem agredir o meio ambiente, mantém programas que minimizam os impactos 
ambientais e trabalha junto a colaboradores e comunidade a importância de cons-
cientização sobre a necessidade de preservação.Diretores e funcionários engajados 
com o meio ambiente demonstram o respeito e o compromisso da empresa com as 
questões ambientais.

DUKE ENERGY INTERNATIONAL - GERAÇÃO PARANAPANEMA S.A

CASE: INTERAÇÃO PEIXAMENTO E AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Cidade: Chavantes 
Estado: SP 
Responsável: Luciana Menegatto 
Cargo: Analista de Meio Ambiente 

Resumo: A empresa tem como compromisso gerar energia elétrica com e�ciência e de 
forma compatível com a sua política ambiental de conservação dos recursos naturais. 
Para a empresa, a conservação ambiental, além de se constituir um compromisso ético 
exigido pela sociedade, permite, também, uma atuação em conformidade com a legis-
lação ambiental, gerir seu patrimônio e manter uma relação saudável e de respeito com 
o Meio Ambiente. O relacionamento da empresa com os municípios em que está inse-
rida consolida-se em um processo dinâmico e permanente, facilitando a identi�cação 
de ações efetivas ao meio ambiente que possa potencializar. O programa de Educação 
Ambiental da empresa assume papel importante como processo potencialmente pro-
motor de mudanças, por meio da participação de todos os atores sociais que interferem 
no ambiente, para que assumam uma postura atuante na busca por soluções a partir da 
compreensão da realidade em seu entorno como instrumento de aprendizado e para 
despertar a ação coletiva.
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CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.

CASE: DE BEM COM A VIA 

Cidade: São Bernardo do Campo 
Estado: SP 
Responsável: Valdir Ribeiro 
Cargo: Coordenador de Sustentabilidade 

Resumo: O projeto utiliza a linguagem lúdica como ferramenta de transformação, di-
versas ações são realizadas para promover a educação no trânsito: teatro, música, jogos 
educativos, brincadeiras e rodas de conversa. Além das questões relacionadas ao trânsi-
to, são abordados outros assuntos importantes: meio ambiente, cidadania e disciplina. 
As atividades são desenvolvidas in loco, ou seja, nas comunidades.

FIRMENICH & CIA LTDA.

CASE: COMMUNITY DAY - DIA DA COMUNIDADE

Cidade: Cotia 
Estado: SP 
Responsável: Claudia Furigo 
Cargo: Diretora de Saúde, Segurança e Meio Ambiente 

Resumo: Todo trabalho é criado, elaborado e concebido com o objetivo de atingir as 
necessidades mais urgentes da instituição. São criadas frentes de trabalho, em que cada 
grupo �ca responsável por uma das mais variadas atividades de melhoria, tais como: 
organização de brechó para arrecadação de dinheiro e doação à entidade; construção 
ou reforma do prédio ou mobiliários; reforma ou aquisição de equipamentos; pintura; 
instalações elétricas; jardinagem; horta; o�cina de brinquedos; palestras em saúde, se-
gurança, meio ambiente, responsabilidade social e opções de carreira; recreação e dis-
tribuição de lanches.
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INSTITUTO BIÓLEO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

CASE: BIÓLEO 

Cidade: São Paulo 
Estado: SP 
Responsável: Teodora Tavares
Cargo: Diretora 

Resumo: O programa de reciclagem de óleo de cozinha residual para a produção de 
biodiesel tem como base a geração de renda para �nanciamento de projetos sociais, 
ambientais, culturais de educação e saúde de suas instituições parceiras, que são sele-
cionadas pela seriedade de seus projetos e pela sua liderança comunitária reconheci-
da. A maioria das parceiras (associações de bairros ou comunitárias, escolas, unidades 
básicas de saúde etc.) do programa localiza-se nos bairros e periferias mais pobres da 
Grande São Paulo. É feito dessa maneira porque a maior parte do descarte inadequado 
de resíduos tem origem domiciliar (cerca de 70% – 30% bares e restaurantes), princi-
palmente entre as classes sociais menos favorecidas que mais consomem frituras em 
sua dieta alimentar e descartam esse resíduo inadequadamente. Justamente por essa 
coleta não ter viabilidade econômica alguma criamos a logística reversa social que usa 
essas instituições como pontos de recepção e coleta de material, para que a comunida-
de localizada em seu entorno possa levar o óleo de cozinha usado para esses locais. Isso 
viabiliza economicamente a coleta e gera renda para �nanciar projetos que bene�ciam 
essas comunidades direta ou indiretamente.

INSTITUTO EMBRATEL 21 

CASE: TECNOLOGIA A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO E DO  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ 
Responsável: Luiz Bressan Filho  
Cargo: Diretor 

Resumo: A Ilha da Marchantaria foi a primeira localidade do Amazonas a receber Inter-
net banda larga por meio de cabo de �bra óptica. Localizada no município de Iranduba, 
região metropolitana de Manaus, e para se chegar lá é preciso viajar quase duas horas 
de voadeira pelo Rio Solimões. Na Ilha da Marchantaria onde vivem cerca de 500 pes-
soas, duas escolas (São Francisco e São Lázaro) receberam o acesso à Internet banda 
larga e computadores. O corpo docente das instituições participou de um encontro de 
capacitação para promover e integrar a tecnologia disponível à proposta pedagógica 
de forma contextualizada e pertinente à realidade da população ribeirinha. A Escola  
Municipal São Francisco possui aproximandamente 100 alunos matriculados e a Escola 
Municipal São Lázaro cerca de 90. As duas instituições atendem à educação infantil, ensi-
no fundamental, ensino médio e Educação para Jovens e Adultos (EJA). Na região da Ilha 
da Marchantaria, outras duas escolas receberão em breve os benefícios do Projeto, que 
somente foi possível após uma iniciativa inédita de lançamento sub�uvial de 12 quilô-
metros de cabos de �bras ópticas, que atravessam de margem a margem o Rio Solimões 
favorecendo o desenvolvimento da região. 
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ITAIPU BINACIONAL

CASE: GESTÃO POR BACIAS HIDROGRÁFICAS COMO UNIDADE DE  
PLANEJAMENTO TERRITORIAL

Cidade: Foz do Iguaçu
Estado: PR
Responsáveis: Gilmar Secco
Cargo: Gerente de Departamento

Resumo: O principal objetivo do Programa Gestão por bacias hidrográ�cas é atuar de 
forma integral e integrada em todo território da bacia do Paraná 3 (BP3) buscando com, 
abordagem sistêmica e com amplo processo participativo minimizar e na maioria dos 
casos resolver os principais passivos ambientais nas microbacias selecionadas, em cada 
um dos 29 Municípios que compõe a BP3 pelo programa. O Programa aplica o ciclo 
PDCA – planejar, executar, veri�car/avaliar e agir/corrigir – e neste contexto o papel da 
empresa – mais do que alocar recursos – é articular, compartilhar, somar esforços e di-
vidir responsabilidades. Como catalizador que identi�ca e envolve parcerias, constrói 
alianças estratégicas e promove sinergias de projetos e ações comprometidos com o 
desenvolvimento sustentável das respectivas territorialidades hídricas.

NEOENERGIA  

CASE: SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PITUAÇU SOLAR: MODELO 
SUSTENTÁVEL DE GERAÇÃO DE ENERGIA

Cidade: Salvador 
Estado: BA 
Responsável: Ana Carolina Mascarenhas
Cargo: Assessora de E�ciência Energética 

Resumo: O Projeto Pituaçu Solar foi implementado no estádio de futebol Governador Pro-
fessor Roberto Santos, popularmente conhecido como Estádio de Pituaçu e localizado na 
região urbana da cidade de Salvador-BA. É o primeiro dessa natureza no país e envolve a 
aquisição de equipamentos, instalação, operação e acompanhamento do desempenho 
do gerador solar fotovoltaico de potência nominal aproximada de 400 kWp. A energia ge-
rada supre as necessidades do estádio e o excedente é injetado na rede de distribuição da 
concessionária que, por sua vez, alimenta a demanda do estádio quando a geração não 
é su�ciente. Trata-se do primeiro cliente cativo de uma concessionária de distribuição de 
energia elétrica que participa do Sistema de Compensação de Energia, modelo conhecido 
internacionalmente pelo termo net-metering, no qual a energia ativa gerada compensa 
a energia ativa consumida, contabilizadas com medidor bidirecional. O alimentador que 
atende o estádio tem seu pico de demanda diurno atenuado com a disponibilidade da 
geração solar, considerando o per�l comercial da carga energética que atende. 
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NESTLÉ BRASIL LTDA.

CASE: PROGRAMA NESTLÉ ATÉ VOCÊ 

Cidade: São Paulo  
Estado: SP 
Responsável: Mônica Neves 
Cargo: Gerente de Marketing Institucional 

Resumo: O programa N. Até Você nasceu em 2006 como um sistema de vendas porta a 
porta e, atualmente, representa um dos negócios mais importantes da empresa. A ini-
ciativa mobiliza benefícios para uma extensa cadeia de negócios, compartilhando valor 
com diversos públicos – em especial mulheres de baixa renda.

PEPSICO DO BRASIL

CASE: CASCA DE AVEIA COMO GERADORA DE ENERGIA RENOVÁVEL E LIMPA

Cidade: São Paulo
Estado: SP
Responsável: Malka Wetzner 
Cargo: Assuntos Corporativos / Sustentabilidade 

Resumo: Este projeto – desenvolvido pela empresa em sua unidade de produção de 
aveia localizada em Porto Alegre – usa a casca do produto, até então descartada, como 
biomassa para alimentar a caldeira de produção de energia usada na própria fábrica. A 
casca de aveia substitui o gás natural, combustível anteriormente utilizado e que tem 
impacto direto no aquecimento global.

PEPSICO DO BRASIL

CASE: PROGRAMA DE DESMATERIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS

Cidade: São Paulo 
Estado: SP 
Responsável: Andreza Araújo 
Cargo: Gerente de Sustentabilidade da PepsiCo SACCAF 

Resumo: A companhia possui um compromisso global de trabalhar para eliminar todo o 
seu resíduo sólido com destinação para aterros sanitários. Em suas operações, o progra-
ma de gerenciamento de resíduos já resulta anualmente na coleta e correta destinação 
de milhares de quilogramas de resíduos. A grande meta do Programa de Desmateria-
lização de Resíduos, portanto, é oferecer a destinação adequada às suas embalagens 
pós-consumo, que sempre estiveram entre os grandes desa�os da companhia. 
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SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CASE: BAIRRO ECOLÓGICO

Cidade: São Paulo 
Estado: SP 
Responsável: Eliana Ru�o 
Cargo: Gerente de Divisão 

Resumo: Durante as intervenções da Organização na operação e manutenção do sis-
tema público de esgotamento sanitário são desenvolvidas ações de conscientização 
ambiental e de disponibilização de infraestrutura compatível para a preservação do 
meio ambiente. Além de promover a educação ambiental na utilização adequada de 
recursos hídricos em seus diversos aspectos, um dos principais objetivos do Programa 
é o de reciclar óleo de cozinha gerado no local e entorno, evitando-se que o material 
seja despejado direto na rede pública coletora de esgoto. Com isso, a meta é promover 
a sustentabilidade do meio ambiente e minimizar possíveis problemas de entupimento 
de redes de esgoto na localidade de abrangência do Programa, bem como conscientizar 
o cidadão da necessidade de não poluir os cursos d’água.

SAMARCO MINERAÇÃO

CASE: TABOA LAGOA - UM CASE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 
SUSTENTÁVEL

Cidade: Anchieta 
Estado: ES
Responsável: Sandrelly Amigo Lopes
Cargo: Analista de Meio Ambiente 

Resumo: Nos municípios de Anchieta/Guarapari, região sul do Espírito Santo, localiza-se a 
Lagoa de Mãe-Bá (segunda maior lagoa de água-doce capixaba), separada do mar por 
uma estreita restinga repleta de belas falésias – assim foi batizada em homenagem à 
índia Bá, chefe dos Negros-Galinhas e considerada mãe de todos dessa tribo. A empresa 
tem operações na região do entorno da Lagoa, em que estão quatro comunidades. A 
empresa criou em 2005 o projeto Taboa Lagoa com as comunidades de seu entorno 
buscando abrir um canal de diálogo com as comunidades e com a intenção de atuar 
de forma responsável na gestão dos recursos hídricos. A taboa (Typha dominguensis) 
é uma planta aquática que nasce em muitas lagoas e se proliferam facilmente e, antes 
de 2005, a lagoa corria risco pela infestação da espécie da �ora. Portanto, era preciso 
melhorar o manejo da taboa (que custava cerca de R$ 300 mil por ano à empresa) e a 
implementação do programa permitiu revitalizar a Lagoa de Mãe-Bá por meio de dois 
projetos de desenvolvimento sustentável: o artesanato e a piscicultura. A eles estavam 
atreladas atividades de capacitação, o�cinas de geração de renda por meio de recicla-
gem e reutilização e recuperação das nascentes juntamente com proprietários rurais do 
entorno dessa lagoa. O programa selecionou e capacitou agentes ambientais das comu-
nidades considerando a percepção local. Desta forma, surgiu oportunidade do manejo 
da taboa para o artesanato, como instrumento de resgate da cultura local, e, adicional-
mente, incremento de renda para quatro comunidades.
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SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA.

CASE: PROJETO BIPBOP BRASIL 

Cidade: São Paulo 
Estado: SP 
Responsável: Denise Lana 
Cargo: Coordenadora de projetos na área de Sustentabilidade 

Resumo: BipBop é a sigla para Business, Innovation, People at the Base of Pyramid, que 
pode ser interpretada como Alavancar negócios e inovações para as pessoas que estão na 
base da pirâmide social. Principal projeto de responsabilidade social da empresa no mun-
do, atua em mais de 40 países em desenvolvimento, realizando a proposta de prover 
acesso à energia para a camada mais vulnerável de nossa sociedade. Hoje, 1,3 bilhões 
de pessoas não tem acesso à energia em todo mundo e cerca de 3 bilhões possuem um 
acesso inseguro, caro ou movido a combustíveis fósseis. Sem acesso à energia, estão 
comprometidos vários serviços como saúde, iluminação, refrigeração, recarregamento 
de baterias etc. O BipBop, então, surge como um programa que visa a promover o acesso 
a uma energia con�ável, acessível e limpa, colaborando para a solução desse dilema.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

CASE: G. SOLIDÁRIO, PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE  
SOCIOAMBIENTAL UNIVERSITÁRIO E FORMAÇÃO DE LIDERANÇA

Cidade: Recife 
Estado: PE  
Responsável: Soraya el Deir 
Cargo: Professora 

Resumo: O Programa G. Solidário é desenvolvido a partir da escolha de um discente, 
que adotará a postura de liderança, planejando de forma participativa as ações, mobili-
zando pessoas e instituições para a ação, desenvolvendo a concertação geral e realizan-
do o relatório �nal. Esta etapa é fundamental para o desenvolvimento da prática cidadã 
e o estabelecimento de competências gerenciais e interpessoais essenciais para os dis-
centes. Todo o Programa é desenvolvido por meio de doações e voluntariado.
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VERDE GHAIA CONSULTORIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL LTDA.

CASE: EDUCAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DE ATIVIDADES  
LÚDICAS PARA CRIANÇAS

Cidade: Belo Horizonte 
Estado: MG 
Responsável: Mônica Santos Rosa e Silva 
Cargo: Coordenadora de comunicação externa e marketing 

Resumo:  O objetivo desse trabalho é fomentar uma conscientização socioambiental 
entre as crianças, público que realmente detém o verdadeiro potencial para mudar o 
destino de nosso planeta. O projeto é interdisciplinar e interativo, objetivando como 
resultado uma atividade coletiva para envolver alunos, educadores e comunidade de 
todos os níveis sociais, econômicos e culturais. 
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AMBEV - COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS

CASE: JOVENS DE RESPONSA

Cidade: São Paulo
Estado: SP
Responsável: Ricardo Rolim
Cargo: Diretor de Relações Socioambientais 

Resumo: É fato que o álcool tem funções importantes para humanidade. No entanto, 
por um lado ele é bené�co com seu poder recreativo e socializador, por outro, pode 
trazer problemas ao indivíduo se não for usado com moderação. Para minimizar tal risco 
a proposta do projeto é investir na prevenção de seu consumo indevido. Atentas a esta 
importante temática, organizações sociais espalhadas pelo país apostam na criação de 
soluções simples e e�cazes para prevenir o uso de bebidas alcoólicas por adolescentes 
menores de 18 anos. Estas organizações integram o Programa Jovens de Responsa, uma 
iniciativa fomentada pela Companhia e alinhada aos pressupostos da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), que preconiza que a indústria participe da solução para prevenir o 
consumo indevido de álcool. O trabalho é estruturado em cinco pilares: atividade com 
jovens, capacitação de educadores, eventos, conscientização de bares e comunicação. 
Desde sua criação em 2010, cerca de 2,4 milhões de pessoas já tiveram acesso ao progra-
ma por meio de ações de comunicação; e mais de 7 mil jovens participaram de ativida-
des diretas, 960 educadores e lideranças comunitárias receberam capacitação e outras 
44 mil pessoas participaram dos eventos do projeto – festas, concursos, campeonatos e 
caminhadas solidárias.

2013 
30 CASES BENCHMARKING CERTIFICADOS
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ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

CASE:  SERVIDOR CONSCIENTE PRESERVA O MEIO AMBIENTE

Cidade: Brasília
Estado: DF
Responsável: Magaly Vasconcelos Arantes de Lima 
Cargo: Estratégica - CGE Comissão Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P

Resumo: Criar a consciência cidadã da responsabilidade socioambiental nos gestores 
e servidores públicos é um grande desa�o para a implantação da Agenda Ambiental 
na Administração Pública - A3P e, ao mesmo tempo, fundamental para o seu sucesso. 
As mudanças de hábitos, comportamentos e padrões de consumo de todos os servido-
res impactam diretamente na preservação dos recursos naturais, na e�ciência do gasto 
�nanceiro, contribuindo para a qualidade ambiental e proporcionando a redução das 
emissões de gases de feito estufa. Neste projeto de sensibilização dos servidores são 
realizadas capacitações e campanhas que busquem chamar a atenção para temas so-
cioambientais importantes, esclarecendo a relevância e os impactos de cada cidadão no 
processo. Essa sensibilização é acompanhada de iniciativas para capacitação dos servi-
dores como instrumento essencial à construção de uma nova cultura de gerenciamento 
dos recursos públicos.

ARCELORMITTAL TUBARÃO

CASE: PROGRAMA NOVOS CAMINHOS - SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS 
PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL

Cidade: Serra
Estado: ES
Responsável: João Bosco Reis da Silva
Cargo: Especialista em Gestão Ambiental

Resumo: O Programa Novos Caminhos tem por objetivo contribuir com a melhoria da 
mobilidade urbana e rural da sociedade mediante a aplicação monitorada dos produ-
tos REVSOL e REVSOL Plus como revestimento primário em vias urbanas e em estradas 
rurais vicinais sem pavimentação. Nos convênios de cooperação socioambiental entre a 
empresa e o poder público os produtos são fornecidos sem custo para municipalidade, 
contando ainda com a elaboração de projeto básico, treinamento e monitoramento das 
aplicações pela Empresa. Em contrapartida as prefeituras e demais órgãos governamen-
tais são responsáveis pelo transporte e aplicação do material, de�nindo com as comuni-
dades bene�ciadas as prioridades de vias a serem atendidas pelo Programa.
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AVON

CASE: PROJETO OUT OF THE BOX - OTIMIZAÇÃO DA CADEIA DE 
SUPPLY CHAI

Cidade: São Paulo
Estado: SP
Responsável: Ricardo Rodrigues
Cargo: Gerente de Logística América Latina

Resumo: A empresa possui uma complexa cadeia de suprimentos, responsável por mo-
vimentar anualmente cerca de 700 mil paletes por todo o território brasileiro e mais 
de 30 mil paletes importados. O projeto Out of the Box, motivado pela complexidade 
da cadeia e pelas oportunidades de ganhos em diferentes esferas, tem como objetivo 
atuar na revisão, simpli�cação e otimização de toda esta cadeia, que envolve produtos 
acabados, intermediários e insumos denominados componentes. Visão do Projeto: Inte-
grar e redesenhar nossa cadeia de Supply Chain junto aos fornecedores (internacionais e 
locais) de componentes e matérias-primas desde o processo de manufatura e expedição 
do produto acabado até a entrega do mesmo ao nosso cliente �nal, de maneira que 
as embalagens primária e de transporte estejam sincronizadas e dimensionadas para 
melhor otimizar os canais logísticos, sejam eles transporte (container, caminhões, vans), 
movimentação (pallets, caixas) e armazenagem (centros de distribuição) – de maneira 
que tenhamos uma busca incessante por reduzir as ine�ciências devido ao baixo aden-
samento de nossas cargas causados sobretudo por uma baixa integração entre todos os 
processos logísticos envolvidos.

BRASKEM S.A. 

CASE: PROJETO ÁGUA VIVA - RECICLO DE ÁGUAS INDUSTRIAIS E  
PLUVIAIS NO COMPLEXO BÁSICO DE CAMAÇARI

Cidade: Camaçari 
Estado: BA
Responsável: Sérgio de Rezende Hortélio 
Cargo: Engenheiro de SSMA

Resumo: A região em que a unidade da Bahia está inserida começa a apresentar indí-
cios fortíssimos do processo de estresse hídrico. A estratégica da empresa, no pilar de 
e�ciência hídrica, objetiva 100% de reúso ou reciclo das águas industriais em regiões 
de estresse hídrico, conforme alinhamento da estratégia de negócios com os princípios 
do desenvolvimento sustentável, evidenciando o compromisso da companhia em fazer 
parte, ativamente, da solução de problemas sociais e ambientais que a�igem o mundo 
no século XXI. Com o principal objetivo de aumentar a e�ciência hídrica com reciclo ou 
reúso de água industrial, redução do consumo e extração dos recursos hídricos numa  
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região de estress hídrico, o programa de sustentabilidade ambiental da empresa e o 
novo plano de negócios da empresa parceira idealizou e implantou, com um investi-
mento de R$ 22 milhões, uma unidade industrial para tratamento e reciclo de e�uentes 
orgânicos/inorgânicos e água de chuva no Polo Industrial de Camaçari (PIC). A unida-
de de reciclo tem capacidade de produção equivalente ao consumo de uma cidade de 
150 mil habitantes, operando com uma vazão média de 4,38 bilhões l/ano e gerando a 
mesma quantidade em economia de recursos hídricos.  O projeto aproveitou estrutu-
ras existentes como a Bacia do Complexo Básico, implementando alterações para ser 
economicamente viável no aproveitamento de e�uentes industriais e água de chuva. 
Como forma de otimizar recursos adotou-se a estratégia da metodologia pinch, o que 
possibilitou aliar apenas a qualidade mínima necessária para cada consumidor provável 
mapeado. Foi utilizada ainda a metodologia de implantação de empreendimento (PMI) 
para gerir as ações necessárias desde a ideia até o inicio da operação da unidade. A Meta 
mais desa�adora era realizar o empreendimento considerando-o como negócio inde-
pendente (stand alone) com valor de tarifa capaz de remunerá-lo e ainda competir com 
a própria unidade de tratamento de água já instalada.

BRF

CASE: GESTÃO DE ÁGUAS

Cidade: São Paulo
Estado: SP
Responsável: Luciana Ueda
Cargo: Gerente de Sustentabilidade

Resumo:  O uso racional de água é uma preocupação que ultrapassa as fronteiras da 
própria empresa e, além das iniciativas para reduzir consumo de água, a empresa padro-
nizou, por meio de Norma Corporativa, as diretrizes para realização de um diagnóstico 
dos corpos hídricos utilizados pela Companhia como fonte de fornecimento e descarte 
de água. As unidades produtivas são responsáveis pelo levantamento de dados para 
elaboração dos estudos referentes à disponibilidade hídrica para abastecimento, com a 
�nalidade, por exemplo, de caracterizar os mananciais onde ocorrem a retirada de água 
e o lançamento de e�uentes. As medições são realizadas de acordo com técnicas orien-
tadas pela área de Meio Ambiente Corporativo ou outras aprovadas pelo Órgão Ambien-
tal local. E em situações críticas, como indisponibilidade de água, as unidades contam 
com um plano de contingência; uma vez que a expansão da indústria está diretamente  
relacionada à disponibilidade hídrica e a sua escassez é um dos principais limitadores 
do crescimento e tal diagnóstico serve de base para de�nir possibilidades de expansão 
nas atividades da empresa – aque também incentiva a participação das unidades em 
comitês de Bacias Hidrográ�cas.
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CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB 

CASE:  REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA EM PROCESSO GRÁFICO.

Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
Responsável: Marcos Pereira 
Cargo: Superintendente

Resumo: Alguns métodos de impressão necessitam da aplicação de uma solução de 
limpeza à base de água para remover o excesso de tinta deixado nos cilindros entin-
tadores, garantindo qualidade ao impresso. A tinta é emulsionada pela aspersão e/ou  
imersão em solução aquosa, deixando o cilindro limpo e pronto para um novo ciclo de 
impressão. O trabalho é realizado 24 horas por dia e 7 dias por semana, demandando 
água e gerando e�uentes aquosos impregnados com tinta em grande quantidade. O 
sistema adquirido reutiliza a solução de limpeza em circuito fechado por meio de um 
processo físico-químico, que separa os pigmentos e resinas e reaproveita os aditivos 
principais, e de um equipamento evaporador que reaproveita a carga aquosa. Dessa 
forma, se consegue o retorno quantitativo desse insumo ao processo, e a formação de 
um resíduo com baixo teor de umidade (cerca de 20%).
 

CELULOSE IRANI S. A.

CASE:  GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Cidade:  Joaçaba
Estado: SC
Responsável: Ricardo Bernasconi
Cargo: Analista Ambiental

Resumo: O projeto visa a demonstrar as ações efetuadas pela instituição/empresa com 
foco na gestão dos recursos hídricos. Sendo apresentados projetos de modernização 
da estação de tratamento de e�uentes, recuperação de áreas degradadas, redução de 
consumo de água, redução de volume de e�uentes e monitoramento dos recursos hídri-
cos por meio de análises físico-químicas, microbiológicas, monitoramento da ictiofauna 
e programa de educação ambiental. A gestão dos recursos hídricos pode ser de�nida 
como o conjunto de ações destinadas a assegurar de forma sustentável o uso dos recur-
sos naturais sem causar danos ao meio ambiente e contribuindo para a preservação. A 
empresa mantém indicadores de consumo de água e geração de e�uentes, desta forma 
atuamos no reaproveitamento da água e menos geração de e�uentes mediante “circui-
tos fechados” em áreas produtivas, o que garante melhores resultados ao longo do ano e 
favorece os colaboradores por meio do programa de participação nos resultados.
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CONSÓRCIO DE ALUMÍNIO DO MARANHÃO 

CASE: REDUÇÃO DA PEGADA HÍDRICA POR MEIO DE PARCERIA 
SUSTENTÁVEL ENTRE EMPRESAS PARA UTILIZAÇÃO DE EFLUENTES 
INDUSTRIAIS NO PROCESSO PRODUTIVO

Cidade: São Luís 
Estado: MA
Responsável: Adonay M. Souza 
Cargo: Supervisor de Engenharia

Resumo: Com a meta de reduzir a pegada hídrica em 10% até 2020 e 25% até 2030 
(base no consumo de 2005) para preservar o Meio Ambiente e garantir a disponibilidade 
de recursos naturais para as comunidades vizinhas e futuras gerações foi concebido o 
Projeto de Interligação entre a Estação de Tratamento de E�uentes Industriais (ETEI) de 
uma empresa Cervejeira vizinha e a Área de Resíduo de Bauxita em operação pela Re-
�naria. Em um ato de cooperação sustentável, em que os benefícios se aplicam a todas 
as partes envolvidas, as duas empresas �rmaram uma parceria por meio da qual todo o 
e�uente industrial gerado pela Cervejaria, antes descartado no Rio Pedrinhas, é direcio-
nado para a Área de Resíduo de Bauxita, com o objetivo de contribuir com o volume de 
água necessário para atender a demanda hídrica da operação da Re�naria. Como o �uxo 
produtivo da Cervejaria é sazonal, em picos de produção, a vazão do e�uente tratado e 
direcionado para a Re�naria representa 65% de toda a água doce utilizada.

CONSÓRCIO SANTO ANTONIO CIVIL 

CASE:  RAMPA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO ECOLÓGICA EM CICLO 
FECHADO

Cidade: Porto Velho
Estado: RO
Responsável: João Ferolla 
Cargo: Engenheiro Ambiental 

Resumo:  O principal objetivo do projeto foi implantar um sistema que possibilitasse o 
reúso do e�uente oleoso gerado na rampa de lavagem de equipamentos do empreendi-
mento. Antes da iniciativa já existia na estrutura da rampa um sistema de coleta e trata-
mento deste e�uente. A ideia seria realizar tratamento complementar para possibilitar o 
reúso do e�uente, visto que mesmo após passar pelo tratamento inicial o teor de sólidos 
ainda era alto para ser usado para lavar os equipamentos e também o e�uente tinha for-
te odor de óleo. Foram então realizados testes com os produtos utilizados no empreen-
dimento em Estações de Tratamento de Água para veri�car a possibilidade de diminuir 
esse teor de sólidos do e�uente. Com o resultado positivo do teste elaborou-se projeto, 
de�nindo os tamanhos e os tipos de estruturas que seriam necessários para a realização 
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deste tratamento complementar. Foi de�nido que seriam instalados dois dosadores, um 
de solução com Veta Orgânico e outro com solução de Ativador GA 2500, seguido de um 
misturador e depois de um decantador e um �ltro de areia, brita e carvão ativado. Após 
o �ltro o e�uente completamente tratado era bombeado para uma caixa que retornava 
a água para o sistema. O e�uente que retorna ao sistema é medido por um hidrômetro 
instalado após a bomba para acompanhamento dos resultados e todo o resultado de 
reúso desse sistema era contabilizado e capitalizado a outros resultados de reúso de 
água do empreendimento, otimizando o processo como um todo.

COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS

CASE: GESTÃO AMBIENTAL COMPROMISSO DE TODOS

Cidade: Chapecó 
Estado: SC 
Responsável: Isabel Cristina Trierveiler Machado
Cargo: Gerente de Comunicação Social

Resumo: A organização procura trabalhar em suas unidades os princípios e a essência 
do cooperativismo, desenvolvendo programas que visam ao envolvimento das pessoas. 
O cooperativismo é a união de pessoas em prol de objetivos comuns e o meio ambiente 
carece de ações de cooperação. Como falar em sustentabilidade sem de�nir o eixo prin-
cipal da organização, valor notório que nasceu no coração do seu fundador (in memo-
riam). Quando o conceito de desenvolvimento sustentável ainda nem existia, eis que o 
fundador destacava que os cooperados tivessem extremo cuidado com a água e o meio 
ambiente. A relação da empresa com o meio ambiente origina-se na sua fundação, a sus-
tentabilidade é nosso compromisso, o zelo pelo meio ambiente faz-se a partir de ações 
desenvolvidas em prol do desenvolvimento sustentável, que minimizam os impactos 
ambientais visando à própria sobrevivência do planeta. Resíduo zero, com reaproveita-
mento de insumos, é uma prática nas unidades da empresa, a água utilizada é devolvida 
à natureza pronta para contribuir com a vida. A organização executa muitas ações que 
visam ao cuidado do meio ambiente, entre elas destacam-se: O programa de reciclagem 
da empresa; a destinação de todo o óleo, assim como todo lixo hospitalar dos ambu-
latórios, a empresas licenciadas pelos órgãos ambientais para reciclagem ou o devido 
descarte; a criação da Gestão de resíduos sólidos em todas as unidades produtivas; o 
programa de re�orestamento; e o trabalho continuado para a redução do consumo de 
água e redução de resíduos industriais. O principal objetivo das ações é produzir sem 
agredir o meio ambiente, ou seja, a empresa compromete-se a proteger o meio ambien-
te, buscando melhorias na redução dos impactos ambientais, reforçando o comprometi-
mento de produzir de forma ambientalmente correta e sustentável e, para isso, trabalha 
junto aos colaboradores, familiares e à comunidade a consciência da preservação.  Hoje 
a empresa possui em cada unidade uma equipe que atua na gestão ambiental e promo-
ve ações de conscientização e cuidado com o meio ambiente.



169

DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA

CASE:  AÇÕES SUSTENTÁVEIS TRANSFORMANDO VIDAS

Cidade: São Paulo
Estado: SP
Responsável: Fernanda Toledo 
Cargo: Gerente de Relacionamento

Resumo: A Requali�cação da Vila dos Pescadores da Praia de Araçagy (Paço do Lumiar/
MA), vizinha do empreendimento da empresa, com investimento de R$ 45 mil, gerou 
melhorias pela valorização do indivíduo e da autoestima da população. Criado pela as-
sociação da urbanizadora, o projeto diagnosticou que 40 famílias do local viviam em 
casas de pala�ta levantadas há 40 anos em área de proteção ambiental e com graves 
problemas: descarte irregular de resíduos e e�uentes; falta de energia e saneamento; e 
fonte de renda precária obtida com a pesca artesanal e trabalhos temporários. As ações 
que sensibilizaram para o descarte adequado de resíduos e auxiliaram a formação de 
uma rede de articulada são: restauração externa e interna das casas (substituição da 
madeira, pintura etc.), o�cinas de decoração, educação ambiental, formação de grupos 
de trabalho, criação de Ponto de Entrega Voluntária (PEV) de resíduos e fomento à aqui-
cultura para geração de renda.

DANONE 

CASE: CONSTRUINDO UM CASE DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL POR 
MEIO DE UMA CAMPANHA DE MARKETING

Cidade: São Paulo
Estado: SP
Responsável: Adriana Matarazzo 
Cargo: Diretora de Sustentabilidade e R&D

Resumo: O foco desta ação está na sensibilização ambiental de crianças por meio de uma 
campanha de marketing relacionado à causa (MRC). Foram desenvolvidas campanhas 
direcionadas a 03 temas: Re�orestamento, Conhecimento da biodiversidade brasileira e 
mundo do gelo. Na campanha sobre re�orestamento, lançada em 2010, as crianças eram 
motivadas a interagir no website com um conteúdo sobre esta temática. Na campanha 
de 2011, escolas puderam participar por meio de atividades que foram disponibilizadas 
para trabalharem com as crianças. A campanha sobre Mundo do Gelo ocorreu em 2012 
e sensibilizou as crianças sobre características da biodiversidade com foco na Antártica, 
por meio do conteúdo do livro publicado pelas irmãs Klink. Como resultado de todo esse 
processo, a marca que liderava as campanhas decidiu conduzir, em parceria com a área de 
sustentabilidade, um estudo sobre a relação da companhia com serviços ecossistêmicos 
(Ecosystem Services Review), sob o ponto de vista de biodiversidade.
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DEB - PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS

CASE: CONSERVAÇÃO GENÉTICA E REPOSIÇÃO DE ESTOQUES DE  
PEIXES NATIVOS

Cidade: São Paulo
Estado: SP
Responsável: Norberto Castro Vianna
Cargo: Coordenador de Meio Ambiente

Resumo: No contexto das PCH´s situadas na bacia do rio Sapucaí-Mirim, por conta de 
questões referentes a ictiofauna e a pesqueiros, bem como o desenvolvimento socioe-
conômico regional, por meio da promoção da conscientização ambiental para o de-
senvolvimento de uma aquicultura sustentável, foi implementado em 2011 o referido 
projeto. Destinou-se ao programa recursos da ordem de R$ 1.568.000,00 – aplicados no 
desenvolvimento das atividades previstas nas cinco etapas de trabalho, sendo a primei-
ra a criação de um banco de matrizes adequado, seguida das etapas de caracterização 
genética (2ª) e reprodução e repasse tecnológico (5ª). Os animais foram capturados e 
realocados provisoriamente em tanques de piscicultura da região, sendo realizada mar-
cação dos reprodutores com microchipagem. O coe�ciente de parentesco revelou que 
a maioria dos indivíduos não tem grau de relação. A partir desses resultados foram sele-
cionadas as matrizes e realizada a reprodução dirigida e, em 2013, iniciou-se o processo 
anual e recorrente de repovoamento do rio Sapucaí-Mirim. Estas solturas – realizadas em 
pontos especí�cos para diminuir a ação de predadores – contribuem para a preservação 
da biodiversidade, pois utilizam espécies sustentáveis que se reproduzem e se adaptam 
facilmente à vida no rio Sapucaí-Mirim. 

DIAGEO BRASIL

CASE: PROGRAMA LEARNING FOR LIFE - TRANSFORMANDO VIDAS 
POR MEIO DA EDUCAÇÃO

Cidade: São Paulo
Estado: SP
Responsável: Tatiana Otani Correia 
Cargo: Gerente de Responsabilidade Social Corporativa.

Resumo: O Programa Learning for Life visa à capacitação pro�ssional de jovens entre 18 
e 29 anos, que devem estar cursando ou terem concluído o Ensino Médio e cuja renda 
familiar não ultrapasse o valor de 3 salários mínimos. O Programa oferece a formação em 
4 áreas de trabalho: Bartender, Varejo, Turismo e Promotores de Vendas; e os cursos são 
ministrados por orgnizações educacionais e de treinamento reconhecidas no mercado. 
Além da formação, o Programa busca inserir os jovens no mercado de trabalho por meio 
da mobilização da rede de parceiros da empresa, como clientes e fornecedores.
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DUKE ENERGY BRASIL 

CASE: CORREDOR ECOLÓGICO FAZENDA ROSANELA: UM CASO  
DE SUCESSO NO MANEJO PARTICIPATIVO DE PAISAGENS

Cidade: Rosana
Estado: SP
Responsável: Rogério Cânovas Camargo Ferreira 
Cargo: Analista de Meio Ambiente

Resumo: A Mata Atlântica é um dos ecossistemas mais ameaçados do mundo. A região 
sudoeste do Estado de São Paulo apresenta fragmentos �orestais remanescentes em 
propriedades agrícolas e Unidades de Conservação que são de grande importância am-
biental. Estas áreas representam parte da riqueza e diversidade de espécies que outrora 
existia na região, antes da expansão agrícola. Estes ambientes e suas populações natu-
rais têm como principais vizinhos grandes proprietários de terras e assentamentos rurais 
que praticam as atividades de pecuária e agricultura – e ainda interferem nas áreas con-
servadas ou que deveriam ser preservadas. Devido à importância destes remanescentes 
�orestais na região, existe a necessidade imediata de promover ações que busquem a 
conservação desses fragmentos, conciliando a possível geração de renda às populações 
locais vizinhas, formando paisagens sustentáveis. Com essa motivação foi concebido um 
projeto visando a recuperar áreas de preservação permanente, localizadas na margem 
do tributário Ribeirão Estreito e áreas da margem de um reservatório de usina hidre-
létrica, mediante a ordenação das atividades de pecuária e da formação de uma nova 
cobertura �orestal. O objetivo foi implantar um corredor ecológico de 100 metros de lar-
gura, utilizando re�orestamento com espécies nativas regionais, conectando também 
importantes fragmentos de Mata Atlântica presentes na região, aumentando assim as 
chances dos �uxos biológicos atuarem na estrutura da paisagem. Outro objetivo foi o de 
capacitar a população regional em conceitos de Agroecologia, possibilitando a geração 
de renda, por meio da produção de mudas �orestais para o projeto, produzidas nos vi-
veiros �orestais comunitários presentes na região.



172

DUKE ENERGY INTERNATIONAL

CASE: PROJETO NASCENTES PROTEGIDAS, ÁGUAS PARA O FUTURO

Cidade: Chavantes
Estado: SP
Responsável: Simone Leite dos Santos
Cargo: Analista de Meio Ambiente 

Resumo: O Projeto Nascentes Protegidas, Águas para o Futuro tem como objeto ampliar a 
qualidade e quantidade da água, assegurando o uso múltiplo, preservação dos ecossis-
temas e manutenção da biodiversidade. A proposta do programa é promover a preser-
vação de nascentes, implementando ações como forma de melhorar a sustentabilidade 
de pequenas propriedades rurais e desenvolver um núcleo de pequenos produtores 
modelo em preservação de nascentes, visando a uma conscientização das pessoas da 
região sobre a necessidade de manutenção dos reservatórios da empresa. O primeiro 
passo foi promover um treinamento especí�co para os pro�ssionais e proprietários ru-
rais interessados na implantação do projeto em sua propriedade, a �m de capacitá-los  
ao desenvolvimento das atividades em campo. Com a realização desse treinamento 
formou-se uma equipe que passou a trabalhar em sistema de mutirão. A recuperação 
da nascente é realizada a partir do método de Caixa de Proteção de nascentes “solo-
-cimento”. Trata-se de uma estrutura de proteção de nascentes na forma de caixa, con-
feccionada na própria nascente, composta por pedras e de paredes construídas com a 
massa solo-cimento. Essa massa, quando seca, é um material que possui boa resistência 
à compressão, bom índice de impermeabilidade, baixo índice de retração volumétrica 
e boa durabilidade. A partir de então, o Órgão de assistência rural passou a localizar e 
indicar à Empresa as nascentes a serem protegidas. Essa indicação leva em consideração, 
principalmente, o estágio atual ambiental da nascente, a quantidade de famílias abas-
tecidas e o comprometimento dos proprietários. Pelo mapeamento a Empresa analisa e 
de�ne as áreas potenciais a serem trabalhadas e, posteriormente, adquire os materiais 
necessários à recuperação física e ambiental das nascentes e o repassa para o Órgão de 
assistência rural que contata a equipe (técnicos e proprietários) e agenda as datas para 
recuperação de cada nascente cadastrada.
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ECOTECH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

CASE: COMPRA VERDE

Cidade: São Paulo
Estado: SP
Responsável: Daniel Vello
Cargo: CEO e fundador

Resumo: Para mitigar as emissões dos gases de efeito estufa gerados pelo sistema de 
transporte de entrega dos produtos comprados pela internet, a empresa desenvolveu 
um processo que permite ao consumidor online a escolha da melhor forma de com-
pensação ambiental. A prática é recomendada para todos os sites de e-commerce que 
desejam efetuar a compensação ambiental das emissões dos gases de efeito estufa pro-
vocada pelos sistemas de transporte de entrega dos produtos comprados pelos con-
sumidores. Sua replicabilidade é viável para os mecanismos de compra e venda online, 
desde que respeitem as condições mínimas das boas praticas para execução das com-
pensações ambientais exigidas pelos órgãos competentes. 

EKOFOOTPRINT IMPRESSÕES SUSTENTÁVEIS

CASE: IMPRESSÃO SUSTENTÁVEL DE DOCUMENTOSUTILIZANDO  
TECNOLOGIA ECOLÓGICA QUE GERA 90% MENOS RESÍDUOS

Cidade: Belo Horizonte
Estado: MG
Responsável: José Claudio Fonseca 
Cargo: Diretora de Marketing

Resumo: Buscou-se alcançar a sustentabilidade como um todo, incluindo os aspectos 
ecológicos, sociais e éticos. Considerando a tecnologia “verde” foram criadas diversas 
diretrizes, do tipo: no processo de impressão utilização de tinta feita com cera a base 
30% orgânica e papel reciclado ou produzido com bagaço de cana; a tabela de preços 
leva em conta a cobertura colorida e os impressos “menos coloridos” passaram a custar 
menos, tornando proporcional, justa e ética a sua preci�cação; os veículos envolvidos 
seriam abastecidos exclusivamente com álcool para diminuir a geração de CO2 e, quan-
do possível, as entregas seriam realizadas de bicicleta. Além disso, somente softwares 
originais e licenciados são utilizados e o projeto de lojas prevê acessibilidade a “cadei-
rantes”, sendo estudada a possibilidade de impressão em Braille para de�cientes visuais. 
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FLEURY 

CASE: A EXPERIÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE  
SUSTENTÁVEL EM UMA EMPRESA DE SAÚDE

Cidade: São Paulo
Estado: SP
Responsável: Adriana Seghesi Elias Gonçalves 
Cargo: Coordenadora de Sustentabilidade

Resumo:  O projeto estratégico de sustentabilidade do Grupo apresenta, dentre suas 
vertentes, a plataforma de construção de unidades sustentáveis. A nova unidade foi 
escolhida para buscar a certi�cação verde. É a segunda maior unidade do Grupo com 
7.000m2 de área total e teve todas as etapas de construção norteadas pelos padrões 
de sustentabilidade, de acordo com as exigências LEED - Leadership In Energy & Envi-
ronmental Design que é um sistema métrico de critérios, criado pelo U.S. Green Building 
Council. Durante o processo de certi�cação LEED são avaliados inúmeros fatores com 
base em sete critérios principais: consumo de água, energia e atmosfera; materiais e 
recursos, qualidade interna do ambiente e inovação. Como uma das primeiras ações 
relacionadas, está a contratação de consultoria para auxiliar neste processo, de�nição 
quanto ao nível de certi�cação LEED pretendido, ações necessárias para atendimento 
aos requisitos de�nidos para a certi�cação, como estratégias para redução de energia, 
consumos de água, escolha de materiais, destinação de resíduos, relação com o entorno, 
qualidade interna dos ambientes de trabalho entre outros. São necessárias estratégias 
e soluções de engenharia e arquitetura bem planejadas e de�nidas que reduzam os im-
pactos ambientais gerados pelo edifício durante sua construção em conjunto com os 
projetistas para estudar os níveis de e�ciência energética e de conforto dos ocupantes, 
propondo alternativas técnicas e sugerindo novas tecnologias. Neste aspecto cabe res-
saltar que, antes de se pensar no desempenho dos equipamentos de condicionamento 
de ar, deve-se trabalhar com projetos de arquitetura, fachadas, instalações e iluminação 
de forma a reduzir o ganho de calor nos ambientes (brises, iluminação e�ciente, vidro de 
alto desempenho, sensores de presença etc.), reduzindo-se os gastos com energia para 
resfriamento do ar e, por consequência, reduzindo os investimentos em tecnologias de 
condicionamento de ar. Reuniões periódicas entre os envolvidos no projeto (consulto-
res, projetistas, fornecedores, equipes de operação) para viabilizar o processo de cer-
ti�cação. Foram realizadas visitas técnicas semanais durante as obras – com o devido 
relatóiro de acompanhamento produzido – para veri�cação se os critérios sustentáveis 
de construção estavam sendo devidamente aplicados pelas empresas contratadas, bem 
como se os documentos necessários à submissão dos créditos sendo emitidos. O proces-
so de certi�cação é dividido em fases: Registro do empreendimento junto ao USGBC e 
Submissão de créditos de Projetos e obras. 
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GERDAU 

CASE: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL -  
A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO PARA A  
SUSTENTABILIDADE LOCAL

Cidade: Porto Alegre
Estado: RS
Responsável: Fernanda Montebrune Leão 
Cargo: Analista de Desenvolvimento Ambiental

Resumo: O Programa de Educação e Conservação Ambiental surgiu de uma demanda 
espontânea da comunidade regional que teve grande interesse em conhecer o processo 
de produção da Empresa e sua relação com o meio ambiente. Em 1990, para atender a 
crescente demanda, proveniente principalmente da rede de ensino, foi estruturado um 
Programa baseado em três pilares: Educação, Ambiente e Cidadania. Para preservar e con-
servar ainda mais a biodiversidade e os recursos naturais da região, em 2008, a Empresa 
instituiu uma Unidade de Conservação na categoria RPPN - Reserva Particular do Patrimô-
nio Natural localizada na vertente sul da Serra do Ouro Branco (MG). Com 1.247 hectares, 
a RPPN abriga animais silvestres ameaçados de extinção e espécies importantes da �ora 
brasileira. Desde então, o Programa tem se empenhado na realização de estudos e pesqui-
sas em parceria com universidades, além de ser objeto de teses de doutorado e mestrado 
voltados à conservação e preservação da biodiversidade e recuperação do patrimônio na-
tural e histórico da região.  O Programa atende atualmente as comunidades pertencentes 
a cinco municípios localizados no entorno da Empresa, sendo constituído por um conjun-
to de atividades para sensibilizar as pessoas sobre a temática ambiental, estimulando a 
participação em ações que promovam atitudes e hábitos sustentáveis.

INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE SÃO PAULO

CASE: PROJETO RECICLARTE - REDUÇÃO DO NÚMERO DE IMPRESSÕES 
E A ARTE DE REUTILIZAR O PAPEL

Cidade: São Paulo
Estado: SP
Responsável: Rosemeire da Silva Pereira
Cargo: Gerente Infrapredial

Resumo: O objetivo dessa iniciativa é estabelecer ações e estratégias, com metodolo-
gias compatíveis, para reduzir as impressões, diminuir o consumo do papel e, conse-
quentemente, diminuir os gastos e conscientizar os colaboradores da Instituição quanto 
à adoção de atitudes que propiciam o uso adequado e inteligente da impressora, em 
contrapartida sensibilizar esses colaboradores para re�etir sobre o gerenciamento e o 
uso indevido do equipamento. Paralela a essa ação, surgiu a ideia de implantar o�cinas 
para confeccionar blocos de rascunho com os papéis advindos de documentos que não 
fossem de caráter sigiloso e eram desprezados pelos colaboradores da Instituição.
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INSTITUTO EMBRATEL 21

CASE:  COMUNIDADE E ESPAÇO DE PESQUISA CONECTADOS

Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
Responsável: Luiz Bressan Filho
Cargo: Diretor 

Resumo: O Centro Multimídia do Projeto Ecomuseu Ilha Grande, por meio da parceria 
com esta instituição, dá o primeiro passo na concretização da estação de trabalho digital 
em Vila Dois Rios, visando ao desenvolvimento da comunidade local no que se refere 
à apropriação da tecnologia – antigo anseio dos moradores – e à criação do primeiro 
programa de inclusão digital em Vila Dois Rios. Aposta-se que a iniciativa possa servir 
como um grande meio para a disseminação de conhecimento, de produção de mídias 
e tecnologias educacionais, bem como o fomento de discussões e ações relacionadas 
ao desenvolvimento social, econômico, político e cultural de Vila Dois Rios. A proposta 
para 2013 é promover outras o�cinas utilizando as tecnologias da informação e comu-
nicação como meio para o desenvolvimento de novos conhecimentos relacionados aos 
conteúdos escolares, bem como as novas mídias. São atividades: acesso aos cursos de 
autoaprendizado disponibilizados em nosso site (sistema operacional, processamento 
de textos, planilhas, apresentação, correio eletrônico e navegação na Internet), com o 
objetivo de fornecer alternativas para pesquisa e acesso a outras formas de informação 
e cultura; promoção de cursos de informática que propiciem o uso de softwares educati-
vos (linguagem logo, jogos educativos, produção de HQ); oferta de cursos de criação de 
blogs, fotoblogs etc. que viabilizem a troca de informações nas redes sociais e a aprendi-
zagem; oferta de o�cinas de vídeo, visando à criação de um acervo multimídia de regis-
tros sobre Vila Dois Rios (memória, costumes, valores, cultura etc.); e a organização de 
uma biblioteca virtual no Ecomuseu.

INTEL SEMICONDUTORES DO BRASIL

CASE: VOLUNTARIADO CORPORATIVO E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A 
EMPRESA, SEUS FUNCIONÁRIOS E A COMUNIDADE

Cidade: São Paulo
Estado: SP
Responsável: Rosangela Melatto
Cargo: Gerente de RSC, América Latina

Resumo: O programa de voluntariado da empresa foi criado para ser uma forma proa-
tiva na qual seus funcionários podem auxiliar as comunidades do entorno.  Gerido por 
comitês voluntários de funcionários que buscam oportunidades para a realização de 
atividades nas comunidades, procura utilizar as habilidades dos funcionários, durante 
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o expediente normal de trabalho. Desenvolvido em parceria com ONGs, os voluntários 
realizaram atividades como mentoria de jovens (áreas �nanceira, matemática e como 
investir com vistas no ingresso em educação continuada para o seu crescimento pessoal 
e pro�ssional), campanhas para atender necessidades imediatas das ONGs apoiadas 
(doação de leite, brinquedos, sempre associadas a visitas regulares e trabalho de identi-
�cação de outras necessidades – como consultoria jurídica e de marketing) e auxílio em 
catástrofes (como o ocorrido nas enchentes de Santa Catarina e Rio de Janeiro).

ITAIPU BINACIONAL

CASE: SUSTENTABILIDADE DE COMUNIDADES INDÍGENAS

Cidade: Foz do Iguaçu
Estado: PR   
Responsável: Nelton Miguel Friedrich
Cargo: Diretor de Coordenação

Resumo: A empresa é gestora de Usina Hidrelétrica. Em 2003, incluiu o�cialmente na 
sua missão o foco da Responsabilidade Social e Ambiental, e para implementá-lo vem 
desenvolvendo diversas ações em um mega programa socioambiental, contendo 20 
programas e 65 ações. O projeto Sustentabilidade de Comunidades Indígenas integra 
esse programa. A região da Tríplice Fronteira, onde está localizada a hidrelétrica, tem 
uma história que é indissociável da presença indígena, em especial o povo Guarani, que 
exerceu grande in�uência cultural na região. Hoje, essas comunidades constituem po-
pulações em situação de risco social e, por isso, a empresa vem procurando desenvolver 
ações que lhes possibilitem melhores condições de vida, com novas oportunidades de 
geração de renda, assistência técnica na produção de alimentos para o consumo pró-
prio, resgate da cultura e da autoestima, estímulo ao artesanato, entre outras. O projeto 
tem o objetivo de promover a sustentabilidade do modo de vida Guarani, por meio do 
respeito à diversidade e a valorização da alteridade, com ações que atendem as comu-
nidades indígenas Tekoha Ocoy (no município de São Miguel do Iguaçu-PR) e Tekoha 
Añetete e Tekoha Itamarã (ambas no município Diamante d’Oeste-PR).
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KINROSS S.A.

CASE: TAMBORES DE ÓLEO VAZIOS VIRAM LIXEIRAS ECOLÓGICAS 

Cidade: Paracatu
Estado: MG
Responsável: Juliana Araujo Machado Esper
Cargo: Gerente de Meio Ambiente

Resumo: De forma a efetivar sua contribuição para o desenvolvimento sustentável, a 
Kinross estabeleceu uma visão e uma estratégia geral que vem sendo materializada por 
meio de programas e ações com a principal intenção de deixar um legado (balanço) 
positivo no futuro, quando a operação da mina for encerrada. As diversas etapas do 
processo desenvolvido pela empresa para obtenção do produto �nal resultam na ge-
ração de resíduos industriais de diversas classes que podem ocasionar danos ao meio 
ambiente quando armazenados ou dispostos de forma inadequada. O principal objetivo 
do projeto aqui apresentado é a reciclagem de tambores metálicos por intermédio do 
projeto de fabricação de Lixeiras Ecológicas contribuindo com os programas de coleta 
seletiva, desenvolvimento comunitário e com alternativas de renda por meio de parce-
rias construídas entre associações e instituições educacionais públicas locais e de uma 
gestão ambientalmente correta, segura e sustentável dos resíduos gerados nas etapas 
do processo produtivo da empresa.

LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS

CASE: IMPLANTAÇÃO E MANEJO DA RPPN FAZENDA CARUARA

Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
Responsável: Daniel Nascimento 
Cargo: Analista Florestal

Resumo:  A criação e as atividades de manejo desenvolvidas na RPPN Caruara ga-
rantem a proteção do maior e mais bem conservado remanescente de restinga da 
região. A base da implantação da RPPN é o compartilhamento do conhecimento e 
o desenvolvimento do sentimento de patrimônio ambiental. Neste sentido, todas as 
ações foram desenvolvidas para criar sinergias e potencializar os resultados, como: a 
construção do viveiro próprio, a realização dos plantios �orestais, o manejo de fauna 
e a construção de parcerias com instituições de pesquisa a �m de desenvolver conhe-
cimento técnico e cienti�co na região. Os objetivos e resultados esperados são: con-
tribuir para a conservação da biodiversidade dos ambientes litorâneos por meio da 
ampliação dos remanescentes �orestais; para a preservação e reprodução de espécies 
de �ora e fauna ameaçadas de extinção; para o desenvolvimento de pesquisas e co-
nhecimento cientí�co aplicado ao manejo e à proteção dos ecossistemas de Restinga 
e para formulação de modelos de restauração �orestal para as formações de restinga. 
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Para sua criação foram mapeadas todas as �to�sionomias contidas na Fazenda Carua-
ra; as Faixas Marginais de Proteção das lagoas de Grussaí e Iquipari e as áreas de soltura 
e monitoramento da fauna local. Os diferentes aspectos �to�sionômicos subsidiaram 
a classi�cação de áreas em classes de intervenção para recomposição e de áreas de 
soltura e monitoramento da fauna resgatada. 

LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A 

CASE: PLANO DE INVESTIMENTO SOCIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR

Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
Responsável: Gleide Gomes
Cargo: Coordenadora de Responsabilidade Social

Resumo: Para executar as ações do Programa de Fortalecimento da Agricultura Fami-
liar, a empresa resolveu elaborar um plano de investimento capaz de articular o melhor 
resultado. As atividades de Diálogo Social, iniciadas em 2010, foram distribuídas em 
etapas, conforme orientações estabelecidas no Guia de Relacionamento e Engajamneto 
com as Comunidades que sistematiza as práticas realizadas pela empresa, correspon-
dendo ao processo de elaboração do Plano de Investimento, que tem como objetivos 
especí�cos: fortalecer a cadeia produtiva da agricultura local e fomentar a geração de 
trabalho e renda da população local; promover parcerias com o poder público, no que 
se refere às atividades voltadas à geração de renda e melhoria da qualidade de vida 
da comunidade local; incentivar o uso sustentável dos recursos naturais; fomentar e 
fortalecer o associativismo dos agricultores familiares; e alavancar o desenvolvimento 
local sustentável a partir de ações participativas, adequadas à cultura local e econo-
micamente viáveis. A partir das atividades de diálogo social, do diagnóstico da cadeia 
produtiva e dos objetivos e metas estabelecidas foram executadas as seguintes eta-
pas: de�nição do escopo dos projetos pilotos, incluindo o levantamento de especi�ci-
dades apontadas para cada projeto pelo público-alvo e celebração de parcerias com 
entidades acadêmicas e de fomento público; e implantação dos projetos pilotos, a 
partir da doação de tratores às Associações de Moradores e Produtores Rurais do 4º 
e 5º Distrito de São João da Barra, assistência jurídica às Associações de Moradores 
e Produtores Rurais do 5º Distrito de São João da Barra, programa de difusão de tec-
nologia nas Áreas de Agricultura, Meio Ambiente e Gestão da Produção, visando ao 
fortalecimento da agricultura familiar de São João da Barra, implantação de estufas 
de cultivo protegido, implantação de hortas ecossustentáveis e doação de ônibus e 
caminhão para escoamento da produção e participação. 
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SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

CASE: CLIENTE DE OLHO NO FUTURO

Cidade: São Paulo 
Estado: SP 
Responsável: Débora Pierini Longo e Ana Paula Rodrigues Syrio 
Cargo: Gerente de Divisão de Grandes Consumidores Oeste e Analista de Gestão de Pro-
grama, respectivamente

Resumo: Trata-se do case Cliente de Olho no futuro. O Programa surgiu por intermédio da 
prática da Organização na realização de encontros periódicos com a comunidade, visan-
do ao levantamento das necessidades comuns de saneamento, sendo essas demandas 
utilizadas na Análise de Cenário do Ciclo de Planejamento. Assim, diante das expecta-
tivas dos clientes, identi�cadas por meio de pesquisas de satisfação e pelo trabalho do 
representante comercial, a Organização obtêm informações sobre as necessidades dos 
clientes relacionadas a soluções ambientais ou acordos comerciais, além de identi�car 
novas oportunidades de negócio, promover divulgação da marca dos serviços da orga-
nização e efetivar as vendas. Neste sentido, em encontros periódicos com a comunidade 
foi identi�cada a oportunidade de melhoria na gestão das ações de Educação Ambiental 
em parceria com as partes interessadas (poder concedente, comunidade e clientes de 
grande consumo), focando as novas gerações, com os seguintes objetivos: esclarecer a 
população das comunidades-alvo sobre o uso da rede de esgoto; educação ambiental 
com a parceria de clientes da carteira de grandes consumidores; aproximar a vivência 
empresarial da realidade das comunidades de seu entorno; e auxiliar no resgate da cida-
dania das famílias que vivem nestas áreas em situação de exclusão social. A Organização 
criou o Programa Cliente de Olho no Futuro, buscando cumprir seu papel socioambien-
tal, uma vez que não basta apenas executar obras de saneamento e falar em educação 
ambiental e que é necessária formação de cidadãos críticos e conscientes de seu papel 
na transformação da sociedade – para que aconteçam mudanças efetivas de atitudes, 
garantindo a compreensão dos assuntos tratados e resultem na melhoria da qualidade 
de vida das pessoas e dos níveis de preservação ambiental.
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SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA.

CASE: PROJETO VILLA SMART 

Cidade: São Paulo 
Estado: SP 
Responsável: Denise Lana 
Cargo: Gerente de Sustentabilidade 

Resumo: O Projeto Villa Smart, que signi�ca Comunidade Inteligente, é uma parceria 
público-privada que atende em caráter experimental comunidades ribeirinhas do Ama-
zonas e sofrem com a falta de energia. Para oferecer uma alternativa a estas comunida-
des e melhorar sua realidade, a empresa/instituição, com o apoio de outras  organiza-
ções, como a Fundação Amazonas Sustentável, o SENAI e a CONIM, propôs um modelo 
de eletri�cação que inclui a reforma da rede elétrica de duas comunidades localizadas 
às margens do Rio Negro, que representam a realidade das mais de 4.000 comunidades 
do estado do Amazonas. A comunidade de Tumbira, localizada no centro da reserva, 
oferece escola, posto de saúde e o potencial de desenvolver o turismo de base comu-
nitária em complemento da principal atividade econômica da comunidade: a marcena-
ria e o manejo sustentável da madeira. Já Santa Helena do Inglês, como a maioria das 
comunidades da região, vive da pesca e vê na falta de disponibilidade da energia um 
fator limitante à expansão sustentável da atividade pesqueira. Por mais de dez anos, os 
moradores dessas comunidades tiveram diariamente apenas 11 horas de energia dispo-
nibilizadas para serviços essenciais – como postos de saúde, escolas e comércio local – e 
apenas 4 horas reservado às comunidades tradicionais, fornecidas por um gerador mo-
vido a diesel. O equipamento consumia, em média mensal, 1,2 mil litros de combustível 
e jogava 1,3 toneladas de dióxido de carbono (CO2) no ar, poluindo o meio ambiente. 
Nesse contexto, serviços essenciais que dependiam da eletricidade, como o bombea-
mento de água potável, educação, saúde e as atividades econômicas alternativas ao ex-
trativismo foram comprometidos. Além disso, as instalações elétricas das comunidades 
eram extremamente precárias. Diante dessa realidade, a empresa/instituição propôs um 
projeto de gestão simples e de menor custo do que o modelo anteriormente utilizado 
para a geração de energia: baseado no uso de placas solares e no armazenamento da 
energia em baterias, a tecnologia Villa Smart baseia-se no uso de energias renováveis 
em substituição a geradores a diesel, que acabaram reduzidos a fonte de energia auxiliar 
para utilização longos períodos de chuva. 
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ALUMAR - CONSÓRCIO DE ALUMÍNIO DO MARANHÃO 

CASE: REDUÇÃO DE EMISSÕES DE GEES

Cidade: São Luís
Estado: MA
Responsável: Anna Neves
Cargo: Engenheira de Controle Ambiental

Resumo: Buscando um processo apoiado na sustentabilidade, a companhia estabele-
ceu como uma de suas metas estratégicas a redução das emissões de CO2 ou CO2e, 
tendo em vista a problemática do agravamento do Efeito Estufa no planeta Terra. Dessa 
maneira, a engenharia de processo da Sala de Cubas focou esforços no controle de ali-
mentação das cubas eletrolíticas com o intuito de reduzir o tempo de efeito anódic – fe-
nômeno no qual há geração de PFC’s (poli�uorcarbonos). O indicador que quanti�ca o 
tempo de efeito anódico nas células eletrolíticas e que apresenta correlação direta com 
as emissões de CF4 e C2F6 mostrou signi�cativa redução, apresentando recorde histórico 
da planta e entre todas as localidades da companhia em outubro de 2013. A redução das 
emissões desses gases, expressos em tCO2e/tAl produzido, foi de 78% comparando-se  
2011 a 2013 e de 69% de 2012 para 2013, o que demonstra que a melhoria no último 
ano foi a mais signi�cativa.

2014 
32 CASES BENCHMARKING CERTIFICADOS
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AMBEV - COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS

CASE: PROJETO BACIAS - GAMA/DF

Cidade: São Paulo
Estado: SP
Responsável: Ricardo Rolim
Cargo: Diretor de Relações Socioambientais 

Resumo: Desenvolver junto a comunidade local, governos e outros atores um Plano 
de Recuperação de Bacia no Córrego Crispim, tributário do Rio Corumbá, e colaborar 
na implementação e fortalecimento do Comitê de Bacia Hidrográ�ca do Rio Paranoá. 
Capacitação de parceiros em Redes e Articulação Institucional. Para promover a cons-
trução de sociedades sustentáveis há necessidade da incorporação de mecanismos que 
favoreçam a troca de experiências e o acesso à informação, integrando os atores das 
microbacias. Dois aspectos são essenciais para garantir a continuidade de desenvolvi-
mento local, o primeiro é o investimento em capacitação dos atores locais e o segundo é 
o estímulo às redes sociais. Por meio das capacitações os atores locais e parceiros cons-
troem e compartilham uma visão comum sobre o território.  Com o objetivo de ativar a 
rede de moradores do Córrego Crispim foi realizada uma o�cina sobre articulação de 
redes sociais para moradores e lideranças. Ao longo dos dois dias, os participantes re-
conheceram o capital humano e social local, aprenderam sobre novos instrumentos de 
comunicação e elaboraram um planejamento ágil para utilização do viveiro de mudas. 
Foi de�nida a construção de uma agenda de atividades, voltadas à conservação dos re-
cursos hídricos na microbacia. Ficou visível nos mapas de conexão traçados que o grupo 
de participantes possuía redes de in�uência densas e diversi�cadas. Outra qualidade do 
grupo era a heterogeneidade econômica e cultural, o que lhes dava aderência a diversos 
segmentos sociais e tornou a convivência interpessoal rica em aprendizagem.

ARCELORMITTAL TUBARÃO

CASE: PROGRAMA TEMPO DE LEITURA

Cidade: Serra
Estado: ES
Responsável: Jennifer Oliva Coronel
Cargo: Especialista em Meio Ambiente

Resumo: O Programa Tempo de Leitura foi criado com o objetivo de incentivar a busca 
pelo conhecimento dos conceitos e formas de se praticar a Sustentabilidade, no tanto 
no âmbito quanto fora da empresa. Presente na vanguarda das organizações compro-
metidas com a Sustentabilidade, a empresa utiliza um conceito que faz parte de seus va-
lores, de sua estratégia e de sua rotina, buscando permanentemente manter o equilíbrio 
entre as dimensões econômica, social, ambiental, política, cultural e espiritual. Dessa  
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forma, visando a transformar as pessoas em agentes efetivos de conscientização, para 
que atitudes em prol da Sustentabilidade possam surgir em um ambiente que as valori-
ze e amplie, foram estabelecidos os seguintes objetivos especí�cos: apresentar concei-
tos de Sustentabilidade e suas dimensões; re�etir sobre a história do Universo, do Ser 
Humano e sua responsabilidade como espécie; estimular os participantes, por meio de 
exemplos reais, à re�exão e discussão coletiva dos dilemas e desa�os envolvidos. 

BRASKEM S.A.

CASE: EVOLUÇÃO - MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Cidade: São Paulo
Estado: SP
Responsável: Luiz Carlos Xavier
Cargo: Coordenador de Desenvolvimento Sustentável

Resumo: Compromissada desde a sua criação com o desenvolvimento sustentável, a 
empresa estabeleceu 3 pilares de suporte a sua estratégia de sustentabilidade e vem se 
destacando na gestão das emissões de gases de feito estufa. O primeiro pilar, de Fontes 
e Operações cada vez mais sustentáveis, trata da melhoria dos processos para reduzir 
suas emissões de gases de feito estufa: em 2009, lançou o Manifesto de Mudanças Cli-
máticas (É preciso amadurecer para ser verde, quando foi estabelecido o objetivo de 
reduzir a intensidade das emissões em 11% para 2012 em relação a 2008) e, ainda, uma 
meta de longo prazo de 0,6 toneladas de CO2e por tonelada de produto em 2020 (redu-
ção de 17% em relação ao ano base de 2008); e, em 2013, com o objetivo estabelecido 
até 2012 já superado, a redução na intensidade das emissões já alcançava de 12,5%. 
Quanto ao segundo pilar, Portfólio de Produtos cada vez mais sustentável, pode-se 
destacar: em 2010 o lançamento da primeira Planta de Plástico Verde certi�cada que 
promove a captura de 500.000t CO2e ao ano – equivalente a plantar 3,5 milhões de 
árvores por ano –, em 2012 o lançamento da linha de produtos Maxio, um portfólio de 
resinas com diferenciais competitivos e ambientais, dentre eles a oportunidade de redu-
ção do consumo de energia pelos clientes; e, em 2013, foi a empresa química pioneira 
no Brasil em publicar estudos da pegada de carbono de suas resinas, cujos resultados 
mostram valores melhores que a média das indústrias americana e europeia. Em relação 
ao terceiro pilar, construir Soluções para uma vida mais sustentável, o plástico por suas 
características tem contribuído para a redução do consumo de combustíveis fosseis e 
consequentemente as emissões de gases de feito estufa por meio de soluções pela re-
dução do peso das embalagens nos transportes; além de apoio a soluções em segurança 
alimentar e agricultura.
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CARGILL AGRÍCOLA 

CASE: AÇÃO RENOVE O MEIO AMBIENTE

Cidade: São Paulo
Estado: SP
Responsável: Fernando Janizello
Cargo: Analista de Sustentabilidade

Resumo: Diante dos impactos ambientais negativos oriundos do descarte incorreto do 
óleo residual, foi criado o Programa Ação Renove o Meio Ambiente, que em essência, 
consiste em um programa de logística reversa, por meio do qual implanta pontos de co-
leta de óleo vegetal usado em locais de fácil acesso ao consumidor e estabelece parce-
rias para a coleta e reciclagem do óleo coletado. O destino �nal de todo o óleo coletado 
é a fabricação do biodiesel, um combustível de fonte limpa e renovável, estimulando em 
todas as etapas a conscientização e a educação ambiental. Hoje, presente em 5 estados 
brasileitos, o objetivo do Programa é estar presente em todas as regiões do país, levan-
to cada vez mais próximo do consumidor uma alternativa sustentável para descarte de 
óleo vegetal residual. Para estabelecer as parcerias necessárias ao funcionamento do 
Programa, a empresa realiza apresentações, oferecendo o Programa à redes varejistas e 
atacadistas, shopping centers, padarias, restaurantes, órgãos públicos, entre outros, for-
malizando parceria com aqueles que concordam em participar. Paralelamente a corpo-
ração busca parceiros que possam realizar a coleta e processamento deste resíduo. Essas 
empresas são homologadas juridicamente, tendo seus documentos e licenças analisa-
das e submetidas a visitas técnicas de equipe especializada e somente após a aprova-
ção documental é assegurada a participação das mesmas no Programa – a mediante a 
formalização entre as partes, com a especi�cação das responsabilidades de cada uma 
na ação. Tais empresas são capacitadas a atuar no escopo do Programa Ação Renove 
o Meio Ambiente, bem como a operacionalizar o sistema de gestão online, ferramenta 
fundamental no desenvolvimento do Programa.

CASA DA MOEDA DO BRASIL

CASE: GESTÃO TOTAL DE RESÍDUOS

Cidade: Santa Cruz
Estado: Rio de Janeiro
Responsável: Hamilton da Cunha Carnaval
Cargo: Gerente Executivo

Resumo: A empresa, até 2009, dispunha de diversos contratos diferenciados para des-
tinação �nal de seus resíduos, os quais eram separados por tecnologias, a saber: dispo-
sição em aterros sanitários e industriais classes I e II, incineração e recuperação/recicla-
gem. Além disso, contava com uma equipe interna; com capacitação insu�ciente e sem 
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dedicação exclusiva para execução das etapas de coleta, transporte interno, pesagem e 
armazenagem temporária dos resíduos. Diante deste cenário, vislumbrou-se a necessi-
dade de implantar o Gerenciamento Total de Resíduos na empresa, como proposta de oti-
mização, tanto dos processos licitatórios quanto do planejamento desde a geração dos 
resíduos até sua destinação ambientalmente correta, em consonância com as diretrizes 
do Planejamento Estratégico da empresa e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A 
contratação dos serviços de gerenciamento total de resíduos, aliada à aquisição de soft-
ware para Sistema de Gestão Ambiental e construção da central de Resíduos teve como 
objetivos a implantação de um conjunto de técnicas e procedimentos, visando a evitar 
ou reduzir a geração de resíduos na fonte, maximizar o reaproveitamento e reciclagem 
dos resíduos, oferecendo diversos tipos de destinação ambientalmente adequada como 
reciclagem, coprocessamento, compostagem, incineração, aterros e outros. 

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO 

CASE: PROGRAMA PEIXE VIVO

Cidade: Belo Horizonte
Estado: MG
Responsável: Raquel Coelho Loures Fontes
Cargo: Coordenadora do Programa Peixe Vivo

Resumo: O Programa Peixe Vivo criado em 2007, atua na preservação da ictiofauna em 
Minas Gerais e de�nindo estratégias de proteção para evitar e prevenir morte de peixes 
em usinas hidrelétricas. Suas principais ações estão sintetizadas na missão do programa: 
minimizar o impacto sobre a ictiofauna buscando soluções e tecnologias de manejo que 
integrem a geração de energia elétrica pela empresa com a conservação das espécies de 
peixes nativas, promovendo o envolvimento da comunidade. Para cumprir sua missão, 
o Programa se sustenta em três pilares: Conservação e Manejo que visa à adoção das 
melhores práticas para conservação de peixes; Pesquisa e Desenvolvimento que amplia 
o conhecimento cientí�co sobre ictiofauna e subsidiam estratégias de conservação mais 
e�cientes; e Relacionamento com a comunidade que divulga ações e resultados do Pro-
grama para a sociedade, buscando seu envolvimento no planejamento estratégico que 
se torna mais completo com a diversidade de visões sobre mesmo assunto.
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CONSÓRCIO ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.

CASE: CAPACITAR, PROMOVENDO A CIDADANIA

Cidade: São Bernardo do Campo
Estado: SP
Responsável: Valdir Ribeiro        
Cargo: Coordenador de Sustentabilidade

Resumo: Criado em 2012, o Projeto Capacitar oferece cursos para moradores das co-
munidades próximas ao Sistema Anchieta-Imigrantes, com o objetivo de estimular a 
quali�cação e geração de renda, além da participação desses moradores nos proces-
sos seletivos da empresa, de seus fornecedores e prestadores de serviços. Os cursos 
são realizados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SE-
NAI) e toda a estrutura necessária para a realização do curso é custeada pela empresa. 
Com duração de dois meses, o projeto oferece formação em atendimento ao cliente, 
segurança e sinalização, informática e treinamento técnico. Além dos cursos para ree-
ducandos oriundos do sistema prisional, continuam os cursos para as comunidades e 
a capacitação será destinada a Tráfego, Pedágio e Conservação. A concessionária colhe 
os frutos deste projeto: além do exercício da responsabilidade social, oito participan-
tes do Capacitar fazem parte do seu quadro de colaboradores, com perspectiva de 
aumentar esse número a cada etapa. 

CPFL ENERGIA 

CASE: EE-ANEEL: EDUCACIONAIS CPFL E RGE

Cidade: Campinas
Estado: SP
Responsável: Estela Kurts
Cargo: Consultor externo

Resumo: Como um dos líderes do setor de energia elétrica, e educação para a E�ciência 
Energética é mais do que uma adequação à ANEEL, é uma questão tratada no planeja-
mento estratégico da empresa. Desde 1998, já foram investidos cerca de R$ 1,936 mi-
lhões em 3.219 projetos ligados aos PEEs, dentre os quais na área de Educação, que não 
é obrigatória por lei, tem se destacado pela con�ança da empresa em que ao alcançar 
públicos infanto-juvenis pode garantir resultados mais efetivos – primeiro a criança e a 
escola e depois a família. Com esta visão, a empresa mantém dois projetos de Educação 
Energética com formatos distintos, mas propósitos similares. Apostar em modelos dis-
tintos ajuda a avaliar a adequação aos públicos, oportunidades inovadoras de aprendi-
zado e servem de base para desenvolvimento de projetos futuros. Os dois projetos se 
desenrolam em duas regiões do país: Interior do Estado de São Paulo e no Rio Grande 
do Sul. No caso do Projeto de Educação para e�ciência Energética no Rio Grande do Sul, 
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que surgiu em 2010, o mesmo apresenta-se como um Espaço Educativo Interativo, cuja 
disposição de materiais e elementos forma uma grande Arena Cênica. O Projeto envolve 
arte, cultura, ciência, tecnologia, energia, segurança, e�ciência energética e Meio Am-
biente. A Arena é a responsável por acomodar o Espetáculo Teatral e o Túnel do Conheci-
mento, com uma programação aberta ao público e gratuita. Para cativar, a estratégia é a 
diversão, mas os fundamentos estão embasados em conteúdos didáticos, previamente 
trabalhados em sala de aula com diferentes suportes por jovens em idade escolar, de 6 
a 18 anos, que estão frequentando Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental e 
do Ensino Médio. O envolvimento e a formação dos educadores são fundamentais em 
todo o processo e ocorrem, paralelamente, por meio de seminários. 

DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA 

CASE: VALORAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

Cidade: São Paulo
Estado: SP
Responsável: Fernanda Toledo 
Cargo: Gerente de Relacionamento e Presidente da Associação Bairro Sustentável

Resumo: O projeto de Desenvolvimento e Organização da Cultura e Arte em Barra dos 
Coqueiros (SE), próxima a Aracaju, foi criado pela associação da empresa de urbanização 
para incentivo sustentável do turismo e melhora da renda e qualidade de vida das 
comunidades do entorno desse residencial. A ação principal é a construção do Centro 
de Cultura e Arte para os “artistas da terra” e comércio de artesanato. O projeto arqui-
tetônico será entregue em maio (2014) e as obras serão concluídas até novembro de 
2015 por construtoras parceiras. O diagnóstico com 10 lideranças comunitárias mos-
trou o anseio dos moradores de desenvolver e organizar as atividades culturais, fato 
constatado pelo sucesso de dois eventos culturais com público superior a 1.500 (2012) 
e 2.000 pessoas (2013). Outras ações são: realização de cursos pro�ssionalizantes, a 
partir da reforma em sistema de mutirão de 2 salas de aula em um centro comunitário, 
com possível organização de o�cinas de artesanato para 240 pessoas e educação am-
biental para 24 professores.
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DANONE

CASE: PROJETO NOVO CICLO

Cidade: São Paulo
Estado: SP
Responsável: Veridyana de Oliveira Cesar
Cargo: Coordenadora de Sustentabilidade

Resumo: O Projeto visa a fortalecer o trabalho dos coletores de materiais recicláveis da 
região Sul de Minas Gerais. É resultado de uma importante parceria com a ONG INSEA 
e com o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR). Frente às 
exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a empresa optou por atuar 
por meio de um modelo social que está potencializando o espírito empreendedor dos 
coletores das 27 cooperativas situadas em 23 municípios do sul mineiro. O projeto 
iniciou-se em 2012 com três pilares principais. Criação de uma Rede de Cooperativas: 
o modelo de organização em rede visa a proporcionar um maior volume na venda, e, 
como consequência, agregar valor ao material e facilitar o acesso à indústria, resultando 
em um aumento da renda dos catadores; possibilitando que os coletores troquem entre 
si boas práticas, informações sobre mercado, além de se motivarem a partir de expe-
riências de outras cooperativas. Implementação da coleta seletiva: o engajamento dos 
governos municipais na implementação de Programas de Coleta Seletiva nas cidades é 
fundamental para garantir que chegue material de boa qualidade e em volume signi�-
cativo às cooperativas; o que envolve a mobilização social, visando ao engajamento da 
comunidade na separação correta do material reciclável. Fortalecimento das coopera-
tivas: o Projeto também propõe-se a dar suporte às cooperativas, por meio de treina-
mentos e assistência técnica local, visando a melhorar as condições de trabalho, além 
da e�ciência e da otimização dos processos administrativos e operacionais; nisso é im-
portante desenvolver o espírito empreendedor do coletor, trabalhando sua autoestima 
e pro�ssionalizando cada vez mais o seu trabalho.

DUKE ENERGY INTERNATIONAL BRASIL

CASE: CIRCUITO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Cidade: São Paulo
Estado: SP
Responsável: Antônio Americo Mazzocco Junior
Cargo: Analista de Meio Ambiente

Resumo: Tem como objetivo disponibilizar um espaço de fácil acesso aos visitantes, de 
forma a sensibiliza-los para as questões ambientais com foco na demonstração da par-
ticipação de cada um no cenário ambiental atual. A proposta deste projeto é iniciar um 
processo participativo mais amplo, ou seja, motivar a sociedade a participar e cobrar o 
poder público em gerir e a iniciativa privada a investir. Como início, este projeto teve a 
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prospecção de áreas aptas a receberem os investimentos, onde os critérios utilizados 
para de�nição se pautaram: (i) na região que absorveria o maior número de pessoas 
ligadas às atividades desenvolvidas pela empresa; (ii) em população que já possuía certa 
identidade com as questões ambientais, pois como se tratava de uma iniciativa pouco 
usual, aumentaria as possibilidades de sucesso e serviria como exemplo para sensibilizar 
outras regiões a adotá-las; e (iii) conforme o interesse demonstrado pelo poder público 
para parceria. A partir do momento em que se de�niu o local, o projeto passou pela fase 
de planejamento que consistiu na identi�cação das principais necessidades e na de�ni-
ção das ações. Com isso, foram desenvolvidas as seguintes ações por esta iniciativa pri-
vada: (i) adequação de um prédio administrativo, de forma que o mesmo foi dividido em 
duas partes, sendo uma para continuar a exercer sua função e a outra para abrigar um 
centro receptivo aos visitantes. Neste centro receptivo foram instalados paneis temáti-
cos (colonização local, fauna, �ora, clima, solo e água), sala de interação e cinema, em 
que a parte interativa contou com uma atração diferente – na qual o visitante adentra 
em uma �oresta digital e árvores surgem de seu avatar – e o cinema contou com um ví-
deo que conta a colonização local, associando à situação ambiental atual a forma como 
ocorreu a ocupação, além de trazer informações sobre a formação dos solos e as sensa-
ções que cada um pode buscar em ambientes naturais. Ao �nal do percurso foi instalado 
um mapa e algumas fotos das atrações do local; (ii) instalação de uma trilha na �oresta 
existente, com adequação do piso, construção de ponte, passarela e escada, instalação 
de placas educativas e de sinalização e criação de um ponto de descanso em meio a um 
bambuzal, o qual conta com diversos materiais (bancos, equipamentos sonoros e �ltro 
dos sonhos) fabricados a partir de bambus; (iii) confecção de folders e instalação de pla-
cas; (iv) reformas pontuais (sistemas elétricos e hidráulicos, pinturas e acabamentos); e 
(v) capacitação dos voluntários como monitores.

DUKE ENERGY INTERNATIONAL BRASIL 

CASE: GIBI - A REPRODUÇÃO DOS PEIXES

Cidade: São Paulo
Estado: SP
Responsável: Luiz Augusto Nogueira Perino            
Cargo: Analista de Meio Ambiente

Resumo: Assegurar informação sobre ações desenvolvidas pela empresa na preserva-
ção do meio ambiente é o objetivo principal da publicação do gibi tendo como meta 
a distribuição do mesmo, mediante a formulação de parceria com as prefeituras, em 
todos os municípios que fazem parte da área de atuação da empresa proporcionando 
o acesso ao mesmo por parte de suas comunidades. Quando foi detectada a necessida-
de de readequação de nossos gibis como uma condição necessária para o desenvolvi-
mento de ações integradas de Educação Ambiental, a área de comunicação da empresa 
foi acionada e após as de�nições das mudanças a serem realizadas no gibi e dispondo 
de orçamento, houve a publicação do mesmo. Essa fase foi importante, pois as ações  
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posteriores dependiam das informações constantes no gibi para que pudessem ser pre-
paradas. Após essa etapa houve contato com alguns municípios para agendamento de 
ações já com o novo foco, ou seja, integradas (Educação Ambiental e Soltura de Peixes), 
alinhadas ao Programa de Educação Ambiental (PEA) da empresa. Foram procuradas as 
secretarias de Educação e de Meio Ambiente e o�cializadas as parcerias por meio de ofí-
cio, sendo na sequência agendadas reuniões de trabalho para de�nição de cronograma 
de ações. A partir desse momento as ações foram ocorrendo e foram avaliadas junta-
mente com os parceiros municipais para que pudessem ser aprimoradas. As palestras 
foram realizadas tanto em sala de aula quanto em auditórios à medida que ocorriam 
também a soltura de peixes. Em alguns casos houve ainda visitas à Estação de Piscicultu-
ra da empresa e plantio simbólico de árvores na mata ciliar dos locais de soltura. 

ESSENCIS MG SOLUÇÕES AMBIENTAIS

CASE: MELHORES PRÁTICAS ECOMEMBRANA

Cidade: Betim
Estado: MG
Responsável: Weslei Leandro Ferreira da Silva
Cargo: Assitente de RH

Resumo: Avaliação da Ecomembrana como cobertura temporária de um aterro sani-
tário e registro dos conhecimentos obtidos em manual a �m de promover a melhoria 
contínua da gestão do conhecimento. 1. Redução de 87,5% dos custos referentes ao 
tratamento do material percolado, o que equivale a aproximadamente R$ 890.000,00. 
2. Mitigação do impacto visual e diminuição da emissão de material particulado. 3. Área 
operacional mais organizada e limpa. 4. Diminuição de poeira na área operacional. 5. 
Redução expressiva das queixas devido à cobertura verde. 6. Ausência de aves nas áreas 
não operantes. 7. Odor de biogás externalizado somente por áreas pontuais 8. Possibi-
lidade de controle destas erosões. 9. Ausência destes animais no aterro uma vez que a 
ecomembrana di�culta a entrada dos mesmos na área. 10. Redução desta geração, uma 
vez que a mesma mitiga o nível de in�ltração no aterro. 11. Possibilidade de tratamento 
destas águas por meio de canaletas confeccionadas com a própria ecomembrana.
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FLEXIBRÁS TUBOS FLEXÍVEIS 

CASE: JUNTOS POR UMA ILHA MAIS LIMPA

Cidade: Vitória
Estado: ES
Responsável: Mykaella Sbardellotto
Cargo: Engenheira de Segurança e Meio Ambiente

Resumo: Identi�camos na comunidade a necessidade de melhoria da disposição de 
resíduos sólidos, tendo em vista que, constatamos no diagnóstico com a participação 
dos moradores, através do Programa de Educação Ambiental da empresa, a referida 
problemática que estava se agravando na comunidade ao longo dos anos, devido ao 
crescimento populacional e consequentemente o aumento da geração de resíduos e 
as di�culdades para escoá-los. Os principais motivos para tais óbices são: a inviabilida-
des de acesso de caminhões de lixo, uma vez que as ruas são estreitas e as coletas se 
restringiam a poucos logradouros; falta de conscientização ambiental dos moradores 
quanto aos problemas socioambientais relacionados à disposição dos resíduos, tendo 
como consequência problemas de saúde pública e meio ambiente; de�ciência no ser-
viço público do munícipio na disponibilização de estruturas físicas para acomodação e 
logística dos resíduos. Considerando a responsabilidade ambiental como um dos pilares 
da organização – em que são investidos recursos para garantir o correto gerenciamento 
e destinação dos resíduos e cujos indicadores ambientais mostram que 98% destes ma-
teriais são reciclados – somada ao processo contínuo de formação dos colaboradores, 
dos quais muitos residem na referida comunidade, não é coerente aceitar a diferença de 
realidade entre a empresa e o meio em que ela está inserida, contrastando assim, com o 
valor de retorno justo para todos.

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS 

CASE: PAVIMENTAÇÃO SUSTENTÁVEL

Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
Responsável: Ricardo Sforza
Cargo: Jornalista

Resumo: O óleo vegetal residual de cozinha é uma substância insolúvel em água e causa 
prejuízos se despejado diretamente no solo ou na rede de esgoto. Sendo mais leve que 
a água, o óleo cria uma barreira na superfície que di�culta a entrada de luz e a oxige-
nação da água. Também causa entupimento na rede de esgoto e mau funcionamento 
das estações de tratamento. Em função de seu compromisso com a responsabilidade 
socioambiental, a Empresa veri�cou que pequenas ações poderiam trazer bons resulta-
dos não só para a conservação do meio ambiente, mas também à educação ambiental e 
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para mudanças de atitude de seus funcionários. Assim, fora determinado que a empresa 
contratada para a prestação do serviço de elaboração e fornecimento de refeições no 
restaurante situado em sua sede implementasse rotina de recolhimento do óleo residual 
culinário para transferência para o PROVE, o Programa de Reaproveitamento de Óleo Ve-
getal do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, a Empresa implantou pontos de coleta para 
que seus funcionários pudessem trazer de suas casas o óleo culinário utilizado. O óleo é 
adequadamente armazenado na sede da Empresa até o envio para as cooperativas de 
coletores ligados ao PROVE.

GERDAU

CASE: GERDAU - RECICLAGEM INCLUSIVA

Cidade: Porto Alegre
Estado: RS
Responsável: Liza Zotz Jaworski
Cargo: Gerente

Resumo: A Empresa vem realizando este projeto em parceria com o setor público e 
ONGs desde 2007, contribuindo para a formalização do setor de reciclagem de sucata 
com ações de signi�cativos benefícios ambientais, sociais e econômicos para a comu-
nidade e integração à cadeia do aço. As principais fases do projeto são: 1. Capacitação 
com abrangência técnica e de gestão, na qual as Organizações Não Governamentais e 
instituições de aprendizagem se responsabilizam por multiplicar os conhecimentos nas 
áreas de gestão ambiental, planos de negócios, gestão de indicadores e formalização das 
organizações e executam as consultorias. 2. Fortalecimento das redes intermediárias da 
cadeia de reciclagem e criação de uma rede nacional de cooperação, com realização de 
atividades de comunicação e de team building para alinhar as ONGs que executaram as 
capacitações e consultorias; em que a rede nacional auxilia na troca de conhecimentos e 
experiências e apoia as cooperativas de reciclagem na busca por uma posição na mesa 
de debates de políticas públicas. 3. Sistema de monitoramento para a cadeia de valor, 
buscando a criação de um sistema de indicadores de desempenho para acompanhar e 
avaliar quantitativamente os resultados de cada cooperativa e os impactos dos progra-
mas por meio de rotina; sendo que todas as entidades implementaram um sistema de 
gestão à vista para fomentar a transparência das organizações. 4. Contribuição para as 
políticas públicas em nível local e nacional, contando com o envolvimento do poder pú-
blico (municipal e estadual) no projeto e parcerias com organizações que representam 
as cooperativas – como o Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis e o 
Compromisso Empresarial para a Reciclagem. As alianças objetivam a busca das melho-
res práticas e o envolvimento das Cooperativas nos debates públicos para formação do 
Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a ser implementado em 2014 pelo governo federal. 
A nova legislação deve colaborar para a redução dos impactos ambientais dos resíduos 
gerados por todas as cidades brasileiras a partir de seu correto encaminhamento.
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INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE SÃO PAULO

CASE: ECONOMIA 10, DESPERDÍCIO 0

Cidade: São Paulo
Estado: SP
Responsável: Rosemeire da Silva Pereira
Cargo: Gerente de Administração Predial

Resumo: A Engenharia de Infraestrutura da entidade vem ao longo dos anos implemen-
tando ações de melhorias nas instalações com o objetivo de reduzir o custo variável de 
insumos primários como: Água, Energia Elétrica, Gás Natural e Gases Medicinais. Basea-
do nos Programas de Uso Racional da água foi desenvolvido o Projeto de Instalação de 
arejadores, adaptadores e redutores de água em torneiras, chuveiros e duchas higiêni-
cas. Para permitir a efetividade da redução foi realizado a diminuição da temperatura 
do aquecimento da água dos boilers, reforma das torres de resfriamento e aumento da 
temperatura da Central de Água Gelada de 5 para 7,5°C. Para implementar as ações de 
Energia Elétrica foi instalado banco de capacitores e escolha de equipamentos com me-
lhor e�ciência energética. Para garantir a diminuição de gás natural foram implantadas 
as seguintes ações: diminuição da temperatura de aquecimento dos boilers de 75 para 
63°C e dos tanques de aquecimento da água de 65 para 53°C, concomitantemente foi 
realizado a adequação de temperatura da água do ar-condicionado de 65 para 48°C. 
Para redução de gases medicinais foram realizadas algumas ações estratégicas com as 
equipes multipro�ssionais do qual se destacam: treinamento para o uso racional do Oxi-
gênio, criação de tabela padronizada para atender a troca de cilindros de oxigênio ga-
soso, implantação do uso de oxigênio conforme protocolo de homogeneização médica, 
implantação da utilização de ar comprimido para macro e micronebulização e padroni-
zação dos �uxômetros e válvulas, bem como a realização de campanha de conscientiza-
ção focada na equipe assistencial referente a vazamentos de gases medicinais. A nossa 
meta foi de reduzir 15% do custo variável nas contas de água, luz, gás natural e gás 
medicinal e reduzir 20% no consumo geral dos utilitários.
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INSTITUTO EMBRATEL CLARO

CASE: CLARO RECICLA

Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
Responsável: Luiz Bressan Filho
Cargo: Diretor

Resumo: O Programa de coleta de celulares, baterias e acessórios de celular tem como 
objetivo contribuir para a conscientização da população sobre a importância de se dar 
um destino ambientalmente correto para os celulares, baterias recarregáveis, chips e aces-
sórios fora de uso. Além disso, o Programa visa a atender a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, que obriga os comerciantes de eletroeletrônicos a garantirem a logística reversa 
e reciclagem do material do produto vendido à população. O controle dos itens coletados 
nos cerca de 2000 pontos de descarte do Programa é realizado por meio de relatórios e 
acompanhamento online. A empresa monitora todo o �uxo de reciclagem dos aparelhos 
coletados em cada um dos pontos de coleta instalados nas lojas próprias e agentes autori-
zados de todo o Brasil. Além disso, a empresa realiza ações de incentivo ao descarte cons-
ciente do celular e produz materiais educativos com informações sobre como cada pessoa 
pode fazer a sua parte, casos da cartilha e do vídeo sobre o lixo eletrônico disponibilizados 
nos pontos de venda da empresa. Para o consumidor, é simples ter uma atitude cidadã: o 
cliente de qualquer operadora de celular pode depositar o material obsoleto de qualquer 
fabricante nas urnas coletoras disponíveis nas lojas e agentes autorizados da empresa. 

INTEL SEMICONDUTORES DO BRASIL 

CASE: INCLUSÃO DIGITAL EAD - CASE MG

Cidade: Sao Paulo
Estado: SP
Responsável: Rosangela Melatto
Cargo: Diretora de Responsabilidade Social

Resumo: O Programa é uma iniciativa mundial de inclusão digital e possui mais de 90 
horas de conteúdo construído em três módulos: Tecnologia no Trabalho (TeT), Tecnolo-
gia e Empreendedorismo (TeE) e Tecnologia e Comunidade (TeC). O módulo denominado 
Tecnologia e Comunidade, aplicado em Minas Gerais, trabalha habilidades como proces-
samento de textos, edição grá�ca, uso de planilhas eletrônicas, multimídia e pesquisas na 
internet. Assim, os alunos descobrem como o uso e�caz do computador e de softwares 
especí�cos pode ajudar as pessoas do lugar em que vivem. Mediante termo de coopera-
ção assinado em abril de 2012 com a Superintendência de Inovação Social da Secretaria 
de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais (Sectes) e a empresa, 
foi apresentado o desa�o de transformar o Programa em política pública, com o objetivo 
de capacitar tutores a distância (EAD) por meio de uma plataforma denominada Moodle. 
Esses mediadores seriam encarregados de retransmitir aos aprendizes o conhecimento 
sobre uso de tecnologia para redução da vulnerabilidade social de seu local de origem.



196

ITAIPU BINACIONAL

CASE: IB - PROJETO COLETA SOLIDÁRIA

Cidade: Foz do Iguaçu
Estado: PR
Responsável: Stefano
Cargo: Administrador

Resumo: O Projeto Coleta Solidária assumiu, desde 2003, o compromisso com os cole-
tores de materiais recicláveis e, ao longo desses anos, desenvolveu uma série de ações 
para que este segmento social fosse capaz de se organizar com autonomia política e 
administrativa. A �m de não perder o foco, articulando as demandas de curto, médio e 
longo prazo, o Projeto Coleta Solidária se estruturou em eixos de ação orientados à for-
malização dos coletores na gestão pública municipal de resíduos sólidos. Este objetivo, 
perseguido na Bacia Hidrográ�ca do Paraná 3 (29 municípios) e, desde 2009, alcançando 
outras municipalidades da federação, constitui-se no elo entre as necessidades pontuais 
e as de caráter político-nacional. Seu cumprimento passa pela realização das seguintes 
metas: a) Fortalecer a organização dos coletores por meio de formação social, política 
e cultural, desde o plano local/comunitário até as esferas estadual, regional e nacional; 
b) Apoiar os empreendimentos solidários na captação de recursos e na viabilização de 
infraestrutura; c) Fomento às parcerias (Movimento Nacional dos Catadores, Instituto 
Lixo e Cidadania e outros atores públicos); d) Incentivo à inclusão social dos familiares, 
erradicando o trabalho infantil no lixo; e) Promover a inclusão de catadores informais 
nos empreendimentos e no acesso aos benefícios gerados pelas redes solidárias; f ) Or-
ganizar e fortalecer empreendimentos solidários formados por coletores, com foco na 
atuação em rede e logística reversa, de modo a possibilitar avanços na cadeia de valor e 
inserção no mercado da reciclagem.

JBS AMBIENTAL

CASE: JBS AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS

Cidade: Lins
Estado: SP
Responsável: Andressa de Mello
Cargo: Diretora

Resumo: O grupo é a maior empresa de proteína animal. A maior parte do processo é 
de frigorí�cos (abate e desossa) e industrialização de carnes, que geram resíduos com 
sangue. Também possui negócios de fabricação de sabonetes, latas de aço, couros e 
biodiesel que geram uma diversidade de resíduos recicláveis, não recicláveis e perigo-
sos. O grande crescimento por aquisições trouxe operação dispersa no interior do Brasil, 
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com diferentes culturas, sem processos padronizados e sem destinações certi�cadas no 
entorno. A Política Nacional de Resíduos Sólidos privilegia a reutilização e reciclagem 
antes da disposição �nal; os custos das soluções são altos em um contexto de negócios 
de baixas margens. Problema ambiental e social envolvido: garantir a destinação correta 
dos resíduos e diminuir ao máximo o descarte em aterros; resgatar autoestima dos cola-
boradores e quebrar a visão de que resíduo é lixo na verdade, resíduo é matéria-prima. 
Objetivo: desenvolver um negócio para oferecer solução de gerenciamento de resíduos 
sólidos com rastreabilidade, tratando e destinando adequadamente recicláveis, não re-
cicláveis e perigosos, garantindo certi�cação dos descartes, a �m de contribuir com o 
compromisso de sustentabilidade do grupo e com o meio ambiente; este negócio deve 
se auto�nanciar, por meio da reciclagem e revenda de resíduos. O negócio de resíduos é 
constituído de uma unidade principal e outras 9 centrais de pré-processamento.

PRUMO LOGÍSTICA GLOBAL

CASE: REASSENTAMENTO VILA DA TERRA

Cidade: São João da Barra
Estado: Rio de Janeiro
Responsável: Gleide Gomes
Cargo: Coordenadora de Responsabilidade Social

Resumo: O programa de Reassentamento Vila da Terra foi concebido para garantir às fa-
mílias residentes nas áreas afetadas pela implantação do Distrito Industrial de São João 
da Barra, uma nova moradia, indenização da propriedade de origem, uma bolsa de Auxí-
lio Produção e um Projeto de Assistência Agrícola com assistência técnica agropecuária 
sistemática pela presença de engenheiro agrônomo, implantação de poços para irriga-
ção, fornecimento de maquinário agrícola e insumos para o plantio, além de propiciar 
condições necessárias à reprodução dos vínculos sociais pré-existentes e a recomposi-
ção das atividades econômicas. O projeto deve seguir o Padrão do IFC - Banco Mundial 
para Reassentamentos.
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RENOVA ENERGIA 

CASE: SABERES TRADICIONAIS ALTO SERTÃO

Cidade: São Paulo
Estado: SP
Responsável: Lívia Tavares
Cargo: Coordenação de Licenciamento

Resumo: O desenvolvimento de uma linha de divulgação técnico-cienti�ca surgiu com 
o intuito de compartilhar os dados integrados, constando os resultados dos estudos so-
cioambientais com as informações dos costumes e conhecimento do povo local. Essa é 
uma das formas de se fazer a devolutiva a dezenas de comunidades e milhares de pes-
soas que contribuíram para o enriquecimento dos estudos. Essa contribuição voluntária, 
devido ao vasto conhecimento sobre a região em que vivem, a natureza com a qual se 
comunicam e a importância de se preservar o local de que tiram o seu sustento. A divul-
gação dos dados integrados, sempre de forma acessível e clara, tem como meta valorizar 
o conhecimento e as práticas de manejo dessas populações e orientá-los a conservar os 
seus costumes, mesmo com a chegada do empreendimento à região. Além disso, esses 
dados tornam-se uma ferramenta para identi�cação das ações que possam contribuir 
para a sustentabilidade dos recursos naturais e culturais. A metodologia aplicada para o 
desenvolvimento do projeto Território do Saber tem como premissa o estabelecimento 
de um bom relacionamento desenvolvido com a comunidade local, a qual busca inter-
pretar seus costumes, valores e crenças. Outro ponto, não menos importante, foi de-
senvolver estudos com boa qualidade e acima de tudo respeito à ética. Por meio desses 
dois métodos principais foi possível avaliar tecnicamente as carências e demandas da 
comunidade, e assim, possibilitar um retorno que pudesse acrescentar ao conhecimen-
to do povo local. 

SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO 

CASE: PROGRAMA SE LIGA NA REDE - MO

Cidade: São Paulo 
Estado: SP
Responsável: Fabio Sanazaro Marin
Cargo: Advogado

Resumo: Trata-se do case sobre a atuação do Programa Se Liga na Rede na Unidade 
de Gerenciamento Regional Butantã. O Programa proporciona intervenções gratuitas 
nos imóveis dos clientes de baixa renda, com o objetivo de viabilizar sua conexão às 
redes coletoras de esgotos, visando à universalização dos serviços de saneamento; des-
poluição dos corpos d’água; e melhoria do meio ambiente. Para participar do Programa, 
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os clientes deverão apresentar rendimento familiar de até 3 salários mínimos e serem 
residentes em áreas de alta vulnerabilidade social, em que exista sistema público de enca-
minhamento do esgoto para tratamento. O objetivo do programa é incentivar as famílias 
de baixa renda a se utilizarem do sistema público de esgotamento, elevando a e�ciência 
dos programas de saneamento executados pela Organização. Aliás, a ausência de ligação 
domiciliar de esgoto, em muitos casos, resulta no seu lançamento in natura nos corpos 
d’água. Vale lembrar, ainda, que o custo médio de obras nos imóveis para conexão à rede 
coletora é de R$ 1.820,00, valor proibitivo para famílias de baixo poder aquisitivo. Em bre-
ve resumo, a Organização identi�ca os imóveis com condições técnicas que permitam a 
conexão à rede coletora de esgoto dentro das áreas de alta vulnerabilidade, denominadas 
ligações factíveis ao Programa Se Liga na Rede. Na sequência, uma equipe formada por 
10 agentes sociais, contratados na própria comunidade, treinados e uniformizados para a 
tarefa, visitam as famílias identi�cadas para explicar o que é o Programa e formalizar sua 
adesão por meio da assinatura de um termo. O serviço é então programado e executado 
por empresa contratada pela Unidade de Gerenciamento Regional Butantã – que possui 
35 funcionários entre engenheiros, encarregados, encanadores e ajudantes gerais –, que 
informa a equipe de adesão sobre a conclusão da obra para que o morador seja visitado 
novamente e veri�cada sua satisfação em relação aos serviços prestados. Essa etapa é �-
nalizada com a assinatura do termo de recebimento dos serviços, tarefa esta realizada pela 
própria equipe de adesão (que inicia e encerra o processo). 

SAMARCO MINERAÇÃO

CASE: ECOEFICIÊNCIA NA GESTÃO AMBIENTAL

Cidade: Vila Velha
Estado: ES
Responsável: Sandrelly Amigo Lopes
Cargo: Analista de Meio Ambiente

Resumo: Durante todo ano, na região de Anchieta, no Estado do Espírito Santo, é regis-
tradas a presença das tartarugas-verdes (Chelonia mydas) e tartarugas-de-pente (Eret-
mochelys imbricata), procurando locais para alimentação e repouso. No entanto, entre 
setembro e março, ocorre a predominância do ciclo de reprodução da espécie tartaruga-
-cabeçuda (Caretta caretta), sendo a época mais sensível da região. As áreas de desovas 
e nascimentos das tartarugas compreendem o espaço da praia dos Castelhanos até as 
praias do Além e de Mãe-Bá, estas duas últimas adjacentes ao Porto e Pátio de opera-
ções da empresa. De acordo com dados de monitoramento na região realizados pela 
Fundação Pró-TAMAR/ICMBio, as praias da região apresentam uma faixa de densidade 
de registros de desovas entre 90 a 100 ocorrências/ano e o trecho de praias situado no 
entorno da empresa (praias do Além e de Guanabara) con�gura-se como aquele em 
que apresenta a maior concentração destas desovas, variando ao longo das temporadas 
de reprodução entre 75% e 92 % do total de ocorrências. Esta área concentra a maioria 
das ocorrências de ninhos desta espécie no Litoral Sul do Espírito Santo, sendo também 
parte integrante da região, caracterizada como a área de reprodução mais meridional do 
litoral brasileiro para a espécie Caretta caretta (tartaruga cabeçuda).
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SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

CASE: SUSTENT’ARTE SESI - SP

Cidade: São Paulo 
Estado: SP
Responsável: Ivania Maria Filippi Novo
Cargo: Supervisora Regional de Relações com o Mercado

Resumo: O Sustent’ARTE é um Projeto de Investimento Social privado das indústrias do 
Polo Cerâmico do Município de Santa Gertrudes/SP promovendo ações com as comu-
nidades do entorno, utilizando parte dos resíduos gerados durante os processos produ-
tivos, na criação e desenvolvimento de produtos artísticos com apelo comercial, agre-
gando o design como seu diferencial e expressando a preocupação da indústria com o 
desenvolvimento sustentável. O Projeto busca sensibilizar e conscientizar a população 
atendida quanto aos problemas ambientais; assim como possibilitar a geração de renda, 
o resgate da cidadania e consequentemente a melhoria da qualidade de vida. O Proje-
to tem como principais objetivos: colaborar com os projetos de responsabilidade so-
cioambiental das indústrias que compõem o maior polo cerâmico das Américas (Santa 
Gertrudes/SP), desenvolvendo e capacitando as comunidades do entorno na produção 
artesanal de peças personalizadas a partir do reaproveitamento dos resíduos de cerâ-
micas de revestimento como geradores de trabalho e renda. Sensibilizar e conscientizar 
os públicos envolvidos para o uso sustentável dos recursos naturais e para a percepção 
dos impactos da ação humana no meio ambiente, promovendo mudanças de compor-
tamentos e contribuindo para a minimização desses impactos. Agregar o design aos 
resíduos industriais, criando produtos artísticos diferenciados, considerando aspectos 
formais, funcionais e de acabamento, inserindo identidade que caracterize a preocupa-
ção das indústrias parceiras no desenvolvimento sustentável.

SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE  
ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO

CASE: RECUPERANDO NASCENTES

Cidade: Rondonópolis
Estado: MT
Responsável: Janille Castro
Cargo: Assessora de Comunicação

Resumo: O Projeto Recuperando Nascentes, desenvolvido pela Instituição, tem como 
objetivo promover ações sustentáveis na região, transformar o meio ambiente das co-
munidades, além de manter um contato cada vez mais próximo com seus associados e 
comunidade em geral. A iniciativa tem como proposta a recuperação e preservação do 
curso da água das sub-bacias dos rios, que são a�uentes do Pantanal Mato-Grossense 
na propriedade dos associados da instituição, que abrange os municípios de Rondonó-
polis, Pedra Preta, Alto Araguaia, Alto Taquari, Alto Garças, Guiratinga, Tesouro, São José 
do Povo, Poxoréo e Itiquira que �cam situados na região Sul do Estado de Mato Grosso.



201

SISTEMA CICLO PROCESSAMENTOS LTDA.

CASE: REDERESÍDUOS NA CAMARGO CORRÊA

Cidade: Cotia
Estado: SP
Responsável: Isac Moises Wajc
Cargo: Sócio-Proprietário

Resumo: A REDERESÍDUOS é um ecossistema de inovação para gestão de resíduos. Ofe-
rece serviços customizados e uma plataforma para facilitar a melhor destinação e valo-
rização dos resíduos. Realiza transações econômicas e parcerias institucionais entre os 
atores, para juntos criarem valor por meio da inovação. Neste case o objetivo foi ampliar 
a destinação de resíduos para reciclagem/coprocessamento e sua comercialização nas 
obras da construtora por meio de: interface entre as obras que disponibilizam seus resí-
duos e as empresas que procuram materiais e/ou matérias-primas para seus processos; 
sistema de leilão reverso online para compra e venda de resíduos; e rede facilitadora de 
negócios para o mercado de resíduos nas obras de uma grande construtora. 

SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO 
GUEIROS

CASE: PROJETO PEDAGOGIA AMBIENTAL

Cidade: Ipojuca
Estado: PE
Responsável: José Roberto Carvalho Zaponi
Cargo: Coordenador de Educação Ambiental

Resumo: O PEA conforme previsto no Projeto Básico Ambiental aprovado pelo órgão 
licenciador considera, Educação Ambiental/E.A. de caráter permanente, oferecendo 
atividades ecopedagógicas sistemáticas e periódicas. Visa a introduzir E.A. na empre-
sa como processo capaz de contribuir com a formação de consciência ambiental e 
minimização dos impactos. O PPA é constituído por Cursos Livres de E.A., Cursos de 
Pedagogia Ambiental, O�cinas Metodologias de Desenvolvimento da E.A. e O�cinas 
de Restauração Florestal/Mata Atlântica. Ações de Responsabilidade Socioambien-
tal são o Plano de Ação para Coleta Seletiva de Papel, integrante do Plano de Ges-
tão de Resíduos Sólidos; o Combate à Dengue com Boletins informativos, o Alma-
naque Ambiental com eventos ambientais, formação de funcionários; e publicações  
técnico-cientí�cas na área. O PPA promoveu a inclusão ambiental, desenvolvendo ati-
vidades pedagógicas voltadas para a Ecologia Humana, Social e Ambiental com práti-
cas de proteção do patrimônio socioambiental.
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TFT - THE FOREST TRUST 

CASE: TRANSFORMANDO HISTÓRIAS

Cidade: Campinas
Estado: SP
Responsável: Tatiana Yoshida
Cargo: Administradora

Resumo: Nossa instituição surgiu em 1999, quando o CEO sensibilizou e persuadiu 
6 grandes varejistas europeus de móveis para jardim, e seus principais fornecedores, 
a investirem na erradicação da madeira ilegal de suas cadeias de suprimento. Pela 
primeira vez um grupo de empresas havia sido inspirado a alavancar uma grande 
transformação setorial, desde o processo de extração da matéria-prima. O resultado 
dessa iniciativa foi o desenvolvimento de uma metodologia para a transformação da 
indústria. Nosso objetivo, desde então, tem sido transformar histórias de produtos que 
envolvam exploração socioambiental predatória; para nós, um produto responsável é 
aquele que melhora a qualidade de vida das pessoas e respeita o meio ambiente ao 
longo de sua produção. Nosso desa�o é fazer com que as organizações que trabalham 
conosco venham a lidar ativamente com os problemas ligados a exploração socioam-
biental predatória, buscando a transparência em suas práticas, e à compreensão da 
complexidade das realidades locais em que atuam. Para isso, inspiramos, estimulamos 
e desa�amos essas organizações de uma maneira inovadora para que invistam em ser 
mais responsáveis. Nossa experiência é global e vai desde organizar e orientar comu-
nidades rurais na Indonésia a formarem cooperativas para obter a certi�cação FSC – o 
que seria impossível individualmente – até transformar a maior indústria alimentícia 
do mundo em um líder no fornecimento responsável de óleo de palma (“dendê”, no 
Brasil), demonstrando que nosso modelo de trabalho pode ser aplicado em diversos 
setores e em uma ampla gama de produtos.

VERALLIA

CASE: RECICLAGEM DO VIDRO PARABRISA

Cidade: São Paulo
Estado: SP
Responsável: Lilian Velloso Pereira  
Cargo: Gerente de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Resumo: Sempre à procura de alternativas inovadoras para que o desenvolvimento 
sustentável e a melhoria de processos caminhem juntos, foi elaborado esse projeto 
que comprovou ser e�caz. Estima-se que 1,5 milhão de vidros parabrisas sejam troca-
dos no Brasil anualmente, tornando-se um problema ambiental e, ao mesmo tempo, 
uma oportunidade, pois o vidro é 100% reciclável. O projeto é centrado na resolução 
de um problema de disposição de resíduos sólidos, como o caso do vidro parabrisa, e a  
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oportunidade de aumentar a percentagem de caco de vidro reciclado na composição, 
visto que, após o bene�ciamento, seu uso é muito e�caz no processo produtivo: 1kg de 
caco produz 1kg de garrafa, ou seja, não há perdas no processo. A planta onde o projeto 
foi desenvolvido está localizada em Porto Ferreira/SP, cidade com mais de 50.000 habi-
tantes, a 230 km de São Paulo, próxima de centros urbanos e mercado automobilístico 
bem desenvolvido. O vidro do parabrisa que antes era um problema transformou-se em 
oportunidade de inovação e sustentabilidade. O projeto teve início em 2003, envolven-
do desde a pesquisa e averiguação da viabilidade no processo até a captura do material, 
a técnica de moagem, remoção de PVB (polivinilbutiral), controle da granulometria, o 
armazenamento e o processo de fusão de vidro. A principal di�culdade de utilização 
do vidro parabrisa é a presença de uma camada de plástico feita de PVB laminada entre 
duas folhas de vidro plano. Esta camada deve ser removida antes da sua utilização no 
forno de outra forma prejudicariam a qualidade do vidro. Diversas medidas foram toma-
das e vários testes foram feitos para se chegar à condição ideal de tamanho de partícula 
de caco, que permite a redução da contaminação por PVB, mediante segregação. Após 
bene�ciamento, o caco parabrisa passa por procedimento de controle de qualidade em 
laboratório, de forma a con�rmar se está nos limites de concentração de PVB aceitável – 
procedimento esse realizado três vezes ao dia. 
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3.1.2 Banco digital de boas práticas socioambientais: citações dos 198 
cases certi�cados no período 2003 a 2010

2003 
14 CASES BENCHMARKING CERTIFICADOS

AMBEV - COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS 

TÍTULO: GESTÃO DE RECUROS HÍDRICOS E RECICLAGEM DE RESÍDUOS

Responsável: Beatriz Botelho de Oliveira - Coordenadora Corporativa de Meio Ambiente 

Resumo: Desenvolvido por um grupo multidisciplinar, o sistema de gestão ambiental 
adota práticas que minimizem os impactos, reduz a geração de resíduos e consumo de 
insumos. Por meio de indicadores de ecoe�ciência rigorosamente monitorados para 
atingir as metas estabelecidas de melhoria contínua, os resultados de controle ambien-
tal são auditados por meio de “rotas ambientais”.

CARAÍBA METAIS S.A. 

TÍTULO: FENÔMENO DAS ANDORINHAS

Responsável: Péricles Júnior - Assessor de Meio Ambiente 

Resumo: O projeto apresenta o histórico sobre a convivência de aves migratórias, que 
escolheram a área da Caraíba Metais como habitat em sua rota de migração no período 
do inverno e as iniciativas adotadas pela empresa, transformando um problema crítico 
em uma ótima oportunidade de educação ambiental, em um projeto associado à pre-
servação de um fenômeno da natureza.
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CASA DA COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.

TÍTULO: MANGUEZAL DO RIO PASSA VACA

Responsável: Carlos Alberto Caetano - Diretor de Criação 

Resumo: Edição e publicação de um livro sobre a proposta da ONG Nativo de Itapuã de 
criar um parque temático de manguezal na área do último remanescente desse ecossis-
tema na área urbana de Salvador. O principal resultado alcançado diz respeito à preser-
vação do ecossistema e ao fortalecimento da imagem da ONG Nativo de Itapuã junto 
aos poderes públicos e à opinião pública, como entidade capaz de desenvolver um pro-
jeto de gestão ambiental a uma área degradada.

CEFET/SC - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE  
SANTA CATARINA 

TÍTULO: UM ENFOQUE EMPREENDEDOR EM CONSERVAÇÃO E EFICIÊN-
CIA ENERGÉTICA NO CEFET-SC

Responsável: Prof. Paulo Roberto Weigmann - Mestrando em Engenharia de Produção 
Elétrica da UFSC

Resumo: O programa de Conservação de Energia e E�ciência Energética consiste na 
implantação de ambientes de E�ciência Energítica constituídos de módulos contendo 
sistemas computacionais, kits didáticos, equipamentos multimídia, emulador e simula-
dor virtuais, fontes autônomas de energia e analisador de energia.

CHAMMA DA AMAZÔNIA 

TÍTULO: ECOPARCERIAS - FACILITANDO O TRABALHO

Responsável: Maria de Fátima Chamma Farias - Diretora Geral 

Resumo: A Fluidos da Amazônia tem por objetivo trabalhar com matérias-primas regio-
nais. As principais preocupações são: geração de recursos e renda para a região, agre-
gando valor de mão de obra ao produto �nal, o uso de práticas que não inter�ram no 
meio ambiente, a contribuição para a divulgação da cultura Amazônica e a valorização 
do homem no processo produtivo. 

COOPERATIVA CENTRAL OESTE CATARINENSE 

TÍTULO: TURMINHA DA RECICLAGEM

Responsável: Isabel C. T. Machado - Relações Públicas 

Resumo: O programa Turminha da Reciclagem trata sobre a reciclagem do lixo. Com 
uma linguagem lúdica e bem divertida, o desenvolvimento da ação tem dado um re-
torno positivo em relação aos objetivos traçados no início do projeto. A ação da Aurora 
é elogiada por professores, diretores de escolas e autoridades que vêem nela toda a 
responsabilidade social da empresa. 
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EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.

TÍTULO: PROJETO AGENDA 21 EMBRATEL 

Responsável: Alexandra Zühlsdor� Mendes Silva - Analista de Meio Ambiente 

Resumo: Os temas escolhidos para compor a Agenda 21 Embratel foram: Educação Am-
biental, Responsabilidade Social e Ambiental, Gestão de Segurança e Saúde Ocupacio-
nal, Gestão da Qualidade de Vida, Conservação de Energia, Qualidade do Ar, Gerencia-
mento de Resíduos, Racionalização e Conservação dos Recursos Hídricos.

GLOBAL TELECOM S.A. - VIVO 

TÍTULO: O GERENCIAMENTO AMBIENTAL AVANÇADO

Responsável: Claudia Martins Gonçalves - Coordenadora Antroposphera 

Resumo: O GAA busca soluções conscientes para a melhoria da qualidade do meio am-
biente, da empresa, da comunidade, das cidades e da situação atual do planeta estimu-
lando o conhecimento e a mudança de atitude de seus colaboradores na conscientiza-
ção do uso de recursos naturais renováveis e não renováveis.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 

TÍTULO: PROGRAMA POTIM MAIS VERDE

Responsável: João Benedito Angelieri - Assessor de Meio Ambiente 

Resumo: Desde 1998, ano de início do programa, foram plantados no município cerca 
de 20.000 mudas de espécies nativas, o que contribuiu para a recuperação e revitaliza-
ção de matas ciliares degradadas pelo desenvolvimento urbano.

SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO (UNIDADE DE NEGÓCIO OESTE)

TÍTULO: GESTÃO AMBIENTAL POR PARCERIAS - CASO MORADA DOS 
PÁSSAROS

Responsável: Anelise Briganó Luzio - responsável pelo licenciamento ambiental da 
Unidade de Negócio Oeste e Fábio Sanazaro Marin - advogado responsável pelo Pólo 
Jurídico Descentralizado da Unidade de Negócio Oeste

Resumo: Como principal meta vislumbrou-se o desenvolvimento de sistema que tivesse 
a preservação do manancial e o respeito aos valores ambientais. O sistema de tratamen-
to é viabilizado por meio da intervenção de todos os agentes sociais.
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SOCIEDADE ALPHAVILLE11 E RESIDENCIAL ONZE

TÍTULO: TERRA LIMPA

Responsável: Giulio Fortunato Rolfo - Diretor 

Resumo: Racionalização do destino do lixo doméstico no residencial 11 - Alphaville. O 
modelo adota soluções a custos baixíssimos, pois aproveita a estrutura administrativa e 
de serviços existentes no condomínio.

SONOCO DO BRASIL 

TÍTULO: RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR DO RIBEIRÃO QUATI

Responsável: Otavio Baleotti - Gerente da planta - Engenheiro Mecânico

Resumo: A questão do plantio seria mais simples de resolver se o terreno onde este re-
�orestamento deveria ocorrer não servisse como lugar de extração de minhocas para a 
comunidade local. Integrando-se à comunidade local �zemos parceria com a Associação 
de Mulheres da Vila Marízia, bairro dos extratores de minhoca, em que estas mesmas 
pessoas plantam, cuidam e mantêm as mudas em condições de desenvolvimento.

UNIMED DO BRASIL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS 
MÉDICAS

TÍTULO: MANUAL DE RESPONSABILIDADE SOCIAL ETICAMENTE CORRETO

Responsável: Adriana Perroni Ballerini - Analista de Responsabilidade Social 

Resumo: O Manual de Responsabilidade Social Eticamente Correto  tem por objetivo dissemi-
nar os conceitos de intervenção social por meio da sugestão de ações éticas e socialmente 
corretas em relação a 3 eixos: Meio Ambiente, Desenvolvimento Humano e Tecnológico.

V & M FLORESTAL LTDA.

TÍTULO: VIABILIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DE UMA FONTE DE 
ENERGIA RENOVÁVEL PARA A INDÚSTRIA DO CARVÃO VEGETAL

Responsável: Antônio Claret de Oliveira  - Superintendente Geral

Resumo: Em substituição ao carvão mineral (coque), o carvão vegetal foi uma saída en-
contrada para manter o desenvolvimento sustentável, respondendo, ao mesmo tempo, 
à demanda energética da atividade siderúrgica.
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ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A.

TÍTULO: PROJETO MINHOCÁRIO

Responsável: Wlademir Zamolo - SSMA

Resumo: O Projeto é uma parceria do Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. com a Se-
cretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras do Departamento de Água e Energia 
Elétrica - DAEE, no qual o Aché recuperou as instalações do desativado minhocário exis-
tente em área do Parque Ecológico do Tietê, sua manutenção e transporte dos resíduos 
orgânicos gerados no restaurante do Aché para serem tratados no minhocário.

AMBEV - COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS 

TÍTULO: PROGRAMA RECICLAGEM SOLIDÁRIA - COOPERATIVAS

Responsável: Renata Sbardelini  - Responsabilidade Social

Resumo: Lançado em 2002, o Programa Reciclagem Solidária - Cooperativas é uma ação 
da ONG Ecomarapendi por meio do projeto Recicloteca, patrocinado pela AmBev, que 
tem como principais objetivos a valorização social dos trabalhadores da reciclagem or-
ganizados em cooperativas e a minimização dos impactos ambientais da disposição �-
nal de resíduos sólidos.
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APAE - XAXIM 

TÍTULO: PROJETO LIXO ÚTIL, LIXO QUE NÃO É LIXO

Responsável: Anne Margareth Knapp Faé - Diretora

Resumo: O programa de Reciclagem de Lixo Útil, desenvolvido pela APAE de Xaxim, dá 
ênfase a geração de emprego e renda, sendo considerada e reconhecida nacionalmente 
como uma proposta inovadora com pessoas portadoras de de�ciência mental, utilizan-
do a educação aliada com a preservação do meio ambiente.

ASTRA ZENECA DO BRASIL LTDA 

TÍTULO: PROJETO INTEGRANDO A GESTÃO AMBIENTAL AO  
GERENCIAMENTO ORGANIZACIONAL

Responsável: Ana P. T. Benatti - SSMA

Resumo:  Em dezembro de 2001 iniciou-se uma série de ações visando à redução de 
impactos ambientais dos processos industriais e administrativos. Com a meta de redu-
zir o consumo de recursos naturais a empresa implantou um Comitê de Otimização do 
Consumo de Água e Energia.

BASF S.A. 

TÍTULO: WMT - PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE RESÍDOS COM GANHOS 
FINANCEIROS PARA A BASF

Responsável: Odilon Ern - Superintendente

Resumo: A BASF desenvolveu uma ferramenta que auxilia na prevenção da poluição 
e na redução de resíduos gerados nos processos produtivos das empresas do Grupo. 
A WMT considera todos os aspectos do gerenciamento de resíduos, com alocação de 
custos diretos e indiretos, de forma a constituir um modelo preciso e e�ciente do geren-
ciamento ambiental em determinado processo produtivo.

CIBA ESPECIALIDADES QUÍMICAS LTDA. 

TÍTULO: ANÁLISE DE SITUAÇÃO COMO BASE PARA UM SISTEMA ECO-
LOGIACAMENTE EFICIENTE PARA O TRATAMENTO DE GASES  
DE EXAUSTÃO

Responsável:  Fernanda Cavalleri - Expert Services - Latin America

Resumo: Com base na análise criteriosa da situação da planta e em medidas técnicas e or-
ganizacionais simples, foi possível reduzir pela metade os valores originais das emissões. Em 
um prazo de 6 meses de�niu-se, por meio de auditorias na planta e entrevistas com a equipe 
de produção, o conceito de operação e as medidas operacionais técnicas e organizacionais, 
possibilitando implementar/adequar os sistemas de exaustão e puri�cação dos gases.
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CONSÓRCIO DE ALUMÍNIO DO MARANHÃO - ALUMAR 

TÍTULO: ESTRATÉGIA DE MINIMIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ALUMAR

Responsável: Domingos Campos Neto - SSMA

Resumo: Desde a implementação do processo de Minimização de Resíduos, em 1999, 
a taxa de reciclagem aumentou de 65% (1999) para 106% (2003). Este valor, acima de 
100%, representa a eliminação de antigas áreas de estocagem de resíduos com o proces-
so de reciclagem. A geração dos resíduos foi reduzida aproximadamente 16% de 2001 
(42.738 toneladas) a 2003 (35.861 toneladas).

COSIPA - COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA 

TÍTULO: REVOLUÇÃO DO SEU DESIGN ECOLÓGICO

Responsável:  Benito Santiago Martinez Gonzalez - Superintendente de Relações Industriais 
Resumo: Provocaram alterações no sistema administrativo e técnico das questões am-
bientais, na reestruturação organizacional, no sistema de monitoramento, no incentivo 
à criatividade para novos projetos, na otimização do uso dos recursos, nas ações sociais, 
nas campanhas, na evolução dos indicadores e, �nalmente, no reconhecimento o�cial 
de todos esses esforços.

DAIMLER CHRYSLER DO BRASIL LTDA.  

TÍTULO: PROJETO ÁGUA

Responsável: Cesar Henrique dos Santos - Operação e Manutenção de Sistemas de 
Abastecimento

Resumo: Estabelecer estratégia organizacional para uso racionalizado de água. Objeti-
vos: Reduzir consumo de abastecimento de água na fábrica; estabelecer parcerias inter-
nas de responsabilidades para otimização de resultados; fazer uso adequado da água 
para processos e �ns sanitários; redesenhar a matriz de abastecimento de água; e difun-
dir a consciência para uso racional da água. 

FABER-CASTELL S.A.  

TÍTULO: O PROJETO ANIMALIS   

Responsável: Cassiano R. Schneider - Chefe do Departamento Florestal

Resumo: Registrar a abundância relativa de aves e mamíferos nos diferentes ambientes. 
Apresentar propostas gerais de manejo para a preservação e aumento da diversidade de 
espécies silvestres. Comparar quali-quantitativamente as populações registradas desde 
1992.Determinar a abundância das espécies de canídeos e felídeos (densidade absoluta 
de indivíduos e densidade de pegadas).
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FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. 

TÍTULO: 9° PRÊMIO FORD MOTOR COMPANY DE CONSERVAÇÃO  
AMBIENTAL

Responsável: Helio Perini - Relações Institucionais

Resumo:  Patrocinado pela Ford e organizado em conjunto com a ONG Conservação 
Ambiental do Brasil a iniciativa tem por objetivo premiar os melhores projetos nas ca-
tegorias: Conquista Individual, Ciência e Formação de Recursos Humanos, Iniciativa do 
Ano em Conservação e Educação Ambiental.

GIVAUDAN DO BRASIL LTDA. 

TÍTULO: CAPACITAR A COMUNIDADE DA ILHA DE COTIJUBA - BELÉM/PA

Responsável: Mona A. Chamm - Saúde e Responsabilidade Social

Resumo:  Para a fabricação de peças em madeira, baseado nas sobras desse material 
destinado ao mercado consumidor e empresarial, gerando renda para a população local. 
Este projeto tem como missão apoiar e desenvolver ações em benefício da sociedade e 
comunidade local, contribuindo assim para um desenvolvimento social, econômico e 
ambiental sustentável.

INSTITUTO EMBRATEL 21

TÍTULO: PROJETO ADOÇÃO DE 21 FAMÍLIAS DE MICOS-LEÕES-DOURADOS

Responsáveis:  Marcelo Danil, Marcia de Oliveira Maia, Alexandra Dor� - Comunicação 
e Meio Ambiente

Resumo: Por meio da Agenda 21 Embratel, a empresa vem desenvolvendo projetos para 
aumentar a consciência ecológica entre seus empregados e demais parceiros, melhorar 
a qualidade de vida de todos os participantes e alertar contra possíveis riscos ambien-
tais. Este projeto de Adoção de Micos-Leões-Dourados faz parte desta agenda.

KURITA DO BRASIL LTDA. 

TÍTULO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO

Responsável: Antonio R. P. Carvalho - Diretor
Resumo:  Em 1996, foi determinado pela Diretoria da empresa que se realizasse o pri-
meiro diagnóstico do status ambiental da organização. Os resultados deste diagnóstico 
incentivaram a organização a iniciar a capacitação de pro�ssionais da própria Kurita para 
a futura implantação de um sistema de gestão ambiental integrado ao sistema de ges-
tão de qualidade já existente.
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SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

TÍTULO: SANEAMENTO SUSTENTÁVEL - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Responsável: Luciano Reami - Gerente

Resumo: O lançamento do lodo da ETA na ETE Franca ocorre via rede coletora de es-
goto.  O processo iniciou em agosto de 2001, tendo como principal objetivo evitar o 
impacto ambiental causado pelo lodo quando lançado diretamente no corpo receptor, 
córrego dos Bagres, o qual possui baixa capacidade de diluição. 

SADIA S.A. - UNIDADE PARANAGUÁ 

TÍTULO: PROJETO CÂMBIO VERDE

Responsável:  Alexandre Bustamante  - Gerente

Resumo: Resíduos recicláveis são trocados por cestas de alimentos, para a comunidade 
carente que vive na região. Os objetivos são: ajudar a comunidade carente com a distri-
buição de alimentos; conscientizá-la com relação ao meio ambiente e a importância da 
coleta seletiva; promover o recolhimento de resíduos recicláveis e melhorar as condi-
ções de higiene e limpeza dos bairros em que vive a comunidade. 

SERVIÇO NACIONAL DO APRENDIZADO COMERCIAL - SENAC/SP

TÍTULO: PROGRAMA ECOEFICIÊNCIA DO SENAC/SÃO PAULO

Responsável: Yuri Nogueira Feres - Gestão Ambiental

Resumo: Iniciado em abril de 2002, com o objetivo de promover a melhoria contínua do 
desempenho ambiental de suas unidades no Estado de São Paulo, o Projeto Ecoe�ciên-
cia permitiu expressivos avanços na Gestão Ambiental do SENAC/SP. Principalmente a 
partir da consolidação de um Sistema Corporativo de Gestão Ambiental, recentemente 
transformado em um Programa permanente da instituição.

SENAI/RS - CENTRO TECNOLÓGICO DO COURO 

TÍTULO: SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL DO CENTRO TECNOLÓGICO 
DO COURO - SENAI/RS

Responsável: Darlene Fonseca Rodrigues - Diretora

Resumo: As pesquisas deste projeto contemplaram o desenvolvimento de métodos 
que tinham por objetivo alcançar a máxima puri�cação da água residual de processo 
e permitir a sua reutilização nos processos de produção de couros, bem como o pro-
cessamento dos resíduos sólidos e do lodo por meio da conversão térmica a baixas 
temperaturas.
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UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE  

TÍTULO: PROJETO UNIMED, CIDADANIA E FLORA

Responsável: Ubirajara Calasans - Gerente

Resumo: O Projeto Unimed, Cidadania e Flora utiliza a mão de obra de detentos da cadeia 
pública de Mondai-SC na produção de mudas de espécies nativas da �ora regional (pi-
tangueiras, guabirobeiras, jaboticabeiras, cerejeiras, guajuviras, louros, cedros, tibaúva, 
grápias, camboatás, timbaúva e outras).

VIANORTE S.A.

TÍTULO: PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA RECUPERAÇÃO  
GRADATIVA DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA

Responsável: Donaldo José Trocoli Junior - Diretor

Resumo: A fragmentação das áreas de �oresta como um todo implica diretamente no 
isolamento da fauna diminuindo as chances de �uxo gênico, de migração e de estabe-
lecimento de áreas mínimas de vida, principalmente para as espécies da fauna ecologi-
camente mais exigentes – o que, consequentemente, contribui a uma possível extinção 
dessas espécies. 
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AES TIETÊ S.A.

TÍTULO: REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO

Responsável: Demóstenes Barbosa da Silva - Diretor Permanente no Entorno dos Re-
servatórios da AES Tietê

Resumo: Este projeto faz parte do Programa de Revegetação de Matas Ciliares desenvol-
vido pela AES Tietê, que vem sendo realizado desde o ano de 2.000, no entorno das dez 
usinas hidroelétricas sob sua concessão, visando à revegetação das áreas de preserva-
ção permanente, contenção da erosão e assoreamento, recomposição de ecossistemas 
e manutenção da diversidade genética.

BUNGE FERTILIZANTES S.A. 

TÍTULO: CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Responsável: Ricardo Manoel de Oliveira - Gestor Ambiental

Resumo: O Centro de Educação Ambiental da Bunge Fertilizantes, localizado na sua Uni-
dade Industrial em Araxá/MG, foi criado em 22 de abril de 1990, com objetivo principal 
de desenvolver atividades educativas e culturais com os empregados e com a comu-
nidade de Araxá, visando a estimular a ampliação do conhecimento e a sensibilização 
sobre as questões ambientais.
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CENTRO DE CUIDADOS E DESENVOLVIMENTO INFANTIL MATERNA LTDA. 

TÍTULO: SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL NO SETOR EDUCACIONAL

Responsável: Adriane Imbroisi - Diretora-Geral

Resumo: A Materna é uma escola de educação infantil. Com o sistema de gestão im-
plantado temos objetivos e metas traçados para todo o ano letivo, baseados na redu-
ção e controle de consumo de água, energia elétrica e papel, além da principal missão 
tratando-se de uma escola que é a educação e a conscientização propriamente dita.

CIA. AÇUCAREIRA USINA CAPRICHO

TÍTULO: MATA CILIAR X CULTURA DE SUBSISTÊNCIA

Responsável: Ivo Augusto Santana Pepe - Gestão Ambiental 

Resumo:  O caso Mata Ciliar X Cultura de Subsistência tem como objetivo re�orestar a 
mata ciliar do rio Paraíba, localizado no município de Cajueiro/AL, e conscientizar a co-
munidade da importância da mata ciliar para o meio ambiente. A ação teve inicio há 2 
anos com 20 famílias utilizando uma área de 4 hectares. Atualmente, o projeto conta 
com 47 famílias numa área de 12 hectares.

COMPANHIA DE ENTREPOSTO E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO - 
CEAGESP

TÍTULO: SISTEMA DE RECICLAGEM INTEGRADA NA CEAGESP

Responsável: Luciano Rodrigues Legaspe - Meio Ambiente

Resumo: A CEAGESP, implantou o Sistema de Reciclagem Integrada na busca de uma 
destinação adequada, sob o ponto de vista ambiental, econômico e social para os seus 
descartes – algo em torno de 100 toneladas/dia. A fração orgânica (frutas, legumes, ver-
duras, peixes, palha), que representa cerca de 80% dos nossos descartes, foi o ponto 
central dos estudos que motivaram a organização do projeto.

COMPANHIA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - CST 

TÍTULO: GESTÃO DO USO RACIONAL DAS ÁGUAS

Responsável: Luiz Antonio Rossi - Gerente de Meio Ambiente

Resumo: O presente trabalho apresenta a política da CST quanto à gestão do uso ra-
cional das águas nas várias unidades operacionais da empresa e destaca a adoção de 
alternativas técnicas nas diversas unidades da Cia. que propiciaram o objetivo de reduzir 
o consumo desse recurso natural, bem como o aumento da recirculação das águas.
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COMPANHIA VALE DO RIO DOCE (CVRD)

TÍTULO: REVISTA BIODIVERSIDADE

Responsável: Vania Velloso  - Comunicação 

Resumo: A CVRD apresenta sua atuação em 7 dos 8 biomas nacionais, participando do 
desenvolvimento socioambiental e territorial do Brasil. Demonstra sua importância es-
tratégica que pode contribuir efetivamente na proteção, conservação e recuperação de 
ecossistemas, incentivo ao empreendedorismo ambiental e de pesquisa, capacitação e 
educação para sociedades sustentáveis

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 

TÍTULO: DIA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DOS CORREIOS

Responsável: Vanessa Clélia Carbone - Responsabilidade Social

Resumo: O ano de 2001 foi celebrado como o ano internacional do voluntário. Neste 
mesmo ano, a Diretoria Regional dos Correios de São Paulo Interior (DR/SPI) decidiu insti-
tuir e implementar a cultura de voluntariado entre os seus colaboradores, dedicando-se  
a uma ação social consciente. A forma de apoio de�nida foi a de adesão ao Dia de Fazer 
a Diferença.

EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA. 

TÍTULO: DE MÃOS DADAS COM A ESCOLA

Responsável: Isamara Garcia Freitas - EHS

Resumo: Realizar levantamento para conhecer o índice de �lhos dos funcionários inter-
nos e prestadores de serviços de limpeza, rouparia, segurança patrimonial e restaurante 
interno em idade escolar de 4 a 12 anos que se encontram fora da escola, visando à 
intervenção e conscientização da importância da criança na escola.

GLOBAL TELECOM S.A. - VIVO REGIONAL PR/SC 

TÍTULO: TRANSFORMANDO COM ARTE A VIDA

Responsável: Paulo Roberto Nunes Nemy - Gestão Ambiental

Resumo:  O Programa Transformando com Arte a Vida, desenvolvido em parceria pela 
VIVO Regional PR/SC, Antroposphera e a Secretaria Municipal de Educação de Curitiba/
PR, tem como motivações principais: a destinação correta ao lixo reutilizável; agregar um 
valor nobre ao ato da separação do lixo, o sentido de solidariedade; e contribuir para o 
desenvolvimento socioeducativo e artístico de crianças carentes.
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HENKEL LTDA. 

TÍTULO: PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

Responsável: Orlando de Oliveira  - EHS

Resumo: Desenvolver o Programa de Conscientização Ambiental, com o objetivo de al-
cançar os funcionários, prestadores de serviços, familiares e comunidade por meio de 
ações estratégicas não convencionais. Do tipo: Elaborar o des�le Do lixo ao Luxo; Curso 
apostilado no próprio local de trabalho; Criação de grupo musical interno; e Envolver 
entidade bene�cente local no Projeto.

INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA SCHERING-PLOUGH S.A.

TÍTULO: GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS

Responsável: José Marcos Martins  - Gestão Ambiental 

Resumo: A Indústria Química e Farmacêutica Schering-Plough estabeleceu como um 
dos principais objetivos do seu Sistema de Gestão Ambiental, a redução do volume de 
água potável utilizada nos processos industriais e a consequente redução do volume 
dos seus e�uentes líquidos lançados nos corpos d’água receptores.

INSTITUTO AMBIENTAL VALE DO RIO DOCE 

TÍTULO: BRAÇO AMBIENTAL PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS,  
PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO

Responsável: Vânia Velloso - Comunicação

Resumo: Instituto Ambiental Vale do Rio Doce criado em 2000 é o braço ambiental da 
Vale do Rio Doce com os seguintes propósitos: desenvolvimento de pesquisas cientí-
�cas, proteção e conservação da biodiversidade, na recuperação de áreas interferidas, 
na gestão de reservas naturais e unidades de conservação do IBAMA e na gestão de 
parques botânicos – localizados em Vitória, São Luiz e Carajás.

INSTITUTO VIA VIVA 

TÍTULO: NOVA ALTERNATIVA AMBIENTAL PARA A DISPOSIÇÃO DE 
PNEUS INSERVÍVEIS

Responsável: Marcos Gonçalves - Presidente

Resumo: Além de sua capacidade de absorver a energia do impacto dos veículos des-
governados e minimizar os danos materiais e traumatismos dos seus ocupantes, a nova 
tecnologia têm grande potencial para absorver um volume signi�cativo de pneus inser-
víveis, descartados anualmente, além de reduzir o passivo ambiental existente.
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KLABIN S.A.

TÍTULO: A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL COMO PILAR  
ESTRATÉGICO NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE NEGÓCIOS

Responsável: Wilberto Lima Júnior  - Diretor de Responsabilidade Social

Resumo: Na unidade Monte Alegre, localizada no município de Telêmaco Borba/PR, há 
mais de 70 anos existem práticas exemplares de preservação da biodiversidade, de ma-
nejo e fomento �orestal, de gestão ambiental, de preservação de animais em extinção, 
de educação ambiental e de desenvolvimento econômico ao permitir o nascimento da 
cidade de Telêmaco Borba.

NEWPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. 

TÍTULO: PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL  
COMPARTILHADA - PRAC

Responsável: André Luis Saraiva  - Meio Ambiente

Resumo: O PRAC orienta o cliente a respeito das licenças ambientais que o gerenciador (fa-
bricante), o transportador e o reciclador devem possuir para garantir a destinação ambien-
talmente adequada; além de criar a anuência dos órgãos ambientais envolvidos para realizar 
a operação, realiza a coleta e o transporte, envia as baterias para a recicladora autorizada

PORTOBELLO S.A.

TÍTULO: TEORIA DOS SISTEMAS: UMA NOVA ABORDAGEM PARA  
RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO AMBIENTAL   

Responsável: Edson Moritz  - Gerente de Marketing

Resumo: O novo processo inova o preparo do solo e o reafeiçoamento topográ�co, 
valorizando a variabilidade ambiental que resulta em maior biodiversidade. Com esse 
novo sistema, a recuperação do meio ambiente, que antes demorava dezesseis anos 
para ser alcançada, agora pode ser obtida em um pouco mais de um ano. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS/MG 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO DE GESTÃO DE RESÍDUOS

Responsável: Yula de Lima - Secretaria da Saúde

Resumo: Este modelo em Poços de Caldas inclui: (a) pesquisa quanti e qualitativa para 
detectar o nível do controle ambiental, químico e biológico dos resíduos; (b) aplicação 
de pesquisa qualitativa para avaliar o per�l dos trabalhadores na coleta de lixo; (c) or-
ganização de simpósios sobre resíduos de serviços de saúde; (d) inspeções educativas 
aos geradores de resíduos; (e) formulação do Plano de Gerenciamento de resíduos de 
serviços de saúde; e (f ) implementação da coleta seletiva no setor da Vigilância Sanitária.
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ROHM AND HAAS QUÍMICA LTDA.

TÍTULO: PROJETO SEMENTES - PLANTANDO UM FUTURO MELHOR

Responsável: Nádia Gama - Qualidade e Meio Ambiente

Resumo: O Projeto Sementes tem o objetivo de iniciar a formação necessária para trans-
formar as crianças de hoje em adultos ambientalmente e socialmente responsáveis. O 
Projeto Sementes ensina, de forma lúdica, como respeitar o meio ambiente e pensar no 
futuro do mundo, sem comprometer as gerações futuras.

SOUZA CRUZ S.A. 

TÍTULO: SISTEMA DE TRATAMENTO TERCIÁRIO

Responsável:  Walter Luiz Álvares - Qualidade e Meio Ambiente

Resumo:  O Sistema de Tratamento Terciário tem como objetivo propiciar o reaprovei-
tamento de 100% dos e�uentes líquidos gerados na Souza Cruz (fábrica de cigarros de 
Uberlândia), visando à redução do consumo de água da concessionária, possibilitando 
disponibilizar mais água potável para a comunidade local, e servindo de referência às 
empresas da região.

TV GLOBO LTDA. 

TÍTULO: GESTÃO AMBIENTAL - CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE  

Responsável: Jadiel Guerra - SSMA 

Resumo:  Redução dos impactos ambientais adversos, atendimento à legislação, pre-
servação da reserva �orestal e utilização controlada dos recursos naturais. A Gestão 
Ambiental nos moldes da ISO 14001 foi o�cialmente iniciada em 2003, entretanto, os 
cuidados com o meio ambiente vêm sendo observados desde o início do empreendi-
mento Projac em 1995.

USINA SANTA CRUZ - SANTA CRUZ

TÍTULO: PROJETO IMPLANTADO NA USINA SANTA CRUZ - PRUPO  
JOSÉ PESSOA

Responsável: Joaz Alves Pereira -  Superintendente

Resumo: Com o advento de novas tecnologias e o aprimoramento de legislações, tra-
balhista e ambiental, além do surgimento dos conceitos de responsabilidade social e 
ambiental, foram criados meios para a constituição de uma gestão empresarial em que é 
possível encontrar formas de minimizar e, em alguns casos, eliminar os possíveis impac-
tos negativos ligados ao trabalho na lavoura e seus desdobramentos.
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VIANORTE S.A.

TÍTULO: PROGRAMA DE GESTÃO ARQUEOLÓGICA, PESQUISA E EDU-
CAÇÃO PATRIMONIAL

Responsável: Donaldo José Trocoli Junior - Diretor de Engenharia 

Resumo:  O objetivo deste trabalho é apresentar a pesquisa arqueológica de resgate 
desenvolvida na obra de duplicação da rodovia SP-322, enfatizando as estratégias cien-
tí�cas e técnicas que foram adotadas de forma a atender a legislação vigente, a dinâmica 
da obra e a responsabilidade social da Vianorte em contribuir na recuperação e valoriza-
ção da herança cultural de nosso país.

VOITH PAPER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

TÍTULO: VOITH RECICLA

Responsável: A�onso Alvarez - Engenheiro de Meio Ambiente

Resumo: Percebeu-se a carência de informações, motivação, recursos, procedimentos 
formais e engajamento dos funcionários. Para operacionalizar o projeto, estabeleceu-se 
uma parceria com uma empresa de comércio de aparas que disponibilizou os coletores 
seletivos de materiais para o início do programa e o material para divulgação, além de 
contratar peças teatrais para conscientização do público-alvo.
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AES TIETÊ (SP)

TÍTULO: PROGRAMA DE MANEJO PESQUEIRO

Responsável: Demóstenes Barbosa da Silva - Environmental Management and Carbon 
Credits

Resumo: O manejo pesqueiro implica o desenvolvimento de conhecimentos sobre o 
ambiente aquático e das comunidades nele presentes. A introdução de espécies atrati-
vas para a pesca viabilizou a recuperação do potencial de pesca em reservatórios, resul-
tando na geração de renda para as populações ribeirinhas do entorno dos reservatórios.

AES URUGUAIANA EMPREENDIMENTOS

TÍTULO: CONEXÕES GLOBAIS DA GESTÃO DE MEIO AMBIENTE

Responsável: Demóstenes Barbosa da Silva - Environmental Management and Carbon 
Credits

Resumo: O objetivo é estabelecer uma gestão de meio ambiente pró-ativa, conectada 
aos esforços globais de regeneração e preservação que têm sido empreendidos no con-
texto das Nações Unidas. O documento Conexões Globais da Gestão de Meio Ambiente na 
AES Brasil apresenta cada um dos referidos esforços globais.

2006 
27 CASES BENCHMARKING CERTIFICADOS
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ALCOA ALUMÍNIO (SP)

TÍTULO: PROJETO DE EXPANSÃO DA LINHA III

Responsável: Aljan Machado

Resumo: Em junho de 2004 iniciou-se o Projeto de Ampliação da Unidade de Redução 
(Linha III) para instalação de mais 100 novos fornos nos prédios 105 e 106, ao sul do eixo 
52. A implantação do sistema de gestão de EHS gerou como resultado o acúmulo, até 
junho de 2005, de 1,5 milhão de horas/homem trabalhadas sem registro de acidente 
com afastamento – e um Total Recordable Rate (TRR) menor que 0,19.

AUTOVIAS

TÍTULO: PROGRAMA VIAS DAS ÁGUAS

Responsável: Paulo Pacheco Fernandes - Diretor

Resumo: Estas obras têm como objetivo armazenar a água pluvial proveniente das ro-
dovias e áreas adjacentes, reduzir a velocidade cinética propiciando sua in�ltração e, 
consequentemente, recarga do aquífero; evitando o rebaixamento do lençol freático e a 
erosão do solo e seu carreamento ao longo da drenagem.

BANCO NOSSA CAIXA

TÍTULO: NOSSA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL SOLIDÁRIA

Responsável: Nelson Ramos dos Santos - Gestão Ambiental

Resumo: Em parceria com a Lexmark e a APAE/SP forma destinados 9.379 cartuchos 
de impressão para destruição ecologicamente correta. A empresa também está doando 
mais 16.248 cartuchos diretamente à APAE/SP de outros fabricantes oriundos de suas 
unidades e mais de 300 cartuchos doados pelos seus funcionários, cujos produtos deve-
rão ser vendidos pela APAE/SP a um comprador devidamente identi�cado.

BANDEIRANTE ENERGIA

TÍTULO: INCLUSÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NO SISTEMA 
DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS (SIT), EM BASE CARTOGRÁFICA DIGITAL

Responsável: Pedro Vicente Iacovino - Meio Ambiente

Resumo: Em consonância com os Princípios de Desenvolvimento Sustentável do Gru-
po Energias do Brasil e em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de 
São Paulo, a empresa desenvolveu mecanismos para a identi�cação das Áreas Ambien-
talmente Protegidas de Uso Restrito e Uso Sustentável, nos âmbitos Federal e Estadual 
presentes em sua área de atuação.
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BASF

TÍTULO: PROGRAMA SEMENTE DO AMANHÃ, A EDUCAÇÃO AMBIEN-
TAL NO CURRÍCULO ESCOLAR

Responsável: Ivania Palmeira - Comunicação

Resumo: Desde 2005 o Complexo Químico da empresa em Guaratinguetá desenvolve 
o Programa Ambiental Interativo Semente do Amanhã, inserindo a educação ambiental 
no currículo escolar da rede municipal de ensino da cidade. O Programa conta com pro-
cesso permanente de capacitação de cerca de 500 educadores, que ministram aula para 
cerca de 6.200 estudantes de 1ª a 4ª séries da rede municipal.

BASF

TÍTULO: FUNDAÇÃO ESPAÇO ECO

Responsável: Rui A. Goerck - Vice-Presidente

Resumo: Centro de excelência em desenvolvimento sustentável, que abriga um centro 
de ecoe�ciência para a América Latina e ainda projetos de educação socioambiental e 
de re�orestamento.

BAYER

TÍTULO: JOVENS EMBAIXADORES AMBIENTAIS

Responsável: Eckart-Michael Pohl - Comunicação e Marketing

Resumo: Anualmente, quatro brasileiros participam de um encontro internacional de 
Embaixadores Ambientais, na Alemanha, em que jovens de diversos países do mundo – 
como Quênia, Venezuela, Polônia e China – têm a oportunidade de trocar experiências 
sobre seus projetos e ideias a respeito da responsabilidade ambiental.

BELGO SIDERURGIA

TÍTULO: DESCARTE ZERO DE EFLUENTES

Responsável: Carlos Alexandre de Miranda - Meio Ambiente

Resumo: O projeto foi desenvolvido com objetivo de eliminar totalmente o licencia-
mento de e�uentes (industriais e sanitários) nos cursos d’água. Como resultado secun-
dário e devidamente projetado, o índice de recirculação de água foi incrementado para 
valores acima de 99%, ocorrendo atualmente perdas apenas por evaporação.
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CONSÓRCIO DE ALUMÍNIO DO MARANHÃO - ALUMAR

TÍTULO: 10 ANOS DO PARQUE AMBIENTAL ALUMAR

Responsável: Domingos Campos Neto - EHS

Resumo: Em uma área de aproximadamente 1.800 hectares (composta por manguezais, 
matas de capoeiras, matas de várzea, brejos), o parque ambiental abriga uma enorme va-
riedade de aves, mamíferos, répteis e anfíbios, incluindo espécies ameaçadas de extinção.

CORN PRODUCTS BRASIL

TÍTULO: EDUCAR PARA PRESERVAR - EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA 
ESCOLA

Responsável: Fernanda Diaz - Assessoria

Resumo: Por meio do Programa Educação e Ação Ambiental nas Escolas Municipais, a uni-
dade fabril de Mogi Guaçu objetivou difundir a prática da conservação do meio ambien-
te entre alunos de escolas públicas, promovendo palestras e doando recipientes para 
coleta seletiva nesses estabelecimentos de ensino.

CST - COMPANHIA SIDERÚRGICA TUBARÃO

TÍTULO: A CENTRAL DE SUPERVISÃO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

Responsável: Luiz Antonio Rossi - Meio Ambiente

Resumo: Com o objetivo de suprir a crescente demanda por informações ambientais e 
gerenciar de forma adequada o imenso volume de dados no monitoramento contínuo 
de chaminés e também da Rede Automática de Qualidade do Ar da região da Grande 
Vitória (RGV), a empresa projetou e implantou um sistema moderno e avançado de ge-
renciamento de dados ambientais.

DAIMLER CHRYSLER DO BRASIL

TÍTULO: GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Responsável: Roni Silva Rosa - Meio Ambiente

Resumo: A padronização de processos e o planejamento das ações permitiram resul-
tados economicamente positivos e adequação à legislação. A utilização de aterros sa-
nitários e industriais licenciados, para destinação dos resíduos não reciclados ou não 
reaproveitados, é uma exigência do modelo.
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DORI ALIMENTOS

TÍTULO: DESTINAÇÃO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS PARA FERTIRRIGAÇÃO

Responsável: José Humberto Soares - Qualidade

Resumo: Destinar os e�uentes industriais de forma ambientalmente correta; executar 
um projeto ambiental que sirva de modelo à região e que traga proveitos à comunidade 
em que a indústria está inserida. Monitoram-se a quantidade de água consumida na 
unidade, a entrada e saída do e�uente, a quantidade de e�uente in�ltrada no solo e as 
características do lençol freático da área de irrigação.

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL

TÍTULO: ACERTO O ALVO

Responsável: Marcus Vinicius - Relações com a Comunidade

Resumo: A presença de áreas cultivadas com espécies de olerícolas e de fruticultura, 
contíguas a áreas de grãos (principalmente soja, milho e trigo), tem gerado con�ito en-
tre agricultores; principalmente quando insumos especí�cos para lavouras de grãos, de-
pendendo de como sejam aplicados, ocasionam uma situação de pulverização à deriva.

EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA AERONÁUTICA S.A.

TÍTULO: REFLORESTAMENTO DA MATA CILIAR DO RIBEIRÃO VIDOCA

Responsável: Maria Inês Capps - Coordenadora de Meio Ambiente

Resumo: Alunos do Colégio Engenheiro Juarez Wanderley, mantido pelo Instituto Em-
braer de Educação e Pesquisa, realizaram o plantio de 800 mudas de árvores ao redor de 
uma das principais nascentes do Ribeirão Vidoca, um a�uente do Rio Paraíba do Sul que 
corta a cidade de São José dos Campos.

EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA.

TÍTULO: GEE: GINCANA ECOLÓGICA EUROFARMA

Responsável: Isamara Garcia Freitas - EHS

Resumo: Um projeto do Setor de Meio Ambiente criado e desenvolvido para aprimorar 
a conscientização ambiental entre os colaboradores e prestadores de serviço, por meio 
de um concurso interno de fotogra�as relacionadas a questões ambientais.
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FIRMENICH & CIA. LTDA.

TÍTULO: ESTABELECENDO PARCERIAS E QUEBRANDO PARADIGMAS

Responsável: Max Araujo - Gerente Regional de Segurança, Saúde e Meio Ambiente 
(América Latina)

Resumo: O presente caso trata da adaptação e uso de ferramentas da qualidade na área 
de meio ambiente e, principalmente, da busca por tornar a otimização do desempenho 
ambiental também uma oportunidade de redução de custos.

KLABIN S.A .

TÍTULO: PROGRAMA CAIUBI DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UM CASO DE 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA KLABIN

Responsável: Wilberto Lima Júnior - Diretor de Comunicação e Responsabilidade Social

Resumo: O case relata atividades exercidas de forma economicamente viável, social-
mente justa e ambientalmente correta na Fazenda Monte Alegre, situada em Telêmaco 
Borba/PR, desde o ano 2001.

ORSA FLORESTAL S.A.

TÍTULO: MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL NO VALE DO JARI

Responsável: Maria Helena Miessva - Gerente de Comunicação Corporativa

Resumo: Manejo sustentável da �oresta nativa, gerando produtos madeireiros e pesqui-
sas de produtos não madeireiros, incluindo aspectos ambientais, sociais e comunitários.

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

TÍTULO: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO GASODUTO CAM-
PINAS - RIO DE JANEIRO

Responsável: Thiago Dias Rodrigues - Engenheiro de Produção

Resumo: O Programa trata do desenvolvimento de ações de educação nas populações 
envolvidas com o Gasoduto Campinas - Rio de Janeiro.
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RIO PARACATU MINERAÇÃO (KINROSS PARACATU)

TÍTULO: EVOLUÇÃO, ADEQUAÇÃO E RESULTADOS DO PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PEA) DA EMPRESA

Responsável: Rodrigo Dutra Amaral - Gerente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente

Resumo: Os objetivos especí�cos do PEA são: contribuir para a inserção da Educação 
Ambiental no ensino formal do município em Área de In�uência do empreendimento; 
realizar parcerias com os órgãos e as instituições educacionais públicas e com diferentes 
entidades ambientalistas locais e regionais; entre outros.

SIEMENS LTDA.

TÍTULO: COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Responsável: Daniela S. Cardim Taibo - Gerente de Gestão da Qualidade Ambiental

Resumo: Metodologia e práticas adotadas em programas de comunicação e educação 
ambiental dirigidos a seus colaboradores e à comunidade em que está inserida.

SOUZA CRUZ

TÍTULO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, INVESTIMENTOS E PROCESSOS 
COMO PILARES DE GESTÃO (SOUZA CRUZ - UNIDADE CACHOEIRINHA)

Responsável: Antonio Carlos Perrone Freire - Gerente de Engenharia Industrial

Resumo: Conscientização de seus stakeholders e em projetos de melhores práticas de 
consumo dos recursos naturais e tratamento de resíduos.

VIVO

TÍTULO: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTINUADA

Responsável: Paulo Roberto Nunes Nemy - Gerente de Meio Ambiente

Resumo: O Programa de Educação Ambiental Continuada busca implementar a Educa-
ção Ambiental por meio de campanhas e eventos internos e externos para a sensibi-
lização ambiental dos colaboradores, clientes, comunidade, fornecedores e acionistas.

VOMM EQUIPAMENTOS E PROCESSOS LTDA.

TÍTULO: TRANSFORMANDO RESÍDUOS EM RECEITAS SOCIOAMBIENTAIS 
E ECONÔMICAS ATRAVÉS DA TURBO-TECNOLOGIA VOMMTM

Responsável: Marco Vezzani - Diretor

Resumo: Tecnologia de reprocessamento que transformou o que era custo, impacto 
ambiental e desperdício em receita socioambiental e econômica.
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A. W. FABER-CASTELL S.A.

TÍTULO: 15 ANOS DO PROJETO ANIMALIS - CONHECIMENTO E  
CONSERVAÇÃO DA FAUNA DO CERRADO

Responsável: Ronaldo Pereira de Oliveira - Meio Ambiente 

Resumo: O Projeto Animalis tem por objetivo mais amplo conhecer e monitorar, ao lon-
go de todo o processo do manejo �orestal, as espécies da fauna silvestre existentes nos 
parques �orestais, tanto entre os diversos ambientes nativos quanto em áreas de plan-
tações de pinus em diferentes idades.

AGCO DO BRASIL

TÍTULO: GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS: REÚSO  
DA ÁGUA

Responsável: Norbert Luckow - SSMA

Resumo: A crescente demanda da utilização da água para diversos �ns consolida a 
importância deste bem como um fator fundamental para a sobrevivência da espécie 
humana. Esta condição garante que a água tenha um papel de destaque no Sistema 
de Gestão Ambiental da AGCO, fortalecendo um processo estruturado para alcançar a 
melhoria contínua da gestão sustentável dos recursos hídricos.

2007 
26 CASES BENCHMARKING CERTIFICADOS
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ALCOA ALUMÍNIO S.A.

TÍTULO: GERENCIAMENTO AMBIENTAL NAS OBRAS DO PROJETO 
ALREF U2

Responsável: Aljan de Abreu Machado - SSMA

Resumo: O Projeto ALREF U2 representa a maior expansão de re�naria de produção 
de alumina do mundo, um megaprojeto de construção civil pesada e de montagem in-
dustrial, trabalhando atualmente com cerca de 7 mil colaboradores das mais diversas 
culturas, etnias, raças, sexos, e previsão de, no pico da construção, empregar mais de 9 
mil pessoas.

ARCELORMITTAL TUBARÃO

TÍTULO: O VALOR DA BIODIVERSIDADE DA ARCELORMITTAL TUBARÃO

Responsável: Eugenio Jose Agrizzi - Especialista em Meio Ambiente

Resumo: Mostrar como a biodiversidade da ArcelorMittal Tubarão está associada a um 
bom desempenho ambiental, econômico e social.

AREVA T&D BRASIL LTDA.

TÍTULO: ECO-ATITUDE - UM PASSO PARA RECUPERAÇÃO DA ÁGUA

Responsável: Cristiano dos Santos - EHS

Resumo: Tem como objetivo e meta atingir os três pilares do conceito de sustentabili-
dade: econômico, ambiental e social. Pela dimensão econômica, por exemplo, com os 
resíduos de óleo vegetal sendo recuperados, tivemos uma redução na quantidade de 
e�uentes enviados para a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – 
SABESP e contribuímos na economia do tratamento dado a este resíduo.

BANCO BRADESCO S.A.

TÍTULO: CLICKARVORE E FLORESTAS DO FUTURO - PROGRAMAS DE 
REFLORESTAMENTO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA

Responsável: Giuliana Preziosi - Analista de Responsabilidade Socioambiental

Resumo: O objetivo da organização, em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, 
é o de contribuir para reverter a ameaça que paira sobre o bioma da Mata Atlântica. 
A meta, sem prazo, é doar recursos, resultantes das operações comerciais nas áreas da 
Capitalização e Cartões. 
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BAYER CROPSCIENCE

TÍTULO: PROJETO BIODIVERSIDADE

Responsável: Marcelo Vasconcelos - Coordenador de Produto

Resumo: Dentre os princípios do desenvolvimento sustentável, a Bayer organiza pro-
jetos que contribuem para a melhoria da qualidade socioambiental. Entre eles está o 
Projeto Biodiversidade, que tem como objetivos promover a biodiversidade por meio da 
restauração ambiental e paisagística da microbacia do Córrego Taquara Branca, no mu-
nicípio de Sumaré/SP, e capacitar jovens para uma ação socioambiental.

BAYER S.A.

TÍTULO: ESCOLA VERDE

Responsável: Eckart-Michael Pohl - Comunicação Empresarial

Resumo: Com o propósito de estimular a conscientização ambiental dos estudantes das 
escolas municipais de Belford Roxo/RJ, a Bayer desenvolveu o Programa Escola Verde em 
parceria com a ONG Reciclaverde, a Faculdade Hélio Alonso, a Hélio Tur e a Secretaria 
Municipal de Educação de Belford Roxo.

BRASKEM S.A.

TÍTULO: PROJETO ECOBRASKEM

Responsável: Rodolfo Figueiredo Schubach de Oliveira - Qualidade e Meio Ambiente

Resumo: O projeto Cooperativo apresentado – �nanciado pela FINEP e iniciativa priva-
da, envolve instituições públicas (UFBA, UFRJ, UNICAMP, CRA) e privadas (EMPRESA e 
Cetrel) – tem como objetivo principal a melhoria do desempenho ambiental da EMPRE-
SA, por meio da utilização racional dos recursos naturais e fontes energéticas e, conse-
quentemente, a redução do consumo de água e combustíveis das unidades produtoras 
e de utilidades.

CELULOSE IRANI S.A.

TÍTULO: MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO LIMPO - USINA DE  
COGERAÇÃO

Responsável: Leandro Alexis Farina - Gestão da Qualidade e Ambiental

Resumo: O desenvolvimento do projeto da usina de cogeração teve objetivo de reduzir 
o uso de energia proveniente de recursos naturais não renováveis, buscando conservar 
e otimizar recursos naturais, como o carvão mineral, óleo BPF e óleo diesel.
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COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - 
UNIDADE DE NEGÓCIO OESTE

TÍTULO: GESTÃO PARTICIPATIVA NO PROCESSO DE TRATAMENTO DE 
ESGOTO (CASO COLETOR-TRONCO GARCIA)

Responsável: Anelise Brigano Luzio e Fábio Sanazaro Marin - Gestores

Resumo: Trata-se de case que envolve a Bacia dos Córregos Garcia e Barreiro. A região é 
densamente ocupada por empreendimentos imobiliários, sendo que a montante existe 
área irregularmente ocupada por população de baixa renda.

CONSÓRCIO PROPENO (ODEBRECHT E UTC)

TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DO SISTEMA DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL 
NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM EM OBRAS PETROQUÍMICAS

Responsável: Júlio Cézar Alves Duarte - SMSRS

Resumo: Os empreendimentos de construção e montagem de obras em áreas petro-
químicas podem ser atividades de alto impacto ambiental e de riscos acentuados aos 
envolvidos em sua execução. O sistema de gestão socioambiental deve considerar tais 
fatores e prever ferramentas gerenciais, operacionais e humanas para minimizar ou mes-
mo mitigar esses impactos ambientais e os riscos pertinentes, de forma a garantir a sus-
tentabilidade do negócio e promover uma gestão participativa dos integrantes envol-
vidos, garantindo uma melhoria da qualidade de vida dos mesmos e de seus familiares.

COPEBRÁS LTDA.

TÍTULO: ESTUDO DA BIODIVERSIDADE – COPEBRÁS – COMPLEXO DE 
CUBATÃO – SÃO PAULO

Responsável: Gilberto Barbero - Meio Ambiente

Resumo: O estudo iniciou-se com uma Caracterização Ambiental Preliminar, que cons-
tituiu uma ferramenta inicial para os Estudos Florísticos, Fitossociológicos e o Programa 
de Levantamento e Monitoramento de Fauna, os quais foram realizados em campanhas 
mensais, ao longo de dois anos, de 2004 a 2006.
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DUKE ENERGY INTERNATIONAL - GERAÇÃO PARANAPANEMA S.A.

TÍTULO: CONTROLE DE PLANTAS AQUÁTICAS POR MEIO DA MANIPU-
LAÇÃO DO AMBIENTE

Responsável: Norberto Castro Vianna - Analista Ambiental

Resumo: Salto Grande é obra pioneira na conquista do potencial da bacia do Paranapane-
ma, além de ter sido responsável pelo início da nacionalização da tecnologia hidrelétrica. 
Na usina, a Duke Energy mantém a Estação de Hidrobiologia e Aquicultura de Salto Gran-
de, na qual conduz mediante convênio com a Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel a 
reprodução de espécies de peixes nativos do Paranapanema destinados ao povoamento 
do rio. É o reservatório de menor superfície de lâmina d’água de toda a cascata.

DURATEX S.A.

TÍTULO: ARM - ÁREA DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS

Responsável: João Carlos Redondo - Gerente de Sustentabilidade

Resumo: O projeto teve por objetivo aliar o tratamento de alta e�ciência dos e�uentes 
industriais gerados na fábrica com a possibilidade de reaproveitamento da água tratada 
e de parte do material sólido extraído desse e�uente. Com isso, permitiu a completa 
integração da Estação de Tratamento de E�uentes ao processo produtivo, fechando o 
ciclo Uso da água - Geração de E�uentes - Tratamento - Reúso.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

TÍTULO: CONFECÇÃO DE CAIXAS DE CORRESPONDÊNCIA COM MATE-
RIAL RECICLADO

Responsável: Magda Cruciol - Ações de Cidadania

Resumo: Os carteiros da Agência de Conchas (AC Conchas) tinham di�culdades para dis-
tribuir domiciliarmente estas correspondências e, consequentemente, realizar suas tarefas, 
alegando que a ausência de caixas receptoras nas residências comprometia a integridade 
das cartas e a segurança do próprio carteiro que se submetia ao risco de ataques caninos.

INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS  
VAZIAS - INPEV

TÍTULO: CAMPANHA “A NATUREZA AGRADECE”

Responsável: Taylise Fernandes de Espírito - Assessoria

Resumo: Desde 2003 o INPEV realiza campanhas educativas para agricultores e trabalha-
dores rurais. Em 2006, foi lançada a campanha A Natureza Agradece, organizada em duas 
etapas: Lavagem das embalagens e Devolução das embalagens; ação em continuidade ao 
processo educativo iniciado com a campanha A Natureza Precisa de Você, realizada em 2005 
pelo INPEV, com o apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).



239

ITAIPU BINACIONAL

TÍTULO: CULTIVANDO ÁGUA BOA - NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 
PARANÁ III

Responsável: Nelton Miguel Friedrich - Diretor de Coordenação

Resumo: Desde 2003, época em que incluiu o�cialmente na sua missão o foco da Res-
ponsabilidade Social e Ambiental, a Itaipu Binacional vem desenvolvendo diversas 
ações em um megaprograma chamado Cultivando Água Boa, que tem, na sua essência, a 
gestão das bacias hidrográ�cas de in�uência ao reservatório de Itaipu. O projeto, funda-
mentado em documentos planetários: Agenda 21; Metas do Milênio; Pacto Global, Eco 
Rio 92; Protocolo de Kyoto; Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentá-
veis e Responsabilidade Global; Água para Todos, Água para a Vida (UNESCO), visa a es-
tabelecer critérios e condições para orientar as ações socioambientais relacionadas com 
a conservação dos recursos naturais, centradas na qualidade e quantidade das águas e 
na qualidade de vida das pessoas.

ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC

TÍTULO: PLANO AMBIENTAL: REDUÇÃO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS AO 
MEIO AMBIENTE EM EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO E INFORMÁTI-
CA - PROJETO ATM CX3

Responsável: João Carlos Redondo - Gerente de Sustentabilidade

Resumo:  Hoje no Brasil, o mercado de tecnologia comercializa aproximadamente 4 
milhões de unidades por ano de diversos modelos e aplicações de equipamentos de 
informática, incluindo automação bancária e comercial, micros, notebooks e servidores 
(dados de 2006 - fonte IT Data Consultoria).

JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA.

TÍTULO: RESÍDUO: MATÉRIA-PRIMA DA TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

Responsável: André Marinovic - Diretor de EHS América Latina e Caribe

Resumo: Nosso case é a Central de Reciclagem de Resíduos das manufaturas da John-
son & Johnson no Brasil. A multinacional possui três companhias no país, localizadas em 
um mesmo campus industrial na cidade de São José dos Campos/SP; cuja área possui 
um milhão de metros quadrados, com 300 mil metros quadrados de área construída, 
500 mil metros quadrados de gramados e 200 mil metros quadrados de Mata Atlântica 
preservada em sua fauna e �ora.
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KLABIN S.A.

TÍTULO: PROGRAMA DE FOMENTO FLORESTAL KLABIN: SEMEANDO O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Responsável: Wilberto Lima Jr. - Diretor de Responsabilidade Social

Resumo: O Programa de Fomento Florestal da Klabin, parceria da companhia com peque-
nos e médios proprietários de áreas rurais, tem por objetivo formar �orestas, principalmente, 
em áreas ociosas e marginais das propriedades. Dessa forma, as áreas de fomento são incor-
poradas ao processo produtivo, aumentando a base �orestal da companhia – matéria-prima 
base para a produção de seus produtos –, promovendo, assim, o desenvolvimento sustentá-
vel nas regiões onde possui unidades fabris e nos municípios circunvizinhos.

PHILIPS DO BRASIL LTDA.

TÍTULO: APRENDENDO COM A NATUREZA

Responsável: Renata Macedo - Coordenação de Sustentabilidade

Resumo: O projeto Aprendendo com a Natureza é um programa de educação ambien-
tal que visa a promover o desenvolvimento sustentável a partir de uma perspectiva de 
grass-roots, isto é, de uma visão de base, contando com a participação e entendimento 
daqueles afetados pelas suas ações. O projeto é inteiramente destinado a alunos de es-
colas públicas de cinco cidades brasileiras: Manaus, Mauá, São Paulo, Recife e Varginha.

SOUZA CRUZ S.A.

TÍTULO: GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS - APROVEITAMENTO ENER-
GÉTICO DE RESÍDUO DE PÓ DE FUMO

Responsável: Edson Heraldo Dorigon - Gerente de Engenharia Industrial

Resumo: Cada vez mais pessoas estão preocupadas com as questões ambientais, atitu-
de que vem promovendo mudanças nas empresas, gerando uma atitude pró-ativa em 
relação ao meio ambiente, segurança e saúde ocupacional de seus funcionários. Dentre 
todas as ações destacamos o gerenciamento de resíduos na Fábrica Uberlândia, por en-
tender que as ações relacionadas ao perfeito gerenciamento dos resíduos contribuem 
efetivamente para a empresa e para a comunidade na qual está inserida.

SOUZA CRUZ S.A. - RS

TÍTULO: PARQUE AMBIENTAL SOUZA CRUZ

Responsável: Flavio Marques Goulart - Gerente de Assuntos Corporativos

Resumo: A área total da unidade é constituída de 104 hectares, dos quais 85 repousa-
vam para uma longa evolução natural. Foi nesse contexto que surgiu a ideia de harmo-
nizar a planta industrial com o meio ambiente.
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UNIMED DO BRASIL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATI-
VAS MÉDICAS

TÍTULO: PROGRAMA CONSUMO CONSCIENTE UNIMED

Responsável: Adriana Perroni Ballerini - Consultora de responsabilidade social 

Resumo: Lançado a partir de junho de 2005, em comemoração à Semana do Meio Am-
biente, o programa é composto da criação de um Manual de Consumo Consciente, uma 
Caneca de Porcelana, um Personagem, um CD com dicas de consumo chamado Mo-
mento Unimed e, também, da possibilidade de realizar compra conjunta de materiais 
reciclados.

VIANORTE S.A.

TÍTULO: NEUTRALIZAÇÃO DE CARBONO EM POSTO DE PESAGEM DE 
VEÍCULOS DE CARGAS NA SP-322 - RODOVIA ARMANDO SALLES DE 
OLIVEIRA KM 358

Responsável: Helvécio Tamm de Lima Filho - Diretor Superintendente

Resumo: Identi�car as próprias interferências negativas no ambiente e, voluntariamen-
te, buscar reduzir seu impacto implica um novo tipo de relacionamento com o meio 
ambiente e, consequentemente, com a sociedade. Quanti�car as emissões de GEEs e 
mitigá-las por meio de restaurações �orestais implica também na adoção deste novo 
paradigma de relação homem/ambiente.





RESUMOS 2007

Publicado em: Benchmarking
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AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

TÍTULO: RECICLAR PARA O SOCIAL - UMA ATITUDE QUE FAZ A  
DIFERENÇA

Responsável: Norbert Luckow Filho

Resumo: A grande diversidade de resíduos industriais gerados no processo produtivo e 
demais atividades da AGCO constitui uma problemática difícil de ser equacionada. Por 
isso surgiu o Reciclar para o Social. Como o objetivo da empresa era eliminar os desper-
dícios e não obter lucro por meio da venda dos mesmos e o crescimento sustentável é 
uma das missões da AGCO, optou-se pela realização de parceria com Cooperativas. Estas 
�cariam incumbidas de operacionalizar a CR (Central de Resíduos) e receberiam como 
compensação a doação de resíduos recicláveis.

ALUMAR - CONSÓRCIO DE ALUMÍNIO DO MARANHÃO

TÍTULO: REDUÇÃO NO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ELIMINAÇÃO 
DE DESCARGA DE EFLUENTES

Responsável: Domingos Campos  

Resumo: De acordo com a visão da Companhia para os próximos anos, temos o desa�o 
de utilizar a água de forma inteligente e sustentável para garantir a nossa excelência 
operacional e contribuir para os objetivos ambientais. A base é a Estratégia Global de 
Sustentabilidade (2000-2020) da nossa Empresa que estabelece metas claras e ambicio-
sas a serem alcançadas para uso da água, como a redução em 70% do consumo até 2010 
e descarga zero de e�uentes até 2020.

2008 
30 CASES BENCHMARKING CERTIFICADOS
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AMBEV - COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS

TÍTULO: RECICLAGEM SOLIDÁRIA

Responsável: Fabiana Rafaela Pizzolati

Resumo: O programa Reciclagem Solidária é uma iniciativa desenvolvida em parceria 
com a ONG Recicloteca mantida pela AmBev e uma referência em reciclagem e Meio 
Ambiente da América Latina e, desde 2007, também com o Compromisso Empresarial 
para a Reciclagem (Cempre), que tem o objetivo de desenvolver e valorizar o trabalho 
dos coletores de materiais recicláveis organizados em grupos e minimizar os impactos 
ambientais do descarte de resíduos sólidos.

ANGLO AMERICAN BRASIL LTDA.

TÍTULO: BIODIVERSIDADE BRASIL: ANÁLISE E RECUPERAÇÃO DAS 
ÁREAS DE INFLUÊNCIA DA EMPRESA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS 
COM COMUNIDADES VIZINHAS

Responsável: Gilberto Barbero

Resumo: Hoje os programas de biodiversidade passaram a ser um investimento do grupo, 
agregando valores importantes a funcionários e comunidades locais. Desde 2004 o Biodiver-
sidade Brasil seguindo o BAP tem como objetivos: análise e diagnóstico da biodiversidade 
nas áreas de in�uência da empresa em todos os sítios brasileiros; identi�cação dos impactos 
socioambientais causados pelas atividades da empresa; desenvolvimento de projetos de 
minimização dos impactos e recuperação da biodiversidade; projetos socioeconômicos por 
meio de ações educativas e alternativas de renda para as comunidades residentes no entor-
no das plantas. Em estudo da biodiversidade realizado em todas as unidades, destaca-se o 
de Cubatão, em estágio mais avançado de desenvolvimento e recentemente laureado em 
auditoria internacional realizada pela FFI-Fauna and Flora Internacional.

ARCELORMITTAL INOX BRASIL

TÍTULO: AGRICULTORES POR NATUREZA: UTILIZAÇÃO DO  
BIODIGESTOR NAS COMUNIDADES DO ENTORNO DO PARQUE  
ESTADUAL DO RIO DOCE - RESERVA DA BIOSFERA

Responsável: Odilon Machado Neto

Resumo: A proposta de desenvolver tecnologias sustentáveis vem ao encontro de dois 
grandes desa�os: o primeiro, em contribuir com o desenvolvimento das comunidades 
rurais do Vale do Jequitinhonha, em especial, das cidades de Turmalina, Minas Novas, 
Veredinha, Capelinha e Itamarandiba, nas quais a empresa possui atividades produtivas 
– a região possui um dos menores IDHs (índice de desenvolvimento humano) do país; e, 
o segundo, desa�o relaciona-se ao do Vale do Aço, buscando “conciliar desenvolvimento 
econômico com a preservação ambiental”, visto que a região, em especial o município 
de Timóteo, é um local privilegiado em termos de biodiversidade.
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ARCELORMITTAL TUBARÃO

TÍTULO: RECIFES ARTIFICIAIS CONSTRUÍDOS A BASE DE ESCÓRIA 
SIDERÚRGICA BENEFICIAM O ECOSSISTEMA E A COMUNIDADE DE 
PESCADORES DO LITORAL DO ESPÍRITO SANTO

Responsável: Eugenio Jose Agrizzi
Resumo: O trabalho foi desenvolvido para avaliar a colonização de organismos mari-
nhos em recifes arti�ciais construídos a base de escória de aciaria, coproduto gerado 
na produção de aço da empresa, com intuito de possibilitar a exploração econômica 
sustentável a partir da produção comercial de mariscos, da pesca artesanal de linha e do 
turismo náutico e subaquático.

AVON COSMÉTICOS LTDA.

TÍTULO: PROJETO VIVA O AMANHÃ

Responsável: Waltencyr Peixoto
Resumo:  Empresa do segmento de Cosméticos, líder mundial de venda direta, cons-
ciente de seu papel na sociedade e preocupada com a emissão de gases poluentes (CO2) 
em sua operação, desenvolveu um projeto para redução desses gases poluentes com 
foco na redução da quilometragem da frota utilizada para distribuir seus produtos na 
malha rodoviária do Brasil. O projeto realizado por uma equipe técnica e software espe-
cí�co (roterizador), envolve parceria com 33 transportadores secundários.

BANCO BRADESCO S.A.

TÍTULO: FUNDAÇÃO AMAZONAS SUSTENTÁVEL: UM PROJETO  
WIN-WIN DE DESENVOLVIMENTO

Responsável: Lincoln Cesário Fernandes

Resumo: Este case relata uma iniciativa do Banco Bradesco que associa objetivos insti-
tucionais e mercadológicos para promover o desenvolvimento sustentável do maior e 
mais estratégico bioma brasileiro e mundial, o amazônico, por meio da criação da Fun-
dação Amazonas Sustentável.

BANDEIRANTE ENERGIA S.A.

TÍTULO: PROGRAMA BANDEIRANTE COMUNIDADE E EDUCAÇÃO

Responsável: Paulo dos Santos Ramicelli
Resumo: O Programa Bandeirante Comunidade e Educação é uma ação social realizada 
pela empresa desde 2002, que tem como objetivo: contribuir para a melhoria da qua-
lidade do ambiente e do ensino fundamental de escolas públicas municipais; contri-
buir com o projeto político-pedagógico da unidade escolar; estimular uma participação  
pró-ativa das comunidades nas escolas; inserir os colaboradores da empresa em exer-
cícios de cidadania, integrando a empresa com a sociedade; e agregar valor à imagem 
corporativa da Bandeirante Energia S.A.
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BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA S.A.

TÍTULO: BIOCONSCIÊNCIA

Responsável: Maíra Gonçalves da Luz Pereira

Resumo: O projeto Bioconsciência nasceu do compromisso da empresa, expresso em 
sua Política Ambiental, de gerenciar seus aspectos e minimizar seus impactos ao longo 
da sua cadeia de valor, para garantir a compatibilização do desenvolvimento econômico 
com a adequada proteção ambiental, na busca constante da garantia de vida das gera-
ções presentes e futuras.

BRASKEM S.A.

TÍTULO: REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE COMPOSTOS ORGÂNICOS  
NA UNIB-BA.

Responsável: Sérgio de Rezende Hortélio

Resumo: A preocupação com a mitigação das agressões ao meio ambiente fez com que 
a redução e controle de emissões atmosféricas se tornassem tema frequente na indús-
tria petroquímica nos últimos anos. Sempre atenta a questões ambientais, a UNIB-BA, 
diante desta situação, ampliou o seu escopo e traçou um Plano de Redução das Emissões 
Atmosféricas.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

TÍTULO: PROJETO “ILHAS DE IMPRESSÃO”

Responsável: Maria Fernanda Ramos Coelho

Resumo: A CAIXA desenvolve, desde 2003, um Programa de Racionalização de Gastos 
e Eliminação de Desperdícios - Proged, que tem a ecoe�ciência como uma de suas dire-
trizes, o qual gerou o Projeto Ilhas de Impressão, que foi direcionado ao público interno e 
teve o objetivo de sensibilizar todos na CAIXA para a economia dos recursos de impres-
são, especialmente papel e cartuchos de tonner e tinta.

CELULOSE IRANI S.A.

TÍTULO: INVENTÁRIO DE EMISSÕES E SUMIDOUROS DE GASES DE  
FEITO ESTUFA EM UMA FÁBRICA DE CELULOS E PAPEL

Responsável: Leandro Alexis Farina

Resumo: Para uma atuação sustentável a empresa busca minimizar e equilibrar a emis-
são de gases de feito estufa nas suas atividades. O Inventário de GEEs foi elaborado de 
acordo com procedimentos e práticas recomendadas pelo protocolo GHG e conforme 
os princípios e requisitos da norma internacional ISO 14.064:2006.
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DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA

TÍTULO: PROGRAMA AGUA LIMPA

Responsável: Ubirajara Tannuri Felix

Resumo: O programa visa a melhorar a qualidade de vida dos habitantes dos municí-
pios bene�ciados, com re�exos nos indicadores de saúde pública e desenvolvimento da 
cidade, por meio da implantação de obras de esgotamento sanitário de a�uentes urba-
nos em municípios de pequeno porte não atendidos pela Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo - SABESP.

DANA INDÚSTRIAS LTDA.

TÍTULO: A NATUREZA AJUDANDO NA REDUÇÃO DOS RESÍDOS  
SÓLIDOS DO TRATAMENTO DE EFLUENTES

Responsável: Simone Nogueira

Resumo: Um ponto essencial para o sucesso do case foi a aplicação da metodologia 6 
Sigma, um enfoque até então incomum na área de Gestão Ambiental. O desenvolvimen-
to e uso de novas tecnologias, como a troca de insumos, foi fundamental para diminuir a 
geração do lodo, assim como o envolvimento de uma equipe multifuncional que envol-
veu o SGA, a Segurança Industrial e o time do 6 Sigma.

DUKE ENERGY GERAÇÃO PARANAPANEMA S.A.

TÍTULO: MITIGAÇÃO DE IMPACTOS EM RESERVATÓRIOS  
HIDRELÉTRICOS - ESTUDO DE CASO DA UHE TAQUARUÇU

Responsável: Ivan Takeshi Toyama

Resumo: O presente case avalia os resultados dos trabalhos de mitigação ambiental rea-
lizados no reservatório de Taquaruçu, já que o empreendimento é contemporâneo à im-
plantação da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei Federal n. 6938/81) e do Processo 
de Licenciamento Ambiental (Resolução CONAMA n. 001/86) que instituiu mecanismos 
de avaliação dos impactos ambientais de empreendimentos modi�cadores do meio am-
biente e de implantação de programas ambientais visando à mitigação desses impactos, 
sendo possível comparar a realidade antes e depois da formação do reservatório, passa-
dos 15 anos do início de sua operação.
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DURATEX S.A.

TÍTULO: PROJETO DE INOVAÇÃO DA ÁRA DE VIVÊNCIA AMBIENTAL 
PIATAN - AVAP

Responsável: João Carlos Redondo

Resumo:  A AVAP, como será denominada ao longo do case, constitui-se num espaço 
para o desenvolvimento de atividades em Educação Ambiental com atendimento mé-
dio de 6.500 visitantes/ano. Localizada no município de Agudos, região centro-oeste 
do Estado de São Paulo, atende públicos provenientes de toda a região e de diferentes 
estados, além de visitantes do exterior. Sua criação teve por objetivo atender o crescen-
te interesse da comunidade em conhecer as plantações �orestais e as atividades nelas 
desenvolvidas.

FUNDAÇÃO ESPAÇO ECO

TÍTULO: SEEBALANCE® - ANÁLISE DE SÓCIO-ECOEFICIÊNCIA

Responsável: Jaqueline Masetto

Resumo: A Análise de Sócio-Ecoe�ciência – tradução do nome em inglês, SEEBALANCE® 
– é uma ferramenta desenvolvida pela BASF em Ludwigshafen na Alemanha e objetiva 
mensurar a sustentabilidade de um produto, processo ou serviço a partir da análise crí-
tica dos aspectos ambientais, econômicos e sociais em seu ciclo de vida das alternativas 
avaliadas que desempenham uma mesma função.

INSTITUTO ESTADUAL DE HEMATOLOGIA ARTHUR DE SIQUEIRA CAV-
ALCANTI - HEMORIO

TÍTULO: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - HEMOCICLE.

Responsável: Dra. Clarisse Lobo

Resumo: Este programa tem como principais objetivos e metas: conscientizar funcio-
nários, familiares, pacientes, doadores e comunidade para a reciclagem de resíduos, a 
�m de segregar corretamente os resíduos que podem ser reciclados, contribuindo para 
a redução do desperdício, do volume, dos custos com transporte de coleta externa e, 
principalmente, à preservação dos recursos naturais e do meio ambiente; compreender 
a Educação Ambiental e atuar como agente multiplicador das ações de educação am-
biental; desenvolver habilidades para reaproveitar produtos e reciclar diversos materiais; 
e gerar recursos para os Programas de Qualidade de vida e Gerenciamento de Resíduos.
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INPEV - INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE  
EMBALAGENS VAZIAS

TÍTULO: LOGÍSTICA REVERSA

Responsável: Juliana Hosken Wernek

Resumo: O modelo prevê que o mesmo caminhão que transporta as embalagens cheias 
de produtos �tossanitários até os distribuidores e cooperativas agrícolas, em vez de vol-
tar vazio para sua origem siga até a central de recebimento mais próxima para recolher 
e levar ao destino �nal as embalagens vazias. Este destino �nal é próximo ao local de 
origem dos caminhões.

ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC

TÍTULO: GESTÃO AMBIENTAL APLICADA NA CADEIA DE VALOR - CASE 
EMBALAGENS – REDUÇÃO DE INSUMOS SOB A ÓTICA AMBIENTAL

Responsável: João Carlos Redondo

Resumo: O objetivo do case foi a modi�cação das embalagens dos microcomputado-
res, dos gabinetes denominados Modelos 1 e 2, visando à redução do custo de frete no 
transporte da Empresa para seus clientes.

KLABIN S.A. 

TÍTULO: PROGRAMA KLABIN DE MONITORAMENTO DA  
BIODIVERSIDADE

Responsável: Ivone Satsuki Namikawa Fier

Resumo: O Programa de Monitoramento da Biodiversidade, realizado por meio de pes-
quisas em parceira com universidades de todo o país, é integrado por diversos projetos 
realizados com instituições acadêmicas e ONGs para o estudo da vida animal e vegetal 
nas áreas �orestais da empresa.

SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE  
SÃO PAULO

TÍTULO: OPERAÇÃO NATUREZA (PROGRAMMA CÓRREGO LIMPO)

Responsável: Anelise Brigano Luzio e Fábio Sanazaro Marin

Resumo: Trata-se do case Operação Natureza (Programa Córrego Limpo), cuja proposta 
é a execução de parceria para o desenvolvimento de ações conjuntas entre a Prefeitu-
ra do Municipal de São Paulo e a SABESP, por meio das Subprefeituras e Unidades de 
Negócio, para melhoria nas condições dos corpos d’água da região e consequente da 
melhoria ambiental da bacia hidrográ�ca.
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SAMARCO MINERAÇÃO

TÍTULO: PROJETO SALVAMAR - EDUCAÇÃO E AÇÃO AMBIENTAL  
ATRAVÉS DA RECICLAGEM DE RESÍDUOS OLEOSOS PROVENIENTES 
DAS ATIVIDADES DE BARCOS DE PESCA E DE TURISMO DE  
GUARAPARI, ANCHIETA E PIÚMA/ES

Responsável: Sandrelly Amigo Lopes

Resumo: A metodologia adotada neste projeto atua na preservação das praias e man-
guezais de Guarapari (Perocão e Prainha), Anchieta e Piúma no Estado do Espírito Santo 
por meio de programas de educação ambiental junto aos pescadores e à comunidade 
como um todo (escolas, famílias, mergulhadores, aquicultores e donos de peixarias lo-
cais) visando a prevenir a poluição causada pelo lançamento nestes ambientes de resí-
duos oleosos proveniente dos barcos de pesca e de turismo.

SOUZA CRUZ S.A.

TÍTULO: PARQUE AMBIENTAL SOUZA CRUZ - FÁBRICA UBERLÂNDIA

Responsável: Edson Heraldo Dorigon

Resumo: O Parque Ambiental é voltado para a visitação pública, possuindo áreas verdes 
destinadas à pesquisa cientí�ca e com projetos de conscientização desenvolvidos na co-
munidade e aos seus colaboradores, trabalhando sempre com conhecimentos voltados 
para o cotidiano dos visitantes.

SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA - SÃO PAULO/SP

TÍTULO: PROJETO FLUIR

Responsável: Aguinaldo Tarso Prieto

Resumo: O Projeto Fluir é uma iniciativa socioambiental da Subprefeitura Itaim Paulis-
ta - região periférica da cidade de São Paulo. Foi uma resposta às demandas populares 
expressas por ocasião do processo de elaboração de seu Plano Regional Estratégico.

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

TÍTULO: BIOINDEX

Responsável: Alexandre Di Ciero

Resumo: Dada a disponibilidade das informações existentes na base cartográ�ca da 
empresa, foi criado o Bioindex, que é um software que dialoga com a base de dados da 
empresa. O Bioindex é composto por 05 índices de diversidade: de clone, de idade, de 
áreas naturais, de fragmentos e de borda.
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VOLKSWAGEN CAMINHÕES & ÔNIBUS

TÍTULO: PENSANDO NO CICLO DE VIDA E A TECNOLOGIA AMBINETAL 
DENTRO DA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA BRASILEIRA - O ESTUDO DE 
CASO DO CAMINHÃO CONSTELLATION VW 19.320E

Responsável: Gian Gomes Marques

Resumo: Realizou-se um comparativo do per�l ambiental do caminhão Constellation 
VW 19.320E DayCab com seu antecessor Worker VW 18.310 Air Suspension, utilizando 
para isto a análise do ciclo de vida (ACV). A meta da empresa é possuir o 1° produto 
nacional com certi�cado ambiental baseado na norma ISO 14040/44.

WAL-MART BRASIL LTDA.

TÍTULO: CLUBE DOS PRODUTORES WAL-MART BRASIL

Responsável: Yuri Feres

Resumo: O Clube dos Produtores abre as portas do Wal-Mart para pequenos e médios 
produtores comprometidos com a qualidade dos produtos e com sistemas de produ-
ção social e ambientalmente responsáveis. Os integrantes recebem orientação gratuita 
para melhorar seus processos de produção, distribuição, logística, práticas trabalhistas 
e cuidados com o meio ambiente, em um impulso que os ajuda a vencer as barreiras de 
comercialização que normalmente afastam as microempresas e o agricultor familiar das 
gondulas dos hipermercados.

YAGASAI INDÚSTRIA DE FIBRAS LTDA.

TÍTULO: COLETA DE CÔCO VERDE

Responsável: Eleonora Silva Lins e Sean Harton

Resumo: Desenvolvimento de um modelo de negócio, norteado pelo desejo de gerar tra-
balho e riqueza, com consequente benefício social e vantagem ambiental. Objetivamos 
coletar, em côco consumido em SP até junho de 2009, ao menos 5% do total do lixo produ-
zido, mesma taxa de realização de reciclagem de lixo. Já passamos de 0,0022% a 0,05% em 
cinco meses, o que representa um crescimento de volume de coleta em 22 vezes.
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AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA

TÍTULO: PRÁTICAS EFICAZES NA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Responsável: Marcelo Matarazzo

Resumo: O nosso objetivo neste case é mostrar que um SGA e�ciente contribui direta-
mente com ganhos ambientais para a Empresa, mais especi�camente, mostrar que as 
práticas que visam à eliminação da geração de resíduos sólidos são bastante relevantes 
para a Empresa.

ALCOA ALUMÍNIO S.A.

TÍTULO: GUIA DE SUSTENTABILIDADE PARA PROJETOS  
HIDRELÉTRICOS NO BRASIL

Responsável: Juliano

Resumo: O Guia de Sustentabilidade oferece elementos que apóiem os pro�ssionais 
que atuam no ciclo de vida das plantas de geração de energia para: encarar e resolver 
questões que a experiência mostrou serem de importância signi�cativa; tornar a gestão 
de seu negócio mais transparente e socialmente responsável; apontar caminhos que 
podem melhorar seu relacionamento com as comunidades do entorno e outras partes 
interessadas; Indicar ações para reduzir os riscos �nanceiros e sócio-ambientais; cons-
truir um plano de gestão sustentável para os seus projetos, que contribua efetivamente 
para o desenvolvimento da região; iniciar um processo de gestão que incorpore a sus-
tentabilidade aos processos, políticas e práticas da empresa.

2009 
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ANGLO AMERICAN BRASIL LTDA.

TÍTULO: OTIMIZAÇÃO DO REÚSO DE ÁGUA - ORAC

Responsável: Dany Shauer

Resumo: O empreendimento, aprovado pela Companhia de Tecnologia de Saneamento 
Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), é constituído por dois reservatórios com 
capacidade total de 30.000m³, 200m de comprimento de canais e um sistema de bom-
beamento. Os reservatórios foram dimensionados para, além de realizar o efeito de de-
cantação, promover a possibilidade de acumular água por tempo necessário, a �m de 
enfrentar condições climáticas desfavoráveis.

ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

TÍTULO: GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS E COPRODUTOS

Responsável: Luiz Antônio Rossi

Resumo: O projeto gestão sustentável de resíduos e coprodutos promove a adoção de 
práticas gerenciais apropriadas para utilizar de forma e�ciente os recursos naturais, redu-
zir a geração de resíduos, promover a reciclagem e a comercialização de co-produtos da 
empresa, desenvolvendo novas aplicações para reduzir estoques internos e custos opera-
cionais, geração de receita com a comercialização, promovendo benefícios socioambien-
tais para a comunidade, além de reduzir a exploração de recursos naturais não renováveis 
e diminuir os riscos de passivos ambientais, aplicando os conceitos de Sustentabilidade.  

ASSOCIAÇÃO INTERGERENCIAL DA CEMIG

TÍTULO: PROGRAMA AI6% DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA CON-
SELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Responsável: Wagner Delgado Costa Reis

Resumo: Os recursos alocados no FIA (Fundos da Infância e da Adolescência) são aplica-
dos na execução de programas e serviços de promoção e defesa dos direitos de crianças 
e adolescentes, em seu âmbito de atuação, segundo Plano de Aplicação de�nido pelos 
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente.

CARAÍBA METAIS S.A.

TÍTULO: APROVEITAMENTO DO EFLUENTE

Responsável: José Eduardo Ribeiro Copello

Resumo: O objetivo principal do projeto é aproveitar o e�uente “água ácida” para pro-
duzir o ácido sulfúrico 45%, transformando o que era considerado um agressivo e�uente 
de processo em um subproduto da empresa, com expressivos ganhos ambientais e a 
sua competitividade.
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BANCO BRADESCO S.A.

TÍTULO: PROGRAMMA DE GESTÃO DA ECOEFICIÊNCIA - DIMINUIÇÃO 
DA EMISSÃO DE GASES DE FEITO ESTUFA

Responsável: Lincoln Cesário Fernandes

Resumo: A meta principal é reduzir as emissões de GEEs a partir da implementação de 
projetos que congreguem aos ganhos ambientais o retorno �nanceiro, pois este é um 
dos preceitos da Ecoe�ciência.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

TÍTULO: AGENDA CAIXA PARA SUSTENTABILIDADE     

Responsável: Jean Rodrigues Benevides

Resumo: Estimular a mudança de cultura da empresa, propiciando o enraizamento dos 
princípios e valores da responsabilidade social empresarial (RSE) e do desenvolvimento 
sustentável (DS).

CELULOSE IRANI S.A.

TÍTULO: MODERNIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE 
- PROJETO DE MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO LIMPO (MDL)

Responsável: Leandro Farina

Resumo: O projeto de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) teve o intuito de 
evitar as emissões de metano geradas por meio do tratamento do e�uente. O mesmo 
envolveu a implementação de tratamento aeróbio, no sistema secundário (biológico), 
cujo sistema usa lodo ativado com aeração prolongada.

CONSÓRCIO DE ALUMÍNIO DO MARANHÃO - ALUMAR

TÍTULO: PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PARA ENTIDADES 
DA SOCIEDADE CIVIL

Responsável: Márcia Rosana S. Seba Salomão

Resumo: A Unidade de Negócio Oeste (NO) realizou um processo de aprendizado com 
foco nas oportunidades de melhorias citadas nos relatórios de avaliação obtidos quan-
do da sua participação nos Prêmios do IPEG e da FNQ. Essas oportunidades de melho-
rias se traduziram em várias ações, dentre as quais foi selecionado um programa capaz 
de reunir elementos práticos e teóricos de capacitação em gestão para entidades do 
terceiro setor e de formação de uma equipe de voluntários internos, com vistas ao de-
senvolvimento conjunto de um projeto direcionado às entidades que atuam na área de 
abrangência da NO.
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CONSÓRCIO DE ALUMÍNIO DO MARANHÃO - ALUMAR

TÍTULO: ALTEAMENTO DE DEPÓSITOS DE RESÍDUO

Responsável: Márcia Rosana S. Seba Salomão
Resumo: A busca por soluções alternativas sustentáveis que minimizem impactos am-
bientais sempre foram perseguidas e esta foi a principal motivação para a implementa-
ção desta solução. A metodologia consiste em depositar o resíduo úmido em diques de 
pequena altura (45 cm) não erodíveis e permeáveis, construídos na superfície de uma 
Área de Resíduo de Bauxita (ARB) existente, área esta cuja capacidade original de estoca-
gem de resíduo já se encontra esgotada, permitindo deságue do excesso de água para a 
área de resíduo de bauxita vizinha.

CONSÓRCIO GASVAP

TÍTULO: AS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS E OS PROCESSOS  
DE MELHORIA APLICADOS

Responsável: Júlio Cézar Alves Duarte
Resumo: O projeto, portanto tem o objetivo de melhorar os níveis de impacto ambien-
tal, contribuindo para a preservação do meio ambiente para as gerações futuras sem 
perder o foco no crescimento da economia e no desenvolvimento do país. Pela impor-
tância deste projeto, o setor de SMSRS da Empresa desenvolve práticas socioambientais 
e processos de melhoria aplicados na otimização da gestão integrada.

CONSTRUTORA COWAN S.A.

TÍTULO: PLANTE ESTA IDEIA

Responsável: José Paulo Toller Motta
Resumo: Brindes Promocionais de �m de ano 2008/2009. Do tipo: caderno de uso diário 
com a divulgação da Carta da Terra, tendo como ilustração a árvore do Pau Brasil, em 
que o manuseio diário gera a leitura e a �xação de seus princípios; cartão de Natal, com 
as sementes do Pau Brasil, a cor de seu pigmento e um número de sementes estratégico 
para gerar a iniciativa do plantio e garantir a germinação.

CPFL GERAÇÃO S.A.

TÍTULO: A REPONTENCIAÇÃO DE PEQUENAS CENTRAIS  
HIDRELÉTRICAS E O MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO LIMPO

Responsável: Rodolfo Nardez Sirol
Resumo: Além do resgate histórico, e da preocupação com os impactos ambientais, não 
se pode deixar de mencionar o pioneirismo da repotenciação em si e na contribuição 
do projeto para a mitigação das emissões de gases de feito estufa tendo o Programa 
de Repotenciação de PCH’s sido reconhecido pela Comissão Interministerial de Mudança 
Global do Clima do Ministério de Ciência e Tecnologia como uma ação que contribuirá 
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para o desenvolvimento sustentável do Brasil – o que consequentemente habilitou a 
companhia para obter créditos de carbono dentro do Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL). Essa iniciativa foi pioneira no Brasil e serviu de base para que outras em-
presas trilhassem o mesmo caminho.

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA

TÍTULO: CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES

Responsável: Ubirajara Tannuri Felix

Resumo: Todos os animais são identi�cados quanto à espécie, marcados (microship, ta-
tuagem ou anilha) e passam por avaliação clínica e biológica, recebendo tratamento 
quando necessário. Atualmente, o CRAS/PET recebe cerca de 7.000 animais por ano – 
principalmente aves, mamíferos e répteis –, oriundos do trá�co ilegal de animais silves-
tres, do resgate das Prefeituras ou ainda da entrega voluntária de particulares.

DUKE ENERGY GERAÇÃO PARANAPANEMA S.A.

TÍTULO: CORREDOR FLORESTAL PARA CONECTIVIDADE DO PARQUE 
ESTADUAL DO MORRO DO DIABO COM A ESTAÇÃO ECOLÓGICA  
MICO-LEÃO-PRETO

Responsável: Rogério Cânovas Camargo Ferreira

Resumo: O objetivo principal do projeto foi implantar um re�orestamento com espécies 
vegetais nativas regionais, em áreas cedidas por terceiros, para conectar esta importante 
Unidade de Conservação aos dois fragmentos �orestais, aumentando assim as chances 
de conservação da biodiversidade local. Outro objetivo foi ampliar as áreas com cober-
tura �orestal localizada na região em que se insere o empreendimento, regularizando 
ambientalmente sete propriedades envolvidas, por meio da formação de parte da Re-
serva Legal de cada propriedade de acordo com a Lei Federal n. 4.771 de 15/09/1965 
(Código Florestal).

DURATEX S.A.

TÍTULO: PARCERIAS EM PESQUISAS DA BIODIVERSIDADE

Responsável: José Luiz da Silva Maia

Resumo: Visando a levantar e monitorar a fauna e a �ora presentes em fazendas com 
plantações �orestais destinadas ao abastecimento de fábricas de chapas de madeira re-
constituída, a empresa estabelece parcerias com instituições de ensino e pesquisa em 
biologia da conservação.
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FIRMENICH & CIA LTDA.

TÍTULO: O QUE É ESSENCIAL DURA PARA SEMPRE

Responsável: Max Araujo
Resumo: O programa de Gestão Responsável da Empresa foi desenvolvido utilizando 
como referência a norma inglesa BS8900 - Diretrizes para a Gestão do Desenvolvimento 
Sustentável e com o objetivo de identi�car qual a contribuição da empresa no desen-
volvimento dos seus funcionários, prestadores de serviços, fornecedores, clientes e co-
munidade que reside no entorno da fábrica, bem como reduzir riscos que possam gerar 
perdas �nanceiras, danos na imagem da companhia ou geração de custos.

GIVAUDAN DO BRASIL LTDA.

TÍTULO: PROJETO MÃOES EM AÇÃO - RECICLANDO ATITUDES,  
MULTIPLICANDO IDEIAS

Responsável: Mona Chamma

Resumo: O projeto tem os seguintes eixos: Geração de renda e inclusão social por meio 
do artesanato de �ores de fuxicos com produtos reciclados para comunidade do entor-
no; Capacitação de um grupo da comunidade para a confecção de peças com foco no 
artesanato de �ores de fuxico destinado ao mercado consumidor, como fonte de renda 
para melhoria da vida das famílias das participantes envolvidas – aproveitando retalhos 
de tecidos, garrafas pet, vidros e outros, contribuindo assim para o desenvolvimento 
social, econômico e ambiental sustentável.

IBG - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOBIOLOGIA

TÍTULO: ESTUDANTE SUSTENTÁVEL

Responsável: Allan Lopes Pires
Resumo: Visa a facilitar o acesso de estudantes de graduação e pós-graduação aos concei-
tos e práticas de sustentabilidade, Geobiologia, Bioconstrução, Bioarquitetura, Biologia 
da Construção e Ecologia, bem como capacitar e gerar mão de obra especializada em téc-
nicas sustentáveis para a construção civil. Entendemos que gerar um mundo sustentável 
e socioambientalmente responsável é sem dúvida alguma o maior desa�o do século XXI. 

INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A.

TÍTULO: PROGRAMA DE RESTAURAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA DO  
BIOMA MATA ATLÂNTICA

Responsável: Jorge José de Barros

Resumo: O Programa promove a restauração de ambientes �orestais do Vale do Paraíba 
do Sul, garantindo re�orestamento de uma área de 560 hectares, área de entorno do 
Parque Nacional do Itatiaia e próximo ao Parque Nacional da Bocaína. Esta restauração 
�orestal facilitará a conectividade gênica destas unidades de conservação.
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INSTITUTO EMBRATEL 21

TÍTULO: PROJETO EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Responsável: Luiz Bressan Filho

Resumo: O desa�o de aliar Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), Educa-
ção e Desenvolvimento Social nas Reservas Extrativistas da Amazônia, ao tempo em 
que a UNESCO lançava a década da educação para o desenvolvimento sustentável. E 
a maior parte desse desa�o é estimular mudanças de atitude e de comportamento na 
sociedade mundial.

INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A.

TÍTULO: BOAS IDEIAS PARA TODO O MUNDO - CONSUMO CONSCIENTE

Responsável: Roseli Maesi

Resumo: No tocante ao Consumo Consciente além da coleta seletiva de lixo, reciclagem 
e coleta seletiva de resíduos, mantemos periodicamente uma ação de acompanhamen-
to de resultados, uma campanha informativa e constante com dicas de ações voltadas 
ao futuro do planeta e consumo consciente, exemplos de contribuições e aplicações que 
podem ser feitas não só no ambiente de trabalho, mas também em casa e no convívio 
com outros parceiros, conteúdos ligados a cuidar do meio ambiente em geral, sugerindo 
pequenas ações fáceis e simples de serem colocadas em prática e trazendo informações 
de que quando estas atividades são implementadas geram resultados não só �nancei-
ros por meio das economias, mas especialmente de conceito no qual o benefício ajuda 
a construir um mundo melhor.

ITAIPU BINACIONAL

TÍTULO: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A  
SUSTENTABILIDADE

Responsável: Nelton Miguel Friedrich 

Resumo: Esse Programa, por meio da gestão por microbacia, trabalha com uma visão 
integrada do solo, da água, da ecologia e da questão sociocultural, visando a empoderar 
e apoiar as pessoas para que possam atuar na gestão ambiental dos seus municípios 
e, para tanto, faz-se necessária a Educação Ambiental (EA) atuando transversalmente. 
Assim, o Programa de Educação Ambiental para a Sustentabilidade, tem como principal 
objetivo facilitar processos na busca do [re]conhecimento e prática necessários  a uma 
transformação socioambiental rumo à sustentabilidade.
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JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL E COMÉRCIO PRODUTO

TÍTULO: TECNOLOGIA LIMPA: PRÓ-SUSTENTABILIDADE DA  
ECOLOGIA HUMANA E DO PLANETA

Responsável: Adejair Cristino

Resumo: O presente caso relata o trabalho iniciado há 2 anos, cujo objetivo foi pro-
vocar uma mudança de postura das instituições de saúde com relação aos métodos 
adotados para esterilizar artigos médico-hospitalares utilizados em suas atividades. O 
processo de esterilização consiste na extinção de todas as formas de microorganismos 
vivos (vírus, bactérias, fungos etc.) existentes nesses materiais para que a integridade 
e vida dos pacientes atendidos e pro�ssionais que os utilizam não sejam comprome-
tidas pelo risco biológico.

KLABIN S.A.

TÍTULO: GANHOS AMBIENTAIS CONQUISTADOS COM A APLICAÇÃO  
DE ALTA TECNOLOGIA EM TRATAMENTO DE EFLUENTES

Responsável: Rosana Viegas

Resumo: O Projeto de Expansão MA-1100 proporcionou uma série de benefícios so-
ciais e ambientais para a região de Telêmaco Borba/PR, cidade em que está situada a 
Unidade industrial. Dentre os principais benefícios apresentados: Redução da carga 
especí�ca de DBO5 no e�uente tratado enviado para o Rio Tibagi em 59,06%; Redução 
da carga especí�ca de DQO no e�uente tratado enviado para o Rio Tibagi em 369%; 
Redução de 90% ou mais na emissão de sólidos sedimentáveis (SS) no e�uente tratado 
enviado ao Rio Tibagi.

RODONORTE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A.

TÍTULO: PROJETO SOCIOAMBIENTAL SACOLONA

Responsável: Simone Suzzin

Resumo: São bolsas customizadas para estudantes como nécessaires, estojos, aventais, 
porta-níqueis e uma in�nidade de outras peças que são produzidas de acordo com a 
encomenda do cliente. Empresas que conheceram o projeto também passaram a in-
centivar a iniciativa e várias delas utilizam os produtos da SacoLona como brindes, no 
intuito de divulgar a valorização do meio ambiente.
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SOUZA CRUZ S.A.

TÍTULO: INVENTÁRIO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA E 
ESTOQUE DE CARBONO NA PRODUÇÃO

Responsável: Jorge Augusto Rodrigues

Resumo: A produção do insumo consumido pela Cia., em 2008, foi realizada em sistema 
de parceria com 43.185 produtores agrícolas. Este sistema vem sendo aperfeiçoado ao 
longo de muitas décadas. Nele a empresa funciona como uma integradora dos produ-
tores rurais, fornecendo tecnologia, assistência técnica, além dos insumos e sementes, 
pagos na entrega da produção, que tem compra garantida, ou seja, a Cia. interage ativa-
mente com os produtores que estão associados a ela.

VALTRA DO BRASIL LTDA.

TÍTULO: REÚSO DE ÁGUA

Responsável: Marcelo Matarazzo Araújo

Resumo: Em linha com a política corporativa da Qualidade, Meio Ambiente e Segurança 
e Saúde de reduzir o esgotamento de recursos naturais, estudos foram desenvolvidos 
a �m de identi�car atividades com consumo considerável de água e oportunidades de 
implantação de reúso. Com este foco, implantou-se um projeto de reúso de água nos 
processos de pintura de componentes e chassi dos tratores agrícolas fabricados.

WAL-MART BRASIL LTDA.

TÍTULO: CONSUMO CONSCIENTE DE SACOLAS PLÁSTICAS

Responsável: Julia Claire Gemignani Noble

Resumo: Em 2008, foi realizado projeto-piloto em três lojas de Curitiba no qual foram 
apresentadas aos clientes alternativas ao uso de sacolas plásticas. Dentre as diversas al-
ternativas, como caixas de papelão e sacolas de papel, a sacola de algodão foi a opção 
mais aceita e, portanto, escolhida para ser utilizada em todas as unidades da rede. Ado-
tou-se a sacola de algodão cru, com os dizeres Eu faço a diferença. Uso sacola retornável 
e as peças passaram a ser comercializadas a preço de custo (R$ 2,50) e, ainda, foram 
distribuídas aos mais de 70 mil funcionários para estimular o seu uso internamente. Em 
um ano foram comercializadas 2 milhões de peças.
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AGCO - UNIDADE: VALTRA DO BRASIL LTDA.

TÍTULO: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Responsável: Sirlene R. Dutra Pinto 

Resumo: O Programa de Educação Ambiental é destinado a estudantes do ensino fun-
damental de escolas da rede pública de ensino. A iniciativa permite que os alunos vi-
sitem as instalações da empresa e conheçam as medidas adotadas para a conservação 
do meio ambiente. Durante a visita os alunos conhecem o programa de coleta seletiva, 
a central de armazenamento de resíduos e a estação de tratamento de e�uentes, rece-
bendo ainda informações e dicas de sustentabilidade. 

AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA

TÍTULO: GESTÃO CORPORATIVA DE MEIO AMBIENTE, SEGURANÇA  
E SAÚDE OCUPACIONAL

Responsável: Liana Sampaio Goron

Resumo: O sistema de Gestão de Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional é de 
responsabilidade deste mesmo setor, que faz parte da Diretoria de Recursos Humanos. 
A Diretoria de RH hoje é para América do Sul e da mesma forma a Gerência de Meio Am-
biente, Segurança e Saúde Ocupacional. Nesta nova estrutura foi traçada uma diretriz 
no sentido de integrar os sistemas de gestão, pois eles eram diferentes nas unidades de 
Mogi das Cruzes, Canoas e Santa Rosa. Apesar de todas as unidades serem certi�cadas, 
a maneira de gerir o sistema era bem diferente e a estrutura na qual os documentos 
haviam sido criados também. 

2010 
27 CASES BENCHMARKING CERTIFICADOS
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ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

TÍTULO: PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE

Responsável: Rodrigo Lana de Almeida 

Resumo: Consiste no programa para promover iniciativas que emitam menos Gases de 
Efeito Estufa (GEEs) na atmosfera, contribuindo para uma atividade mais limpa.

ARCELORMITTAL TUBARÃO

TÍTULO: PROGRAMA NOVOS CAMINHOS

Responsável: Guilherme Correa Abreu

Resumo: O projeto promove a adoção de práticas sustentáveis apropriadas para uti-
lizar de forma e�ciente os recursos naturais, reduzir a geração de resíduos, promo-
ver a reutilização e reciclagem e de coprodutos da empresa, desenvolvendo novas 
aplicações reduzindo estoques internos e custos operacionais, promover benefícios 
socioambientais para a comunidade, além de contribuir para redução da exploração 
de recursos naturais não renováveis com a substituição pelo coproduto diminuindo os 
riscos de passivos ambientais.

BANCO BRADESCO S.A.

TÍTULO: PROCESSO SUSTENTÁVEL DE GESTÃO E DESTINAÇÃO  
DE RESÍDUOS TECNOLÓGICOS

Responsável: Lincoln Cesário Fernandes

Resumo: O Programa de Gestão da Ecoe�ciência gerencia as emissões de Gases de Efei-
to Estufa (GEEs), o consumo dos recursos naturais e materiais e a geração de resíduos, 
visando a reduzir os impactos ambientais. Entre os objetivos dessa iniciativa estão inte-
grar a gestão ambiental de todas as empresas da Organização, monitorar e internalizar 
melhores práticas ambientais e replicar ações de ecoe�ciência de determinados depar-
tamentos, disseminando-as por toda a Organização. 

BRASKEM S.A.

TÍTULO: UNIDADE DE REÚSO E RECICLO DA UNIB-BA

Responsável: Sérgio de Rezende Hortélio

Resumo: O projeto de reúso de água da UNIB-BA tem como objetivo a melhoria dos in-
dicadores de sustentabilidade da empresa e, consequentemente, a redução da pressão 
sobre a demanda de água oriunda de fonte externa.
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CABANELLOS SCHUH ADVOGADOS ASSOCIADOS 

TÍTULO: TECNOLOGIA APLICADA AO DIREITO: RESULTADOS  
POSITIVOS PARA O MEIO AMBIENTE

Responsável: Gabriel Moreira 

Resumo: O Sistema Integrado de Gestão da Informação (SIGMA) da empresa é um 
projeto inovador com ênfase na sustentabilidade. Idealizado a partir da integração das 
rotinas de um escritório de advocacia, baseado na Região Sul, com atuação em todo 
país, teve como etapa fundamental o arquivamento eletrônico de documentos jurídicos.  

CARBOCLORO S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS

TÍTULO: PROGRAMA FÁBRICA ABERTA

Responsável: Assessoria de Comunicação Externa 

Resumo: Em 1985 iniciou-se o Programa Fábrica Aberta com o intuito de estreitar a re-
lação entre a indústria e a comunidade abrindo suas portas por meio de um projeto de 
visitas no formato até hoje inédito. Assim, a comunidade pôde conhecer uma indústria 
química que produz em harmonia com o meio ambiente.

CELULOSE IRANI S.A.

TÍTULO: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Responsável: Janete scalcon

Resumo: A empresa tem o intuito de difundir a educação ambiental não somente aos 
colaboradores, mas para um público mais amplo para que este possa disseminar na co-
munidade as informações obtidas. Diante do compromisso com a sustentabilidade a or-
ganização desenvolve ações de educação ambiental buscando envolver os stakeholders. 

CONSÓRCIO DE ALUMÍNIO DO MARANHÃO - ALUMAR

TÍTULO: RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL EM ÁREA PORTUÁRIA

Responsável: Elisângela da S. M. Santos 

Resumo: A recuperação de uma área de manguezal degradada pelo deslizamento de 
parte do talude sedimentar no Porto da Alumar está sendo conduzida desde outubro de 
2006. Os riscos de novos deslizamentos, com consequentes problemas ambientais e de 
segurança, requereram estudos e soluções arrojadas e inovadoras para a estabilização 
da área e recuperação do manguezal afetado. Para isso, buscaram-se tanto medidas téc-
nicas quanto educativas de modo a sensibilizar e envolver a empresa além do trabalho 
de recuperação, em uma compreensão da importância de conciliar o desenvolvimento 
industrial com a manutenção dos bens e serviços do manguezal.
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CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ

TÍTULO: PRESERVAÇÃO DO HABITAT NATURAL DE BALEIAS FRANCAS POR 
MEIO DE METODOLOGIA CONSTRUTIVA, INOVADORA E SUSTENTÁVEL

Responsável: João Gilberto Chiaranda Duarte 

Resumo: Ação realizada com a �nalidade de preservar o habitat natural da Baleia Franca 
– espécie migratória que utiliza a costa catarinense para acasalar, procriar e amamen-
tar seus �lhotes – subsidiou o ordenamento da execução da Obra do Porto na região e 
preveniu a ocorrência de impactos ambientais decorrentes das atividades da mesma no 
litoral de Santa Catarina. Foi implementado o Programa de Monitoramento das Baleias 
Francas, o que possibilitou a integração harmoniosa das atividades alusivas à implanta-
ção do Porto com a manutenção do equilíbrio do ecossistema local.

DUKE ENERGY INTERNACIONAL - GERAÇÃO PARANAPANEMA 

TÍTULO: RESTAURAÇÃO DE MATA CILIAR - PROGRAMA DE PROMOÇÃO 
FLORESTAL

Responsável: Antonio Manoel Cardoso Ribeiro

Resumo: O Programa de Promoção Florestal propicia a melhoria de vida da população 
que está inserida nas bacias hidrográ�cas em que estão os reservatórios da empresa, 
pois com a formação de pequenos fragmentos �orestais, mediante o plantio de mudas 
de espécies nativas doadas a essas propriedades rurais é possibilitado o melhoramento 
na qualidade da água, por meio de um �uxo mais contínuo da mesma. O que reduz o 
nível de assoreamento e solapamentos, pois a presença de vegetação arbórea nesses 
locais impede que esses prejuízos ambientais venham a ocorrer nesses corpos d’água.

EDP ENERGIAS DO BRASIL - INSTITUTO EDP

TÍTULO: PROGRAMA LETRAS DE LUZ

Responsável: Ana Maria Schneider

Resumo: O Programa Letras de Luz centra as suas ações no incentivo à leitura. Ler é 
apreender o mundo e a transformação social passa pela utilização desta ferramenta – ler 
é poder escolher construir outra realidade.
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EUCATEX S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

TÍTULO: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL “CASA DA NATUREZA”

Responsável: Fábio Túlio Lima Cró 

Resumo: O Programa de Educação Ambiental (PEA) Casa da Natureza tem por objetivo 
atender em sua sede os alunos de quinto ano do ensino fundamental com conteúdos e 
atividades de Educação Ambiental, sempre de forma lúdica e em contato com ambiente 
natural. E também colaborar na formação pedagógica dos Educadores da rede pública 
de ensino por meio da Capacitação em Educação Ambiental, desenvolvendo uma parce-
ria, de forma que os conteúdos abordados nas visitas possam ser retomados posterior-
mente na sala de aula ou aplicados antes mesmo da visita acontecer.

FIRMENICH & CIA. LTDA. 

TÍTULO: PRODUÇÃO MAIS LIMPA

Responsável: Miguel de Figueiredo

Resumo: O objetivo da empresa com este programa é o fortalecimento das competên-
cias internas dos colaboradores e da cadeia de fornecedores na metodologia de P+L, 
com o desenvolvimento de casos práticos com o foco na redução do consumo de água 
e geração de e�uentes internamente nas áreas produtivas Durarome® e SprayDryer®. 

INSTITUTO EMBRATEL 21 

TÍTULO: TECNOLOGIA A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Responsável: Luiz Bressan Filho

Resumo: A Brigada foi criada há 20 anos, por iniciativa dos próprios moradores da Ilha preo-
cupados com o aumento do número de turistas e os danos que poderiam ser causados à 
Região. O grupo atua em sete praias cujo objetivo é manter as praias e trilhas limpas, além de 
incentivar a educação e assinalar a importância da preservação ambiental da ilha.

LLX AÇU OPERAÇÕES 

TÍTULO: CENÁRIO DA SITUAÇÃO EDUCACIONAL DAS COMUNIDADES 
PESQUEIRAS DE SÃO JOÃO DA BARRA

Responsável: Gleide Gomes 

Resumo: O projeto desenvolve estudo visando a identi�car as principais questões sobre 
a realidade das comunidades pesqueiras que atuam no entorno do projeto de implanta-
ção do empreendimento Superporto do Açu, no Município de São João da Barra (Norte 
Fluminense). E busca também contribuir para a construção de processos multilaterais 
(setor privado, governo, instituições e terceiro setor, por exemplo) de incremento das 
condições socioeconômicas destas comunidades, com ênfase na questão da educação, 
além de incentivar a melhoria das políticas públicas da atividade pesqueira.
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MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA. 

TÍTULO: MOTOCICLETA BICOMBUSTÍVEL

Responsável: Patrícia Peres

Resumo: Original de fábrica, o sistema Mix possui componentes exclusivos e dispensa 
qualquer tipo de adaptação, permitindo o uso de gasolina, álcool ou da mistura álcool/
gasolina.

NEOENERGIA S.A.

TÍTULO: PROJETO ENERGIA VERDE - PROJETO DE INCENTIVO PARA 
EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA RESIDENCIAL E CONSCIENTIZAÇÃO 
AMBIENTAL

Responsável: Ana Christina Romano Mascarenhas

Resumo: Para participar do projeto, o consumidor contribui para o re�orestamento de 
áreas remanescentes de Mata Atlântica e é incentivado por meio da oferta de bônus (des-
contos na fatura de energia) quando da troca de refrigeradores, condicionadores de ar e 
freezers por modelos e�cientes certi�cados com o Selo Procel de Economia de Energia.

PEPSICO DO BRASIL LTDA.

TÍTULO: PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE PARA FORNCEDORES

Responsável: Andreza Araujo

Resumo: A criação do canal de comunicação com os fornecedores aconteceu por ne-
cessidade de comunicar nossas diretrizes de negócio e para trabalharmos critérios de 
sustentabilidade para as negociações. Porém antes de estabelecermos estes procedi-
mentos criamos esta plataforma para entender o nível de nossos fornecedores espalha-
dos na América do Sul.

PEPSICO DO BRASIL LTDA.

TÍTULO: PROMOÇÃO DA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL POR  
MEIO DE CALCULADORAS DE IMPACTO.

Responsável: Andreza Araujo

Resumo: Ferramenta de Conscientização e Educação Ambiental com vistas ao compar-
tilhamento dos valores da companhia e a sua preocupação em motivar os funcionários 
para que absorvam valores de sustentabilidade e se tornem cidadãos mais conscientes 
quanto a sua participação individual para o futuro do planeta.
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RIO PARACATU MINERAÇÃO (KINROSS PARACATU)

TÍTULO: EVOLUÇÃO, ADEQUAÇÃO E RESULTADOS DO PROGRAMA  
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PEA) DA EMPRESA

Responsável: Ana Lúcia Taveira

Resumo: Como parte do Programa de Desenvolvimento Sustentável, destaca-se o Pro-
grama de Educação Ambiental (PEA) que tem como objetivo global promover ações e 
atividades de comunicação e educação ambiental, visando a contribuir para ampliar a 
percepção sobre as questões ambientais atuais e locais, bem como transmitir informa-
ções e treinamentos no Sistema de Gestão Ambiental - SGA. 

SAMA S.A. MINERAÇÕES ASSOCIADAS

TÍTULO: PROGRAMA SAMBAÍBA - ARTESANATOS EM ROCHA  
ESTÉRIL DE SERPENDINITO E FIBRA DE BANANEIRA

Responsável: Cilene Bastos de Paula
Resumo: O desa�o do Programa é o aproveitamento da rocha estéril, para ser transfor-
mada em peças artesanais ornamentais e utilitárias e também reaproveitar pseudocau-
les de bananeira que se tornam resíduos depois da retirada do cacho, para a confecção 
de papéis utilizados no revestimento das embalagens. 

SOUZA CRUZ S.A. 

TÍTULO: “CARTA AOS VAREJISTAS” - AMPLIAÇÃO DO RETORNO  
DE CAIXAS DE PAPELÃO JUNTO AOS VAREJISTAS

Responsável: Douglas Guedes de Oliveira
Resumo: O projeto Carta aos Varejistas - Ampliação do retorno de caixas de papelão junto 
aos varejistas surgiu de uma demanda da equipe nacional de distribuição para que fos-
sem desenvolvidas novas estratégias de aumento no retorno das caixas de papelão. Por 
meio desta necessidade foram estudadas alternativas que pudessem viabilizar o aumen-
to no retorno das caixas de papelão.

SOUZA CRUZ S.A.

TÍTULO: OTIMIZAÇÃO NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  
DA FÁBRICA DE UBERLÂNDIA

Responsável: Edson Heraldo Dorigon
Resumo: A empresa consciente da importância de sua atuação na preservação do meio 
ambiente investe na atualização tecnológica e na capacitação de todos os colaboradores 
da unidade. Demonstra uma crescente preocupação com o gerenciamento do resíduo 
industrial, justi�cada pela necessidade da redução do consumo dos recursos naturais e 
preocupação em evitar o desperdício de materiais e energias utilizadas nos processos 
produtivos, visando a mitigar e minimizar o impacto ambiental decorrente da geração 
de resíduos do seu processo industrial, eliminando o passivo ambiental e fortalecendo 
sua imagem de empresa responsável ambientalmente.
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SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

TÍTULO: MATRIZ DE DESEMPENHO SOCIAL M.D.S

Responsável: Luciana Batista Perreira

Resumo: Considerando o novo ciclo de crescimento da empresa, foi criada a Matriz de 
Desempenho Social responsável pela análise socioambiental dos municípios e comuni-
dades rurais localizados na nossa área de atuação.

WAL-MART BRASIL

TÍTULO: SUSTENTABILIDADE DE PONTA A PONTA

Responsável: Yuri Nogueira Feris

Resumo: Em junho de 2008 uma empresa varejista propôs para alguns de seus forne-
cedores que �zessem análise do ciclo de vida em um produto líder – da matéria-prima 
ao descarte – para desenvolver alterações signi�cativas buscando reduzir seus impactos 
socioambientais relacionados a três grandes metas do varejista: Clima e Energia, Resí-
duos e Produtos. O produto �nal teria que ser mais sustentável de ponta a ponta, isto 
é, não poderia ter aumento de custo para o consumidor, gerando um ciclo virtuoso de 
produção e consumo consciente – e que serviu como exemplo.
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3.2 CASOS BENCHMARKING ORGANIZADOS  
EM 10 CATEGORIAS GERENCIAIS

ARRANJOS PRODUTIVOS

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para 
novos designs de produção que otimizem o desempenho ambien-
tal do processo produtivo.

Cases: 08

EDUCAÇÃO, INFORMAÇÃO E  COMUNICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações que 
atuam na formação socioambiental do individuo e/ou estabelecem 
diálogos ou intercâmbio com um ou mais segmentos da sociedade.

Cases: 92

EMISSÕES

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para 
redução, tratamento e destinação de gases poluentes e/ou causa-
dores de efeito estufa. 

Cases: 12

ENERGIA

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para 
inovações que resultem em maior e�ciência ou substituição da 
matriz energética por fontes mais limpas e/ou renováveis.

Cases: 14

FERRAMENTAS E POLÍTICAS DE GESTÃO

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para a 
gestão da sustentabilidade nas organizações e sociedade.

Cases: 55
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MANEJO E REFLORESTAMENTO

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para 
recuperação e manutenção da �ora e fauna nativas, assim como 
dos recursos naturais diversos. 

Cases: 08

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para pes-
quisas e soluções que contribuam com a proteção e a preservação 
ambiental e social, e/ou mudanças de hábitos de consumo.

Cases: 11

PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO 

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações que 
contribuam com a recuperação, manutenção e ampliação de es-
paços ambientais em áreas delimitadas, como parques de preser-
vação, reservas, etc.
Cases: 33

RECURSOS HIDRÍCOS E EFLUENTES 

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para a 
conservação, recuperação, melhoria da qualidade, e uso racional 
da água nas organizações e sociedade.

Cases: 34

RESÍDUOS

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para a 
minimização, destinação, tratamento, e/ ou reinserção de resíduos 
na cadeia produtiva. 

Cases: 44

TOTAL DE CASES

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações que contribuam com a 
melhoria do meio ambiente natural,  social e econômico. 

Cases: 311
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TABELA DE CASES BENCHMARKING ORGANIZADOS POR CATEGORIAS 
GERENCIAIS

1. Edições 2011 a 2014 – Os resumos dos cases Benchmarking certi�cados nestas edições 
foram extraídos dos conteúdos enviados pelos gestores na ocasião de suas inscrições.

2. Edições 2003 a 2010 – Os cases Benchmarking certi�cados nestas edições já tiveram 
seus resumos publicados em BenchMais1 e BenchMais2, portanto são apenas citados 
nesta edição com uma breve �cha técnica com informações básicas e resumidas.

3. Os conteúdos completos pertencem ao acervo Benchmarking.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

1 3 1 2 1 8

4 4 8 11 5 7 10 9 8 8 9 9 92

2 1 1 1 2 4 2 1 14

2 2 1 1 2 2 2 12

3 7 5 5 5 4 5 6 4 4 3 4 55

1 3 1 2 1 8

1 3 2 1 2 1 1 11

2 2 1 2 6 5 3 3 5 1 1 2 33

1 3 3 3 4 5 1 1 2 8 3 34

2 3 3 3 4 4 2 4 6 2 1 10 44

Total 14 20 24 27 26 30 30 27 28 23 30 32 311
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EDUCAÇÃO, INFORMAÇÃO  
E COMUNICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL 
4 Cases

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações que atuam na formação so-
cioambiental do indivíduo e/ou estabelecem diálogos ou intercâmbio com um ou mais 
segmentos da sociedade

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES

CASE: VIVEIRO DE MUDAS: SEMEANDO A INCLUSÃO SOCIAL

Cidade: São Bernardo

Estado: SP

Responsável: Valdir Ribeiro

Cargo: Coordenador de Sustentabilidade

Resumo: A metodologia do case do Viveiro de Mudas é bastante simples e conta com 
o comprometimento e a dedicação de todos os envolvidos. Para o sucesso do projeto, 
�rmamos uma parceria junto a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE-
-Diadema), além do enorme apoio e envolvimento dos colaboradores indiretamente 
envolvidos com o Viveiro de Mudas. A inclusão dos colaboradores especiais acontece de 
maneira irrestrita. Todos dividem os mesmos espaços sociais, como restaurantes, área de 
vivência, eventos e festas, além de, eventualmente, ilustrarem as publicações da impren-
sa interna. Tivemos como resultado a produção de mais de 150 mil árvores de espécies 
nativas, utilizadas na recuperação ambiental em áreas de preservação impactadas pelas 
atividades da organização, a inclusão social de 11 (onze) de�cientes intelectuais, através 
de parceria realizada entre nós e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) 
de Diadema, a produção de mudas de espécies arbóreas com a utilização de água de 
reúso, captada em sistema instalado nas próprias estufas do Viveiro, a melhoria no de-
senvolvimento psicossocial dos colaboradores que apresentam de�ciência intelectual e 
a redução signi�cativa dos custos dos projetos de recomposição �orestal decorrentes de 
intervenções realizadas no meio ambiente.

BANCO DIGITAL DE BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS 
RESUMOS DE CASES BENCHMARKING ORGANIZADOS 
EM TEMÁTICAS/CATEGORIAS GERENCIAIS – 2011 – 28 CASES
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DURATEX

CASE: EDUCAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: José Luiz da Silva Maia  

Cargo: Gerente de Meio Ambiente e Proteção Florestal

Resumo: Apresentar uma ação de grande importância e sucesso na iniciativa de promo-
ver a Inclusão Social realizada em parceria com instituições de governo e associações de 
apoio a grupos necessitados. Em seu histórico de gestão �orestal, a Empresa sempre de-
monstrou preocupação em realizar suas atividades em consonância com a conservação 
do meio ambiente e com responsabilidade social.

Este compromisso �ca evidente quando observado o conjunto de práticas socioambien-
tais adotadas, que representam grande peso para a obtenção e manutenção das certi�-
cações do FSC (Forest Stewardship Council) e ISO 14.001.

Com transparência na gestão do empreendimento �orestal e disponibilizando suas 
áreas �orestais e as informações do acervo técnico da empresa, relatam-se neste case 
resultados de parcerias que representam a integração da Empresa com as comunidades 
onde atua. O principal aprendizado deste case está na viabilidade de capacitar e ofere-
cer oportunidade de conhecimento e desenvolvimento de habilidades para Portadores 
de Necessidades Especiais através de iniciativas conjuntas entre setor corporativo e en-
tidades de apoio e prestação de serviços sem �ns lucrativos.

O projeto Educação e Inclusão Social comprova que através do desempenho da respon-
sabilidade social é possível bene�ciar todos os envolvidos, sem comprometimento das 
atividades da empresa coordenadora do projeto.

Aliás, pelo contrário, por meio dessa iniciativa, é possível identi�car potencialidades em 
alunos que podem fazer parte do quadro de funcionários da empresa.

O projeto resultou em experiências concretas de convivência, permitindo a comple-
mentação das competências no convívio com portadores de necessidades especiais. Os 
colaboradores da empresa constataram a importância da contribuição que deram ao 
projeto. O projeto poderá contribuir para que outras organizações tenham facilitados os 
procedimentos de atendimento à Lei 8.213/91 (Lei de Cotas para Portadores de Neces-
sidades Especiais). Através desse projeto é possível oferecer ao mercado pro�ssionais 
capacitados e bene�ciar, além da comunidade, outras empresas dos segmentos agríco-
las e �orestais.
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LLX SUDESTE OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA.

CASE: PLANO DE INVESTIMENTO SOCIAL DA PESCA DO  
EMPREENDIMENTO PORTO SUDESTE, ITAGUAÍ, RIO DE JANEIRO

Cidade: Rio de Janeiro

Estado: RJ

Responsável: Marcus Vinicius Ferreira do Nascimento

Cargo: Coordenador de Responsabilidade Social

Resumo: O movimento da responsabilidade social empresarial estimulou uma aborda-
gem mais efetiva e consistente das empresas na relação com suas partes interessadas. 
Em decorrência disso, foram desenvolvidas ou ampliadas as iniciativas de diálogo e de 
parcerias com o objetivo de fortalecer e gerenciar as relações com esses públicos. O Pla-
no de Investimento Social da Pesca teve como objetivo promover a compensação de 
potenciais impactos da implantação do Porto Sudeste; atender às condicionantes das 
licenças ambientais do empreendimento e investir no desenvolvimento sustentável da 
atividade pesqueira na Baía de Sepetiba. Os principais resultados foram:

•	 Estreitamento dos laços e diálogo entre empresa e comunidade pesqueira local.
•	 Início do Plano de Investimento Social da Pesca, com a participação de 11 proje-

tos de�nidos em parceria com as entidades de classe interessadas.
•	 Investimento de R$ 2,3 milhões, bene�ciando mais de 1,6 mil pescadores.
•	 Fomento à atividade pesqueira da região.
•	 Alto grau de poder de replicabilidade do projeto que já vem sendo estudado 

para implantação em outra região.

LLX SUDESTE OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA.

CASE: PROGRAMA DE RELOCAÇÃO PORTO SUDESTE

Cidade: Rio de Janeiro

Estado: RJ    

Responsável: Marcus Vinicius Ferreira do Nascimento

Cargo: Coordenador de Responsabilidade Social

Resumo: Comunicar e envolver a população das comunidades de Vila do Engenho e 
Ponta da Mariquita, afetadas pela implantação do projeto Superporto Sudeste, no pro-
cesso de realocação. O projeto foi concebido de modo a compensar e garantir às famílias 
uma nova moradia em decorrência dos impactos resultantes da construção do empreen-
dimento, além de propiciar as condições necessárias para a reprodução dos vínculos 
sociais preexistentes e a recomposição das atividades econômicas. Os resultados, até 
o momento, foram de um total de 298 famílias, 269 foram realocadas para uma casa 
de tamanho igual ou superior às de origem.  Além disso, as novas moradias possuem 
um padrão construtivo superior. A população afetada teve suas condições preexistentes 
reproduzidas e suas atividades econômicas recompostas, o que pressupõe o acesso aos 
meios de produção, a uma nova moradia, assim como a recomposição do tecido social.



278

LLX SUDESTE OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA. 

CASE: PLANO DE INVESTIMENTO SOCIAL DA PESCA DO  
EMPREENDIMENTO PORTO SUDESTE DE ITAGUAÍ/RJ 

Cidade: Rio de Janeiro

Estado: RJ

Responsável: Marcus Vinicius Ferreira do Nascimento

Cargo: Coordenador de Responsabilidade Social

Resumo: O movimento da responsabilidade social empresarial estimulou uma aborda-
gem mais efetiva e consistente das empresas na relação com suas partes interessadas. 
Em decorrência disso foram desenvolvidas ou ampliadas as iniciativas de diálogo e de 
parcerias com o objetivo de fortalecer e gerenciar as relações com esses públicos. O Pla-
no de Investimento Social da Pesca teve como proposta promover a compensação de 
potenciais impactos da implantação do Porto Sudeste, atender às condicionantes das 
licenças ambientais do empreendimento e investir no desenvolvimento sustentável da 
atividade pesqueira na Baía de Sepetiba. Os principais resultados foram:

•	 Estreitamento dos laços e diálogo entre empresa e comunidade pesqueira local.
•	 Início do Plano de Investimento Social da Pesca, com a participação de 11 proje-

tos de�nidos em parceria com as entidades de classe interessadas. 
•	 Investimento de R$ 2,3 milhões, bene�ciando mais de 1,6 mil pescadores.
•	 Fomento à atividade pesqueira da região. 
•	 Alto grau de poder de replicabilidade do projeto que já vem sendo estudado 

para implantação em outra região. 

PEPSICO

CASE: GINCANA VIDA SUSTENTÁVEL 

Cidade: São Paulo

Estado: SP 

Responsável: Cynthia Dalvia 

Cargo: Jornalista 

Resumo: A Gincana Vida Sustentável que ocorreu entre junho e dezembro de 2010, foi 
divulgada para 20 mil funcionários em sete países da América do Sul: Brasil, Colômbia, 
Peru, Chile, Argentina, Venezuela e Equador, onde estão localizadas 30 fábricas, 168 cen-
tros de distribuição e 5.800 rotas. Seu foco foi fazer os participantes contarem suas his-
tórias pessoais de sustentabilidade, detalhando as iniciativas sustentáveis em sua vida 
pessoal. No total foram 3,4 mil inscrições para a seleção das dez melhores histórias que 
foram �lmadas e disponibilizadas para votação aberta ao público interno e externo no 
site da gincana. Os resultados da votação foram surpreendentes: 13.850 votos distribuí-
dos por 64 países. A gincana mobilizou pessoas nos cinco continentes que elegeram um 
funcionário como autor da melhor história pessoal de sustentabilidade. 
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SABESP- COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

CASE: PROGRAMA ABRAÇO VERDE 

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Patrícia de Fátima Goularth

Cargo: Coordenadora do Programa

Resumo: Queremos contribuir com a sustentabilidade do planeta por meio da união de 
esforços e talentos múltiplos de representantes de diversos segmentos da sociedade. 
Promovemos o plantio de aproximadamente 17 mil árvores no entorno das áreas de res-
ponsabilidade da Empresa em a parceria com comunidades e outras organizações em 
prol de causas socioambientais e a redução com as despesas de manutenção das áreas, 
principalmente calçadas, das instalações da EMPRESA. 

R&A CONSULTORIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 

CASE: VINTE E DOIS ANOS DE PIONEIRISMO FAZENDO NEGÓCIOS 
SUSTENTÁVEIS 

Cidade: Cotia 

Estado: SP 

Responsável: Rogério Ruschell

Cargo: Diretor 

Resumo: A empresa foi criada em 1989 baseada em uma decisão de foro íntimo de seu 
fundador, e com uma proposta �losó�ca de fazer negócios ambientalmente corretos, 
socialmente justos e economicamente lucrativos. 

Em 22 anos de atuação a empresa:
•	 desenvolveu estudos estratégicos para negócios mais sustentáveis para organi-

zações privadas e públicas como Grupo Suzano, Sociedade Brasileira de Silvicul-
tura, Sapesp, Agfa, ACCE – Associação de Construtores de Centrais Energéticas, 
WWF Brasil e Socicam;

•	 ajudou a PricewaterhouseCoopers a formatar Indicadores de Sustentabilidade e 
Responsabilidade Social Corporativa para o setor siderúrgico brasileiro;

•	 trabalhou como ombudsman comunitário em projetos de implantações de uni-
dades industriais apresentados em audiências públicas pela Vale, International 
Paper, Votorantim Celulose e Papel e Veracel;

•	 colaborou na estruturação de cadeias de suprimentos mais sustentáveis para 
Volkswagen e Walmart;

•	 redigiu, editou participou de 16 livros e estudos especializados para organiza-
ções como Câmara Alemã, Walmart, editora Europa,
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•	 publicou mais de 800 páginas de artigos técnicos 
•	 realizou programas de educação ambiental corporativa para organizações como 

Grupo Gerdau, Bayer, Unibanco, Goodyear e Votorantim – além da criação do 
primeiro curso de pós-graduação em sustentabilidade no Brasil, criado em 1995 
na ESPM-SP. 

WAL-MART BRASIL LTDA.

CASE: SUSTENTABILIDADE NA COMUNICAÇÃO VISUAL DAS LOJAS

Cidade: Barueri

Estado: SP

Responsável: Tatyane Nunes  

Cargo: Coordenadora de Comunicação Externa  

Resumo: Em 2005 a empresa decidiu pela adoção de um processo de gestão orientado 
pela sustentabilidade, baseado em três grandes objetivos globais como forma de cres-
cimento dos negócios e preservação da atividade em um novo ambiente de mercado.
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ENERGIA
2 Cases

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para inovações que resultem 
em maior e�ciência ou substituição da matriz energética por fontes mais limpas e/ou 
renováveis

AGCO DO BRASIL – UNIDADE VALTRA DO BRASIL LTDA.

CASE: PROJETO INTEGRADO BIODIESEL – 100% BIODIESEL

Cidade: Mogi das Cruzes

Estado: SP  

Responsável:  Sirlene R. Dutra Pinto

Cargo: Analista de Meio Ambiente

Resumo: No rastro da sustentabilidade, pensando na tendência de expansão do uso de 
energia renovável no campo, a AGCO desenvolveu uma linha de produtos, composta 
por tratores, colheitadeiras e pulverizadores com motores aptos a trabalhar com diesel e 
biodiesel B-100, ou seja, 100% biodiesel. Com a adoção dessa prática foram notados al-
guns benefícios: como se trata de energia limpa, o biodiesel tem a vantagem de ser uma 
fonte de energia renovável, menos poluente, quando comparado a queima do diesel, 
numa redução substancial de emissão de gases poluentes; prevenção de contaminação 
em caso de vazamentos no solo, etc. A busca por combustíveis renováveis é uma reali-
dade e saímos na frente com produtos versáteis que operam com diesel e que também 
estão prontos para trabalhar com 100% biodiesel.



282

NEOENERGIA

CASE: PROJETO VALE LUZ

Cidade: Salvador

Estado: BA     

Responsável: Ana Crhistina Romano Mascarenhas

Cargo: Assessora de E�ciência Energética  

Resumo: O VALE LUZ é um projeto de caráter socioambiental que tem como �nalidade 
reduzir o valor da conta de energia da população de baixa renda e criar um destino al-
ternativo para o lixo. A Coelba acredita que vale a pena usar a energia para reinventar e 
transformar, até mesmo o que já não servia mais, em algo de valor real para as pessoas 
e o meio ambiente. Com o andamento do projeto, já foi descontado um total de R$ 
16.663,64 em contas de luz, existindo inclusive casos de quitação total da conta mensal 
de energia elétrica por parte de alguns consumidores, apenas através de créditos gera-
dos pela venda dos resíduos sólidos.

No caráter ambiental já foram retiradas aproximadamente 68 toneladas de resíduos só-
lidos que iriam para os aterros sanitários e que, por �m, foram destinadas a reciclagem. 
O projeto é amplamente replicável tendo em vista que ele já está em andamento desde 
dezembro de 2007. Acreditamos que toda empresa pode ser agente de transformação 
social e o Projeto VALE LUZ colabora para uma nova postura da população quanto à 
forma de destino de cada resíduo sólido que produz dentro de suas casas e a responsa-
bilidade que a sociedade precisa ter com o meio ambiente.
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FERRAMENTAS E POLÍTICAS DE GESTÃO
4 Cases

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para a gestão da sustentabi-
lidade nas organizações e sociedade

ASSOCIAÇÃO VALE PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

CASE: DOIS ANOS DE AÇÕES PELA CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS 
NATURAIS E DESENVOLVIMENTO LOCAL – DEIXANDO UM LEGADO 
POSITIVO PARA AS PRÓXIMAS GERAÇÕES

Cidade: Rio de Janeiro

Estado: RJ     

Responsável: Mirela Sandrini

Cargo: Gerente do Fundo Vale

Resumo: Criada em 2009, a organização transformou em metodologia sua Missão: 
integrar, transformar e desenvolver. Os elementos que tangibilizam essa metodologia 
são: visão de longo prazo; opção por iniciativas estratégicas estruturantes; atuação 
pró-ativa, participativa (visitas de campo, fóruns, encontros de parceiros, cursos de 
capacitação); seleção e apoio a projetos de parceiros quali�cados. Com essa metodo-
logia o FV opera em duas dimensões: os projetos têm um importante impacto geopo-
lítico no território e a rede de parceiros tem importância fundamental para in�uenciar 
políticas públicas de base local.
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FIRMENICH & CIA.

CASE: CADEIA SUSTENTÁVEL DA COPAÍBA AMAZÔNICA

Cidade: Cotia

Estado: SP  

Responsável: Andre Tabanez

Cargo: Gerente Regional de Ingredientes Naturais

Resumo: Na cadeia produtiva tradicional os coletores de óleo de copaíba produzem 
somente quando precisam de dinheiro, o que leva a uma inconstância no fornecimento 
do material.

Adicionalmente, não há qualquer tipo de treinamento para esses coletores e não há con-
trole sobre a forma como a extração é realizada. O óleo coletado por eles é vendido por 
valores entre R$ 5,00 e R$ 13,00 o quilograma ou trocado por alimentos a preços abusi-
vos com os intermediários. Estes vendem o óleo por R$ 10,00 a R$ 20,00 o quilograma 
para os nossos fornecedores tradicionais (anteriores à implementação do projeto). No 
projeto desenhado por nossa empresa, a compra é feita diretamente das comunidades 
coletoras, sem intermediários. A condição para o fornecimento é que a coleta seja feita 
de forma sustentável, respeitando as boas práticas para essa coleta. Para eventual supor-
te técnico-�nanceiro às comunidades, quando necessitarem, a empresa disponibilizará 
recursos que serão doados a ONGs, que serão obrigatoriamente usados na viabilização 
da produção pelas comunidades.

ITAIPU BINACIONAL

CASE: GESTÃO PARA A SUSTENTABILIDADE NO ESPAÇO RURAL

Cidade: Foz do Iguaçu

Estado: PR

Responsável: João José Passini  

Cargo: Gestor do Programa Desenvolvimento Rural Sustentável

Resumo: O sucesso deve-se à implantação de metodologias orientadas à Gestão Am-
biental, de Programas, de Informação Territorial e Participativa (atores sociais).

O aprendizado fundamental é o de que a formação de redes internas e externas cria uma 
simbiose entre os atores sociais, potencializando o uso de recursos e os resultados �nais.

O Programa Desenvolvimento Rural Sustentável insere-se num contexto maior, que é o 
Programa Socioambiental da Itaipu, que desenvolve várias ações complementares entre 
si, fortalecendo-se mutuamente.

Externamente, a gestão compartilhada através de um Comitê com representatividade 
dos parceiros permite a geração de conhecimentos e de aprendizado que vão sendo 
absorvidos de forma coletiva e permanente.
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SABESP – COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO

CASE: PROGRAMA CÓRREGO LIMPO NA UNIDADE DE NEGÓCIO  
OESTE – A SUSTENTABILIDADE DE AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS  
NUM CONTEXTO CORPORATIVO

Cidade: São Paulo

Estado: SP  

Responsável: Luiz de Barros Moreira  

Cargo: Técnico Comunitário

Resumo: O presente trabalho tem como origem a expectativa – por parte da Diretoria 
Metropolitana da SABESP – de contar com o envolvimento da população das áreas das 
microbacias hidrográ�cas cujos córregos foram alvo de ações do Programa Córrego Lim-
po que tinham como objetivo a preservação deles. A criação de um Fórum de Governan-
ça Colaborativa foi o meio vislumbrado para isso.

A sustentabilidade de um ecossistema em meio urbano, numa área de franca expansão 
imobiliária com condomínios de alto padrão sendo construídos no entorno de uma ba-
cia que se busca preservar, apresentou-se então como oportunidade para a conjugação 
de esforços que, voltados para a coleta e tratamento de esgotos, só devem se consolidar 
com uma participação ativa da população no que diz respeito à conservação de um 
córrego limpo.
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PESQUISAS CIENTÍFICAS E DESENVOLVIMENTO 
DE NOVOS PRODUTOS
1 Case

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para pesquisas e soluções 
que contribuam com a proteção e a preservação ambiental e social, e/ou mudanças de 
hábitos de consumo

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.

CASE: UTILIZAÇÃO DE PALHA DE CARNAÚBA NO REVESTIMENTO DE 
ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÕES

Cidade: Paulínia

Estado: SP

Responsável: Karla Cristina Freitas da Costa

Cargo: Coordenadora de Meio Ambiente  

Resumo: A adoção do produto alternativo promove a economia e o desenvolvimento 
sustentável no processo da Petrobras de revestir alguns de seus dutos (linha de vapor) 
com materiais alternativos.

A produção é simples e totalmente manual. Desta forma, necessita de habilidade ar-
tesanal no processo produtivo, o que pode ser desenvolvido a partir de ONGs ou coo-
perativas que se organizem para esta �nalidade. A palha é trançada em malhas bem 
fechadas em formato de esteiras, com dimensões prede�nidas, de acordo com o calibre 
da tubulação. A partir daí, é aplicada uma camada de resina acrílica à base de água nas 
esteiras, para conferir características de impermeabilidade ao revestimento e proteção 
do isolamento (perlita – mineral de origem vulcânica, utilizada por sua característica de 
isolamento térmico).

Uma vantagem dessa metodologia aplicada é que já é similar à existente e praticada na 
Unidade. O revestimento proposto não interfere na sistemática adotada para o isolamento 
térmico das tubulações, e ainda confere alguns benefícios na sua aplicação em campo.
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PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO
5 Cases

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações que contribuam com a recu-
peração, manutenção e ampliação de espaços ambientais em áreas delimitadas, como 
parques de preservação, reservas, etc.

ARCELORMITTAL TUBARÃO

CASE: BIODIVERSIDADE ATRAVÉS DE PROJETOS E RESGATE DA FAUNA 
E DA FLORA COM ENRIQUECIMENTO DO CINTURÃO VERDE

Cidade: Serra

Estado: ES

Responsável: Guilherme Correa Abreu

Cargo: Gerente de Meio Ambiente  

Resumo: As pesquisas e os estudos realizados na empresa têm contribuído para o au-
mento signi�cativo da biodiversidade. Estes resultados demonstram que o enriqueci-
mento dessa biodiversidade está além da proteção e preservação ambiental, tem sido 
uma ferramenta de transformação e mudança de comportamento de empregados, par-
ceiros e comunidade local que em épocas passadas ainda capturavam animais e parte 
da �ora para o consumo e comercialização. Atualmente são verdadeiros agentes am-
bientais na proteção que coíbem fortemente essas ações, sendo um ponto de destaque 
nas ações ambientais desenvolvidas internamente e na circunvizinhança da empresa.
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CARGILL

CASE: PROJETO SALTO + LIMPO: RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CÓRREGO DO SALTO

Cidade: Uberlândia

Estado: MG

Responsável: Rudolfo Friedrich Von Borstel

Cargo: Supervisor de Meio Ambiente

Resumo: O Projeto Salto + Limpo, de recuperação e conservação da nascente do cór-
rego do Salto, tem suscitado mudanças comportamentais em todos os envolvidos no 
projeto, empresa e comunidade, por meio da educação ambiental, tornando-os multi-
plicadores na prática de atitudes sustentáveis, contribuindo para a melhoria da relação 
sociedade vs. natureza. Revitalização das nascentes do córrego do Salto com o plantio 
de 16.000 mudas de espécies nativas do Cerrado, isolamento da área, controle de pro-
cessos erosivos, reconhecimento interno e externo através de prêmios, implementação 
de projetos de educação ambiental mobilizando funcionários e comunidade a promo-
ver a conservação do meio ambiente.

CELULOSE IRANI

CASE: RECUPERAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO 
RIACHO DA ANTA

Cidade: Vargem Bonita

Estado: SC  

Responsável: Janete Scalcon

Cargo: Supervisora de Gestão Ambiental  

Resumo: O trabalho possibilitou o mapeamento das áreas de preservação permanente, 
possibilitando a de�nição de áreas para possível expansão da empresa, dessa forma �ca 
garantida a conservação em área de APP e áreas de compensação. Houve a revegetação 
de 15,22 hectares, sendo 7,28 hectares da Área de Preservação Permanente do Riacho 
da Anta e 7,94 hectares em áreas de compensação através do plantio de aproximada-
mente 8.000 mudas, pertencentes a 16 espécies nativas da região. Embora os resultados 
mais signi�cativos sejam observados em médio e longo prazo, é possível veri�car que a 
técnica sugerida foi válida e já apresenta benefícios ao meio ambiente, pois através da 
interligação dos remanescentes vegetais busca-se recompor o �uxo gênico das popu-
lações, favorecendo os fenômenos de dispersão de espécies, possibilitando aporte de 
nutrientes, além de ampliar a oferta de nichos à fauna.
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DUKE ENERGY GERAÇÃO PARANAPANEMA

CASE: CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DO PARQUE ESTADUAL DO CERRA-
DO DE JAGUARIAÍVA, ÚLTIMO FRAGMENTO DE CERRADO DA REGIÃO 
SUL DO BRASIL, ATRAVÉS DO CONTROLE DE PLANTAS EXÓTICAS 
INVASORAS

Cidade: Chavantes

Estado: SP  

Responsável: Rogério Cânovas Camargo Ferreira

Cargo: Analista de Meio Ambiente

Resumo: O aprendizado fundamental deste projeto foi compreender como manejar 
áreas naturais que precisam da intervenção humana para tentar reverter impactos cau-
sados pela própria ação antrópica. A discussão sobre o impacto de espécies invasoras 
em ambientes naturais tem sido frequente entre pesquisadores, técnicos de instituições 
públicas que administram áreas de conservação ambiental e empresas que possuem 
áreas a serem recuperadas, porém a de�nição de metodologias para o manejo destas 
pragas sem causar maiores danos ainda é incipiente. Neste contexto, o projeto atual foi 
criado visando auxiliar a conservação da fauna e �ora da região de in�uência indireta do 
empreendimento, onde se localiza o Parque Estadual do Cerrado de Jaguariaíva, através 
do controle periódico de um de seus maiores fatores de impacto, que eram as plantas 
gramíneas exóticas invasoras.

KINROSS BRASIL MINERAÇÃO

CASE:PROJETO DE REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES 
NA BACIA DO CÓRREGO RICO EM PARACATU-MG

Cidade: Paracatu

Estado: MG

Responsável: Luis Antonio Lopes Rodrigues

Cargo: Engenheiro de Meio Ambiente Sor.

Resumo: Melhoria da qualidade e quantidade hídrica do córrego Rico pertencente à 
Bacia do Paracatu, contribuindo para a revitalização da Bacia do Rio São Francisco.

Principais benefícios gerados: trabalho de educação ambiental com 300 produtores ru-
rais e estudantes; diminuição de enchentes no córrego espalha; maior in�ltração hídrica; 
constatação de que, após fortes chuvas, o córrego não �cou com água turva devido à 
diminuição do escoamento super�cial; diminuição do assoreamento do córrego; revi-
talização de áreas de pastagens degradadas diminuindo a pressão sobre as áreas de 
cerrado; revitalização da mata ciliar; promoção da revitalização de córregos da bacia do 
Rio São Francisco.
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RECURSOS HÍDRICOS E EFLUENTES
1 Case

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para a conservação, recu-
peração, melhoria da qualidade, e uso racional da água nas organizações e sociedade

AMBEV – COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS

CASE: BANCO CYAN

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Ricardo Rolim

Cargo: Diretor de Sustentabilidade e Comunicação

Resumo: O Banco Água é uma iniciativa do Movimento ”Quem vê água enxerga seu 
valor”, criado pela empresa participante com o intuito de levar para a sociedade a preo-
cupação com o tema água. O objetivo do projeto é engajar toda a sociedade para que 
todos percebam que podem contribuir para que a água do mundo, um recurso tão im-
portante e limitado, seja usada racionalmente. A ideia é introduzir o tema no dia a dia 
das pessoas, estimulando um consumo sustentável da água e engajando toda a socie-
dade quanto à relevância desse tema, recompensando aqueles que conseguirem dimi-
nuir a utilização do recurso. Com isso, o morador pode acompanhar seu desempenho 
na conta de água e, à medida que reduz o consumo, acumula pontos que podem ser 
trocados por descontos em sites de compras, como Americanas.com, Submarino.com, 
ShopTime, Ingresso.com.
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RESÍDUOS
6 Cases

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para a minimização, destina-
ção, tratamento, e/ou reinserção de resíduos na cadeia produtiva

DIAGEO BRASIL

CASE: TODO MUNDO RECICLANDO VIDRO

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Fernanda Bardi Quio

Cargo: Gerente Jurídico

Resumo: O Programa conseguiu alcançar benefícios nos três pilares da sustentabilida-
de: econômico, ambiental (342 mil quilos de vidro coletados e reciclados nos seis primei-
ros meses) e social (inclusão e capacitação de catadores cooperados). Um aprendizado 
fundamental.

As parcerias são fundamentais para o sucesso do programa. Com elas conseguimos ga-
rantir o ciclo in�nito do vidro: parcerias com donos de casas noturnas para separação 
das garrafas; parceria com cooperativa para coleta; parceria com fabricante para compra 
do vidro. Além das parcerias, o desenvolvimento da cooperativa é fundamental para a 
reprodução do case. Não basta apenas a capacitação, é necessário um processo trans-
formacional da forma como gerir a cooperativa, de forma que ela seja operacionalizada 
como uma empresa e os catadores como empreendedores.
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GRUPO BARAM

CASE: PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE: ALTERNATIVAS SUSTENTÁ-
VEIS PARA RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Cidade: Porto Alegre

Estado: RS

Responsável: Estela Kurth

Cargo: Consultora Externa

Resumo: Em dois anos do Programa Baram de Sustentabilidade foram lançados quatro 
produtos que, juntos, fecham um ciclo de produção sustentável, além de contribuir para di-
minuir o impacto no setor de construção civil:Usina de Reciclagem de Resíduos Sólidos da 
Construção e Demolição, para reaproveitamento dos resíduos, inclusive, no próprio canteiro 
de obras; massa de assentamento, produzida a partir dos resíduos da extração da dolomita, 
é uma signi�cativa alternativa ao cimento; máquina que produz tijolos a partir do material 
reciclado triturado, é uma alternativa ao processo de queima do tijolo tradicional, que tem 
grande consumo de lenha, além do consumo de matéria virgem, como o barro; tapume para 
obras produzido com sacolas plásticas, além de dar uma destinação, prolongando o ciclo de 
vida, evita o consumo de madeira na produção dos tapumes tradicionais.

HEMORIO – FUNDAÇÃO PRO – HEMORIO

CASE: PROJETO INFOCYCLE: REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS  
ELETRÔNICOS E PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO AMBIENTAL

Cidade: Rio de Janeiro

Estado: RJ

Responsável: Carlos Henrique Cabral da Costa

Cargo: Superintendente Financeiro

Resumo: O projeto INFOCYCLE proporciona a atualização e padronização tecnológica 
de forma planejada com a signi�cativa redução dos resíduos tecnológicos.

Durante o projeto piloto foram reaproveitados 60 equipamentos que se encontravam 
desativados na unidade de saúde, com o retorno de 100% dos equipamentos para uso 
imediato, suprindo as necessidades de nível crítico na Instituição. Esta prática trouxe 
como benefícios: redução do descarte de resíduos tecnológicos de forma descontro-
lada; revitalização patrimonial; preservação do meio ambiente evitando o lançamento 
de 924 kg de sucata contendo metais pesados no meio ambiente; redução do consumo 
de energia de 50%; economia de recursos na ordem de R$ 36.000,00; desenvolvimento 
da consciência ambiental, promovendo um comportamento responsável em relação 
ao meio ambiente. O material eletrônico obsoleto é conduzido para o laboratório de 
manutenção de hardware para revitalização, reaproveitamento de componentes e aten-
dimento dos setores da instituição ou doação. Evita-se, assim, o descarte de resíduos 
tecnológicos de forma descontrolada, proporcionando a revitalização patrimonial.
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INSTITUTO EMBRATEL 21

CASE: RECICLAGEM DE LONAS VINÍLICAS

Cidade: Rio de Janeiro

Estado: RJ

Responsável: Luiz Bressan Filho

Cargo: Diretor

Resumo: As lonas utilizadas em material publicitário do Grupo XXXX são doadas à ONG 
Tem Quem Queira, que retira os materiais nos locais onde estão expostos por meio de 
um processo cauteloso de manuseio, de forma a aproveitar a maior quantidade possível 
das lonas. Em seguida, as lonas, já em poder da ONG, recebem tratamento especial de 
limpeza e são retiradas as marcas (logos) da empresa – uma vez que não se destinam 
mais a �ns publicitários. Paralelamente, a Fundação Santa Cabrini, responsável pela 
Gestão do Trabalho Prisional no Estado do Rio de Janeiro, seleciona, observados os cri-
térios técnicos e comportamentais, detentos que apresentem condições de reinserção 
na sociedade e que queiram reconstruir suas vidas de forma digna. Posteriormente, os 
detentos selecionados, em regime semiaberto, são encaminhados a Tem Quem Queira 
para capacitação.

Para cada três dias trabalhados é reduzido um dia da condenação do detento. A partir 
deste momento, as lonas são cortadas e utilizadas na confecção de bolsas, mochilas, 
estojos, entre outros. Os produtos confeccionados são comercializados visando a autos-
sustentação do projeto.

ITAMBÉ

CASE: COOPERATIVISMO SUSTENTÁVEL

Cidade: Belo Horizonte

Estado: MG

Responsável: Mauricio Petenusso

Cargo: Gerente de Sustentabilidade

Resumo: A relação entre a empresa (iniciativa privada), a associação (Sociedade organi-
zada) e o Município (poder público) na produção de diferenças e avanços sustentáveis.

Aumento do número de catadores da ASCAMP (Associação de Catadores de Pará de 
Minas-MG) de 27 para 40, aumento da receita de cada catador, que era entre R$ 450 e R$ 
500 para uns valores entre R$ 900 e R$ 1000, aumento na coleta de recicláveis do muni-
cípio de mais de 30% em relação ao início do projeto.
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PEPSICO DO BRASIL

CASE: DISPLAY RECICLÁVEL

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Cynthia Dalvia

Cargo: Jornalista

Resumo: Primeiro display 100% reciclado que usa uma média de 675 embalagens de 
snacks, retirando-as ou evitando irem ao meio ambiente ou aterros. Em 2010 foram 35 
mil displays produzidos, equivalentes a 23,6 milhões de embalagens de salgadinho. 
Consome média de 10% menos energia na produção de cada display vs. display de PP; 
não consome água potável em sua produção, mas sim água industrial. Benefícios So-
ciais: além de incentivar a rede de catadores de lixo, na recicladora usam-se detentos 
em regime de semiliberdade. Benefício Econômico: menor tempo de ciclo de produção; 
cerca de 41% mais barato que reciclar PP e 20% mais barato que reciclar PET.
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BANCO DIGITAL DE BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS 
RESUMOS DE CASES BENCHMARKING ORGANIZADOS EM 
TEMÁTICAS/CATEGORIAS GERENCIAIS – 2012 – 23 CASES

EDUCAÇÃO, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
SOCIOAMBIENTAL
8 Cases

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações que atuam na formação so-
cioambiental do indivíduo e/ou estabelecem diálogos ou intercâmbio com um ou mais 
segmentos da sociedade

CARBOCLORO - VOLUNTÁRIOS DO RIO INDÚSTRIAS QUÍMICAS

CASE: VOLUNTÁRIOS DO RIO

Cidade: Cubatão

Estado: SP

Responsável: Sylvia Vieira

Cargo: Assessora de Comunicação Empresarial

Resumo: O projeto Voluntários do rio teve como objetivo promover a limpeza dos rios 
Cubatão, Cascalho e Casqueiro, na Baixada Santista, assim como conscientizar e educar 
ambientalmente a comunidade, cujas casas margeiam os rios, sobre o descarte adequa-
do do resíduo. O projeto foi dividido em duas etapas, de modo que os alunos tivessem 
tempo para assimilar cada ação desenvolvida. A primeira fase foi marcada pela limpeza 
nos rios, e a segunda teve como foco a conscientização ambiental. Essa fase foi dividida 
em cinco etapas: apresentações teatrais, distribuição de materiais didáticos, o�cinas de 
reciclagem, jogo lúdico e concurso de redação.
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CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES

CASE: DE BEM COM A VIA

Cidade: São Bernardo do Campo

Estado: SP

Responsável: Valdir Ribeiro

Cargo: Coordenador de Sustentabilidade

Resumo: O projeto utiliza a linguagem lúdica como ferramenta de transformação, di-
versas ações são realizadas para promover a educação no trânsito: teatro, música, jogos 
educativos, brincadeiras e rodas de conversa. Além das questões relacionadas ao trânsi-
to, são abordados outros assuntos importantes: meio ambiente, cidadania e disciplina. 
As atividades são desenvolvidas in loco, ou seja, nas comunidades.

COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS

CASE: PROGRAMA TURMINHA DA RECICLAGEM

Cidade: Chapecó

Estado: RS

Responsável: Isabel Machado

Cargo: Gerente de Comunicação Social

Resumo: Por acreditar no desenvolvimento sustentável e com o objetivo de produzir 
sem agredir o meio ambiente, mantém programas que minimizam os impactos ambien-
tais e trabalha junto com os colaboradores e a comunidade a consciência da preservação. 
Diretores e funcionários engajados com o meio ambiente demonstram o respeito e o 
compromisso da empresa com as questões ambientais.
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DUKE ENERGY INTERNATIONAL – GERAÇÃO PARANAPANEMA

CASE: INTERAÇÃO PEIXAMENTO E AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Cidade: Chavantes

Estado: SP

Responsável: Luciana Menegatto

Cargo: Analista de Meio Ambiente

Resumo: A empresa tem como compromisso gerar energia elétrica com e�ciência e de 
forma compatível com a sua política ambiental com vistas à conservação dos recursos 
naturais. Para a empresa, a conservação ambiental, além de se constituir um compro-
misso ético exigido pela sociedade, permite uma atuação em conformidade com a legis-
lação ambiental, ao gerir seu patrimônio e manter uma relação saudável e de respeito 
com o Meio Ambiente.

O relacionamento da empresa com os municípios onde está inserida se consolida em um 
processo dinâmico e permanente, com isso facilita a identi�cação de ações efetivas ao 
meio ambiente que possa potencializar. O programa de Educação Ambiental da empresa 
assume papel importante como processo potencialmente promotor de mudanças, por 
meio da participação de todos os atores sociais que interferem no ambiente, para que as-
sumam uma postura atuante na busca por soluções a partir da compreensão da realidade 
à sua volta como instrumento de aprendizado e despertando para a ação coletiva.

FIRMENICH & CIA. LTDA.

CASE: COMMUNITY DAY – DIA DA COMUNIDADE.

Cidade: Cotia

Estado: SP

Responsável: Claudia Furigo

Cargo: Diretora de Saúde, Segurança e Meio Ambiente

Resumo: Todo trabalho é criado, elaborado e concebido com o objetivo de atingir às 
necessidades mais urgentes da instituição. São criadas frentes de trabalho, em que 
cada uma �ca responsável por uma das mais variadas atividades de melhoria, tais 
como: organização de brechó para arrecadação de dinheiro e doação à entidade; 
construção ou reforma do prédio ou mobiliários; reforma ou aquisição de equipamen-
tos; pintura; instalações elétricas; jardinagem; horta; o�cina de brinquedos; palestras 
em saúde, segurança, meio ambiente, responsabilidade social e opções de carreira; 
recreação e distribuição de lanches.



298

INSTITUTO EMBRATEL 21 

CASE: TECNOLOGIA A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO E DO  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Cidade: Rio de Janeiro

Estado: RJ

Responsável: Luiz Bressan Filho 

Cargo: Diretor

Resumo: A Ilha da Marchantaria foi a primeira localidade do Amazonas a receber Inter-
net Banda larga por meio de cabo �bra óptica.

Localizada no município de Iranduba, região metropolitana de Manaus, para chegar é 
preciso viajar quase duas horas de voadeira pelo Rio Solimões.

Na Ilha da Marchantaria, onde vivem cerca de 500 pessoas, duas escolas (São Francisco e 
São Lázaro) receberam o acesso à Internet banda larga e computadores. O corpo docen-
te das instituições participou de um encontro de capacitação para promover e integrar 
a tecnologia disponível à proposta pedagógica de forma contextualizada e pertinente à 
realidade da população ribeirinha.

A Escola Municipal São Francisco possui 100 alunos matriculados e a Escola Municipal 
São Lázaro, 90. As duas instituições atendem a educação infantil, ensino fundamental, 
ensino médio e Educação para Jovens e Adultos (EJA). Na região da Ilha da Marchantaria, 
outras duas escolas receberão em breve os benefícios do Projeto, que somente foi pos-
sível após uma iniciativa inédita de lançamento sub�uvial de 12 quilômetros de cabos 
de �bras ópticas, que atravessam de margem a margem o Rio Solimões, favorecendo o 
desenvolvimento da região.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

CASE: G. SOLIDÁRIO, PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAM-
BIENTAL UNIVERSITÁRIO E FORMAÇÃO DE LIDERANÇA

Cidade: Recife

Estado: PE

Responsável: Soraya el Deir

Cargo: Professora

Resumo: O Programa G. Solidário é desenvolvido a partir da escolha de um discente, que 
adotará a postura de liderança, planejando de forma participativa as ações, mobilizando 
pessoas e instituições para a ação, desenvolvendo a concertação geral e realizando o re-
latório �nal. Esta etapa é fundamental para o desenvolvimento da prática cidadã e para o 
estabelecimento de competências gerenciais e interpessoais essenciais para os discentes.

Todo o Programa é desenvolvido através de doações e voluntariado.
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VERDE GHAIA CONSULTORIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL LTDA.

CASE: EDUCAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DE ATIVIDADES LÚDICAS 
PARA CRIANÇAS                                                              

Cidade: Belo Horizonte

Estado: MG

Responsável: Mônica Santos Rosa e Silva

Cargo: Coordenadora de Comunicação Externa e Marketing

Resumo: O objetivo deste trabalho é fomentar uma conscientização socioambiental 
entre as crianças, público que realmente detém o verdadeiro potencial para mudar o 
destino de nosso planeta. O projeto é interdisciplinar e interativo, objetivando como 
resultado uma atividade coletiva para envolver alunos, educadores e comunidade de 
todos os níveis sociais, econômicos e culturais.
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EMISSÕES
2 Cases

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para redução, tratamento e 
destinação de gases poluentes e/ou causadores de efeito estufa

ARCELORMITTAL TUBARÃO

CASE: PROGRAMA DE GESTÃO ESTRATÉGICA DAS MUDANÇAS  
CLIMÁTICAS.

Cidade: Serra

Estado: ES

Responsável: Guilherme Correa Abreu

Cargo: Gerente de Meio Ambiente

Resumo: A motivação é trabalhar na mitigação do aquecimento global, que é um pro-
blema que afetará todos os setores da economia e da sociedade em nível mundial, sen-
do os setores energético, �orestal e industrial os maiores emissores de gases de efeito 
estufa (GEE) causadores do aquecimento. Por conhecimento disso, a empresa decidiu 
investir continuamente na identi�cação e no desenvolvimento de diversos projetos na 
área de gestão de GEE e das mudanças climáticas, alcançando ampla redução das emis-
sões de GEE e a melhoria energética de seus processos.

A Gestão Estratégica das Mudanças Climáticas da empresa baseou-se no princípio da 
melhoria contínua e da prevenção da poluição, fundamentos da Política Ambiental da 
empresa para o desenvolvimento sustentável.
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BRASKEM S/A

CASE: GESTÃO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA

Cidade: Camaçari

Estado: BA

Responsável: Sergio Hortélio

Cargo: Engenheiro Especialista

Resumo: O case aqui apresentado descreve a prática de Gestão de emissão atmosférica de 
gases do efeito estufa (GEE) com desdobramento em várias iniciativas de melhoria incre-
mental e, também, incluindo assinatura de acordo de entendimentos para implantação de 
uma planta de sequestro e puri�cação de gás carbônico, a partir de e�uente de chaminé, 
que permita o seu uso em fábricas de refrigerante (grau alimentício). Trata-se de um case 
de extrema importância para melhoria de desempenho dos indicadores socioambientais, 
assim como da gestão da sustentabilidade na política e missão da empresa. 
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ENERGIA
4 Cases

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para inovações que resultem 
em maior e�ciência ou substituição da matriz energética por fontes mais limpas e/ou 
renováveis

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS (AMBEV)

CASE: ENERGIA LIMPA

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Angélica Vilela

Cargo: Coordenadora de Comunicação

Resumo: A empresa tem a meta de redução de 10% de emissão de gases de efeito estu-
fa em três anos (até 2012, com base nos resultados de 2009) por meio da adoção de bio-
massa proveniente de fontes renováveis na matriz de geração de energia calorí�ca. Essa 
meta foi desdobrada para todas as unidades fabris da empresa. Desde 2003, a empresa 
busca fontes de energia renováveis como forma de diversi�car sua matriz energética. 
Para que a companhia tivesse melhores práticas de quanti�cação e minimização das 
emissões dos gases de efeito estufa (GEEs), em 2008, implantou uma metodologia utili-
zada para medir as emissões inerentes ao seu negócio. Também adotou um inventário 
mais amplo para monitoramento – de acordo com o Programa Brasileiro GHG Protocol. 
Com a nova metodologia, a empresa passou a quanti�car as emissões de todas as suas 
unidades produtivas, incluindo suas cinco plantas verticalizadas (vidros, rolhas, rótulos, 
extrato e xarope), e suas quatro maltarias. Também passou a medir as emissões prove-
nientes do consumo de gás natural e GLP, usado para movimentação interna de insumos 
e produtos, e do consumo de gasolina e diesel nos automóveis da frota interna.
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NEOENERGIA  

CASE: SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PITUAÇU SOLAR:  
MODELO SUSTENTÁVEL DE GERAÇÃO DE ENERGIA.

Cidade: Salvador

Estado: BA

Responsável: Ana Carolina Mascarenhas

Cargo: Assessora de E�ciência Energética

Resumo: O Projeto Pituaçu Solar foi implementado no estádio de futebol Governador 
Professor Roberto Santos, popularmente conhecido como Estádio de Pituaçu, e �ca 
localizado na região urbana da cidade de Salvador-BA. É o primeiro dessa natureza 
no país, e envolveu a aquisição de equipamentos, instalação, operação e acompanha-
mento do desempenho do gerador solar fotovoltaico de potência nominal aproxima-
da de 400 kWp. A energia gerada supre as cargas do estádio, e o excedente é injetado 
na rede de distribuição da concessionária, que, por sua vez, alimenta as cargas do está-
dio quando a geração não é su�ciente. Trata-se do primeiro cliente cativo de uma con-
cessionária de distribuição de energia elétrica que participa do Sistema de Compensa-
ção de Energia, modelo conhecido internacionalmente pelo termo ”Net-Metering”, no 
qual a energia ativa gerada compensa a energia ativa consumida, contabilizadas com 
medidor bidirecional. O alimentador que atende ao estádio tem seu pico de demanda 
diurno atenuado com a disponibilidade da geração solar, considerando o per�l comer-
cial das cargas que atende.

 

PEPSICO DO BRASIL

CASE: CASCA DE AVEIA COMO GERADORA DE ENERGIA  
RENOVÁVEL E LIMPA

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Malka Wetzner

Cargo: Assuntos Corporativos / Sustentabilidade

Resumo: Este projeto, desenvolvido pela empresa em sua unidade de produção de 
aveia localizada em Porto Alegre, usa a casca da aveia, que até então era descartada, 
como biomassa para alimentar uma caldeira de produção de energia usada na própria 
fábrica. A casca de aveia substitui o gás natural, que era usado antes e que tem impacto 
direto no aquecimento global.
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SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA.

CASE: PROJETO BIPBOP BRASIL

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Denise Lana

Cargo: Coordenadora de projetos na área de Sustentabilidade

Resumo: BipBop é a sigla para Business, Innovation, People at the Base of Pyramid, que 
pode ser interpretada como ”Alavancar negócios e inovações para as pessoas que estão 
na base da pirâmide social”. Principal projeto de responsabilidade social da empresa no 
mundo, atua em mais de 40 países em desenvolvimento, realizando a proposta de pro-
ver acesso à energia para a camada mais vulnerável de nossa sociedade. Hoje, 1,3 bilhão 
de pessoas não tem acesso à energia em todo o mundo, e cerca de 3 bilhões possuem 
um acesso inseguro, caro ou movido a combustíveis fósseis. Sem acesso à energia, estão 
comprometidos vários serviços, como saúde, iluminação, refrigeração, carregamento de 
baterias etc. O BipBop, então, surge como um programa que visa promover o acesso a 
uma energia con�ável, acessível e limpa, colaborando para a solução desse dilema. 
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FERRAMENTAS E POLÍTICAS DE GESTÃO
4 Cases

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para a gestão da sustentabi-
lidade nas organizações e sociedade

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE

CASE: PROGRAMA DE CAPTAÇÃO TELETON/11

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Marcel Seco

Cargo: Coordenador de Marketing

Resumo: O programa televisivo tem como objetivo arrecadar recursos para construir 
novas unidades, ampliar os atendimentos a centenas de de�cientes físicos, além de 
mostrar o investimento realizado com as doações recebidas, as vitórias e superações 
dos seus pacientes, quebrando os paradigmas de que a de�ciência física é algo feio e 
que não possa ser associado a marcas tradicionais.

CELULOSE IRANI

CASE: GESTÃO SOCIOAMBIENTAL 

Cidade: Vargem Bonita

Estado: SC

Responsável: Leandro Farina

Cargo: Gerente de Gestão para Excelência

Resumo: A gestão dos resíduos sólidos possibilita realizar o reaproveitamento da maio-
ria dos resíduos gerados. A gestão de e�uentes permite um tratamento adequado do 
e�uente gerado. A gestão atmosférica viabiliza o monitoramento de emissões de fontes 
�xas, fontes veiculares e qualidade do ar. A gestão de recursos hídricos possibilita o mo-
nitoramento contínuo de recursos aquáticos.

São realizados projetos de monitoramento da ictiofauna, fauna e �ora, revegetação de áreas 
de preservação permanente, educação ambiental, programas Despoluir e Broto do Galho.



306

INSTITUTO BIÓLEO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

CASE: PROGRAMA BIÓLEO DUPLAMENTE SUSTENTÁVEL COM  
INCLUSÃO SOCIAL

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Teodora Tavares

Cargo: Diretora

Resumo: O programa de reciclagem de óleo de cozinha residual para a produção de 
biodiesel tem como base a geração de renda para �nanciamento de projetos sociais, 
ambientais, culturais de educação e saúde de suas instituições parceiras, que são sele-
cionadas pela seriedade de seus projetos e pela sua liderança comunitária reconhecida. 
A grande maioria das parceiras (associações de bairros ou comunitárias, escolas, unida-
des básicas de saúde, etc.) do programa se localiza nos bairros e periferias mais pobres 
da Grande São Paulo. É feito dessa maneira porque o grande descarte inadequado desse 
resíduo é domiciliar (cerca de 70% – 30% bares e restaurantes) e as menores classes 
sociais são os maiores consumidores de fritura e descartam o resíduo de qualquer jeito. 
Essa coleta não tem nenhuma viabilidade econômica. Assim, criamos a logística reversa 
social que usa tais instituições como pontos de recepção e coleta desse resíduo, para 
que toda a comunidade localizada em seu entorno possa levar seu óleo de fritura usado 
para os referidos locais. Isso viabiliza economicamente a coleta e gera renda para �nan-
ciar projetos que bene�ciam essas comunidades direta ou indiretamente.

NESTLÉ BRASIL

CASE: PROGRAMA NESTLÉ ATÉ VOCÊ

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Monica Neves

Cargo: Gerente de Marketing Institucional

Resumo: O programa N. até Você nasceu em 2006 como um sistema de vendas porta a 
porta e, atualmente, representa um dos negócios mais importantes da empresa. A ini-
ciativa mobiliza benefícios para uma extensa cadeia de negócios, compartilhando valor 
com diversos públicos, em especial mulheres de baixa renda.
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PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO
1 Case

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações que contribuam com a recu-
peração, manutenção e ampliação de espaços ambientais em áreas delimitadas, como 
parques de preservação, reservas, etc.

ITAIPU BINACIONAL

CASE: GESTÃO POR BACIAS HIDROGRÁFICAS COMO UNIDADE  
DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL.

Cidade: Foz do Iguaço

Estado: PR

Responsável: Gilmar Secco

Cargo: Gerente de Departamento

Resumo: O principal objetivo do Programa Gestão por Bacias Hidrográ�cas é atuar de 
forma integral e integrada em todo o território da bacia do Paraná 3 (BP3), buscando com 
abordagem sistêmica e com amplo processo participativo minimizar e, na maioria dos ca-
sos, resolver os principais passivos ambientais nas microbacias selecionadas, em cada um 
dos 29 Municípios que compõem a BP3 pelo programa. O Programa aplica o ciclo PDCA 
(planejar, executar, veri�car/avaliar e agir/corrigir) e o grande papel da empresa – mais do 
que colocar recursos – é articular, compartilhar, somar esforços, dividir responsabilidades, 
um papel catalizador que identi�ca e envolve parcerias, constrói alianças estratégicas e 
promove sinergias de projetos e ações comprometidos com o desenvolvimento sustentá-
vel das respectivas territorialidades hídricas.
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RECURSOS HÍDRICOS E EFLUENTES
2 Cases

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para a conservação, recupe-
ração, melhoria da qualidade e uso racional da água nas organizações e sociedade

SABESP – COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

CASE: BAIRRO ECOLÓGICO.

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Eliana Ru�o

Cargo: Gerente de Divisão

Resumo: Durante as intervenções da Organização na operação e manutenção do siste-
ma público de esgotamento sanitário são desenvolvidas ações de conscientização am-
biental e de disponibilização de infraestrutura compatível para a preservação do meio 
ambiente. Um dos principais objetivos, além de promover a educação ambiental quanto 
à utilização adequada de recursos hídricos em seus diversos aspectos, é a reciclagem de 
óleo de fritura gerado no local e entorno, evitando-se que o material seja despejado na 
rede pública coletora de esgoto. Com isso, a meta é a promoção da sustentabilidade ao 
meio ambiente e a minimização dos possíveis problemas de entupimento de redes de 
esgoto na localidade de abrangência do Programa, bem como conscientização do cida-
dão da necessidade de não poluir os cursos d’água.
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SAMARCO MINERAÇÃO

CASE: TABOA LAGOA – UM CASE DE DESENVOLVIMENTO  
COMUNITÁRIO SUSTENTÁVEL

Cidade: Vitória

Estado: ES

Responsável: Sandrelly

Cargo: Analista de Meio Ambiente

Resumo: Nos municípios de Anchieta/Guarapari, região sul do Espírito Santo, �ca a La-
goa de Mãe-Bá, segunda maior lagoa de água-doce do Estado, separada do mar por 
uma estreita restinga repleta de belas falésias, e que assim foi batizada em homenagem 
à índia Bá, chefe da tribo Negros-Galinhas, considerada mãe de todos. A empresa tem 
operações na região do entorno da lagoa, onde estão quatro comunidades. Em 2005, 
buscando abrir um canal de diálogo com as comunidades e com a intenção de atuar de 
forma responsável na gestão dos recursos hídricos, a empresa criou, em conjunto com 
as comunidades, o programa Taboa Lagoa. A taboa (Typha dominguensis) é uma planta 
aquática que nasce em muitas lagoas. Antes de 2005, a lagoa corria risco. Era, portanto, 
preciso melhorar o manejo da Taboa, que custava cerca de R$ 300 mil por ano à empre-
sa. E foi a partir da implementação do programa Taboa Lagoa – que tinha por objetivos 
revitalizar a Lagoa de Mãe-Bá, criar diálogo com as comunidades vizinhas e promover a 
gestão responsável dos recursos hídricos – que nasceram dois projetos de desenvolvi-
mento sustentável: artesanato e piscicultura, além dos programas de capacitação, o�ci-
nas de geração de renda através de reciclagem e reutilização e recuperação das nascen-
tes juntamente com proprietários rurais do entorno dessa lagoa. O programa selecionou 
e capacitou agentes ambientais das comunidades, levando em conta a percepção local. 
Desta forma, foi criada a oportunidade do manejo da taboa para o artesanato, como res-
gate da cultura local e, adicionalmente, incremento de renda para quatro comunidades.
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RESÍDUOS
2 Cases

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para a minimização, destina-
ção, tratamento e/ou reinserção de resíduos na cadeia produtiva

ALUMAR – CONSÓRCIO DE ALUMÍNIO DO MARANHÃO

CASE: REDUÇÃO DA PEGADA ECOLÓGICA POR MEIO DA  
SUBSTITUIÇÃO DE ARGILA POR CINZA LEVE.

Cidade: São Luís

Estado: MA

Responsável: Marcelo Montini

Cargo: Químico de Aplicações

Resumo: Em 2010, foi iniciada na A. a operação de uma nova tecnologia de caldeira 
(leito �uidizado) baseada na queima de carvão mineral, tendo como consequência a 
geração de um subproduto, nomeado como cinza leve. Tendo em vista a meta global de 
sustentabilidade da companhia, que é reutilizar 75% dos resíduos sólidos gerados até 
2020 e 100% até 2030, iniciou-se um processo para desenvolvimento de aplicações para 
esse material. A atuação da equipe envolvida fundamentou-se nos princípios de ”Inova-
ção em Rede”, isto é, um modelo de interconexões e engajamento de partes interessadas 
internas (áreas da empresa no Brasil e no exterior) e externas, tais como associações, 
universidades, outras empresas e órgãos ambientais.
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PEPSICO DO BRASIL

CASE: PROGRAMA DE DESMATERIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Andreza Araujo

Cargo: Gerente de Sustentabilidade da PepsiCo SACCAF

Resumo: A companhia possui um compromisso global de: trabalhar para eliminar todo 
o seu resíduo sólido com destinação para aterros sanitários. Em suas operações, o pro-
grama de gerenciamento de resíduos já resulta anualmente na coleta e correta desti-
nação de milhares de quilos de resíduos. A grande meta do Programa de Desmateria-
lização de Resíduos, portanto, é oferecer a destinação adequada às suas embalagens 
pós-consumo, que sempre estiveram entre os grandes desa�os da companhia.
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BANCO DIGITAL DE BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS 
RESUMOS DE CASES BENCHMARKING ORGANIZADOS EM 
TEMATICAS/CATEGORIAS GERENCIAIS – 2013 – 30 CASES

ARRANJOS PRODUTIVOS
1 Case

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para novos designs de pro-
dução que otimizam o desempenho ambiental do processo produtivo

EKOFOOTPRINT IMPRESSÕES SUSTENTÁVEIS

CASE:  IMPRESSÃO SUSTENTÁVEL DE DOCUMENTOS UTILIZANDO  
TECNOLOGIA ECOLÓGICA QUE GERA 90% MENOS RESÍDUOS

Cidade: Belo Horizonte

Estado: MG

Responsável: José Claudio Fonseca 

Cargo: Diretor de Marketing

Resumo: Buscou-se alcançar a sustentabilidade como um todo, incluindo os aspectos 
ecológicos, sociais e éticos. Por isso, sobre uma base de tecnologia ”verde” de impressão 
(tinta feita com cera de base 30% orgânica e papel reciclado ou feito com bagaço de 
cana) foram criadas outras diretrizes: foi formada uma tabela de preços que leva em con-
ta a cobertura colorida, fazendo com que impressos ”menos coloridos” custem menos, 
tornando proporcional, justa e ética a sua preci�cação. Por tornar o produto ecológico 
mais atraente do que o tradicional, tornou mais viável a sua disseminação no mercado. 
Somente softwares originais e licenciados são utilizados. O projeto de lojas prevê acessi-
bilidade a ”cadeirantes”, e está em estudo a impressão braille para de�cientes visuais. Es-
tabeleceu-se que os veículos envolvidos seriam abastecidos exclusivamente com álcool 
para diminuir a geração de CO2. Quando possível, entregas são feitas com bicicletas.
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EDUCAÇÃO, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
SOCIOAMBIENTAL
9 Cases

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações que atuam na formação so-
cioambiental do indivíduo e/ou estabelecem diálogos ou intercâmbio com um ou mais 
segmentos da sociedade

AMBEV – COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS 

CASE: JOVENS DE RESPONSA 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Ricardo Rolim 

Cargo: Diretor de Relações Socioambientais

Resumo: É fato que o álcool tem funções importantes para a humanidade. No entanto, 
se de um lado ele é bené�co, de outro, se não for usado com moderação, pode trazer 
problemas. Para minimizar tal risco a proposta é investir na prevenção de seu consumo 
indevido. Atentas a esta importante temática, organizações sociais espalhadas pelo país 
apostam na criação de soluções simples e e�cazes para prevenir o uso de bebidas al-
coólicas por adolescentes menores de 18 anos. Essas organizações fazem parte do ”Pro-
grama Jovens de Responsa”, uma iniciativa fomentada pela companhia e alinhada aos 
pressupostos da Organização Mundial de Saúde (OMS), que preconiza que a indústria 
participe da solução para prevenir o consumo indevido de álcool. O trabalho é estrutu-
rado em cinco pilares: atividade com jovens, capacitação de educadores, eventos, cons-
cientização de bares e comunicação. Desde sua criação em 2010, o programa já atingiu 
2,4 milhões de pessoas por meio de ações de comunicação. Além disso, mais de 7 mil 
jovens participaram de atividades diretas, 960 educadores e lideranças comunitárias re-
ceberam capacitação, e outras 44 mil pessoas participaram dos eventos que integram o 
programa – como festas, concursos, campeonatos e caminhadas solidárias.  
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ANA – AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

CASE:  SERVIDOR CONSCIENTE PRESERVA O MEIO AMBIENTE

Cidade: Brasília

Estado: DF

Responsável: Magaly Vasconcelos Arantes de Lima 

Cargo: Coordenadora de Gestão Estratégica – CGE, Comissão Agenda Ambiental na Ad-
ministração Pública – A3P

Resumo: Criar a consciência cidadã da responsabilidade socioambiental nos gestores

e servidores públicos é um grande desa�o para a implantação da Agenda Ambiental 
na Administração Pública – A3P e, ao mesmo tempo, fundamental para o seu sucesso. 
As mudanças de hábitos, comportamentos e padrões de consumo de todos os servido-
res impactam diretamente na preservação dos recursos naturais, na e�ciência do gasto 
�nanceiro, contribuindo para a qualidade ambiental e proporcionando a redução das 
emissões de gases de efeito estufa. Neste projeto sensibilizam-se os servidores realizan-
do capacitações e campanhas que busquem chamar a atenção para temas socioambien-
tais importantes, esclarecendo a relevância e os impactos de cada cidadão no processo. 
Essa sensibilização é acompanhada de iniciativas para capacitação dos servidores, por 
tratar-se de um instrumento essencial para construção de uma nova cultura de geren-
ciamento dos recursos públicos.  

DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA

CASE:  AÇÕES SUSTENTÁVEIS TRANSFORMANDO VIDAS

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Fernanda Toledo 

Cargo: Gerente de Relacionamento

Resumo:  A ”Requali�cação” da Vila dos Pescadores da Praia de Araçagy (Paço do

Lumiar, MA), vizinha do empreendimento da empresa, com investimento de R$ 45 mil, 
gerou melhorias pela valorização do indivíduo e da autoestima da população. Criado 
pela associação da urbanizadora, o projeto diagnosticou que 40 famílias do local viviam 
em casas de pala�ta levantadas havia 40 anos em área de proteção ambiental e com 
graves problemas: descarte irregular de resíduos e e�uentes; falta de energia e sanea-
mento; e fonte de renda precária (pesca artesanal e trabalhos temporários). As ações 
que sensibilizaram para o descarte adequado de resíduos e auxiliaram a formação de 
uma rede de articulação são: restauração externa e interna das casas (pintura, substitui-
ção das madeiras, com uso de mais de mil unidades de tábuas, tintas etc., e o�cinas de 
decoração), educação ambiental, formação de grupos de trabalho, criação de Ponto de 
Entrega Voluntária (PEV) de resíduos e fomento à aquicultura para geração de renda.
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DANONE 

CASE: CONSTRUINDO UM CASE DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL POR 
MEIO DE UMA CAMPANHA DE MARKETING

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Adriana Matarazzo 

Cargo: Diretora de Sustentabilidade e R&D

Resumo: O foco desta ação está na sensibilização ambiental de crianças por meio de uma 
campanha de marketing relacionado à causa (MRC). Foram desenvolvidas campanhas 
direcionadas a três temas: re�orestamento, conhecimento da biodiversidade brasileira e 
mundo do gelo. Na campanha sobre re�orestamento, lançada em 2010, as crianças eram 
motivadas a interagir no website com um conteúdo sobre esta temática. Na campanha 
de 2011, escolas puderam participar por meio de atividades que foram disponibilizadas 
para trabalharem com as crianças. A campanha sobre Mundo do Gelo ocorreu em 2012 
e sensibilizou as crianças sobre características da biodiversidade com foco na Antártica, 
por meio do conteúdo do livro publicado pelas irmãs Klink. Como resultado de todo esse 
processo, a marca que liderava as campanhas decidiu conduzir, em parceria com a área de 
sustentabilidade, um estudo sobre a relação da companhia com serviços ecossistêmicos 
(Ecosystem Services Review), sob o ponto de vista de biodiversidade.

DIAGEO BRASIL

CASE:  PROGRAMA LEARNING FOR LIFE – TRANSFORMANDO VIDAS 
POR MEIO DA EDUCAÇÃO

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Tatiana Otani Correia 

Cargo: Gerente de Responsabilidade Social Corporativa

Resumo: O Programa Learning for Life visa à capacitação pro�ssional de jovens entre 
18 e 29 anos, que devem estar cusando ou terem concluído o Ensino Médio, e cuja ren-
da familiar não ultrapasse a importância de três salários mínimos. O Programa oferece 
a formação em quatro áreas de trabalho: Bartender, Varejo, Turismo e Promotores de 
Vendas, e os cursos são ministrados por organizações educacionais e de treinamento 
reconhecidas no mercado. Além da formação, o Programa busca inserir os jovens no 
mercado de trabalho, através da mobilização da rede de parceiros da empresa, como 
clientes e fornecedores.
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GERDAU 

CASE:  PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL – A 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO PARA A  
SUSTENTABILIDADE LOCAL

Cidade: Porto Alegre

Estado: RS

Responsável: Fernanda Montebrune Leão

Cargo: Analista de Desenvolvimento Ambiental

Resumo: O Programa de Educação e Conservação Ambiental surgiu de uma demanda 
espontânea da comunidade regional que teve grande interesse em conhecer o processo 
de produção da empresa e sua relação com o meio ambiente. Em 1990, para atender a 
crescente demanda, proveniente principalmente da rede de ensino, foi estruturado um 
Programa baseado em três pilares: Educação, Ambiente e Cidadania.

Para preservar e conservar ainda mais a biodiversidade e os recursos naturais da região, 
em 2008, foi instituída à Empresa uma Unidade de Conservação na categoria RPPN – Re-
serva Particular do Patrimônio Natural localizada na vertente sul da Serra do Ouro Bran-
co (MG). Com 1.247 hectares, a RPPN abriga animais silvestres ameaçados de extinção 
e espécies importantes da �ora brasileira. Desde então, o Programa tem se empenhado 
na realização de estudos e pesquisas em parceria com universidades, além de ser objeto 
de teses de doutorado e mestrado voltados a conservação e preservação da biodiver-
sidade e recuperação do patrimônio natural e histórico da região. O Programa atende 
atualmente as comunidades pertencentes a cinco municípios localizados no entorno da 
empresa, sendo constituído por um conjunto de atividades para sensibilizar as pessoas 
sobre a temática ambiental, estimulando a participação em ações que promovam atitu-
des e hábitos sustentáveis.

INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE SÃO PAULO

CASE:  PROJETO RECICLARTE – REDUÇÃO DO NÚMERO DE  
IMPRESSÕES E A ARTE DE REUTILIZAR O PAPEL

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Rosemeire da Silva Pereira

Cargo: Gerente Infra Predial

Resumo: O objetivo dessa iniciativa é estabelecer ações e estratégias, com metodolo-
gias compatíveis, para reduzir as impressões, diminuir o consumo do papel, consequen-
temente diminuir os gastos e conscientizar os colaboradores da instituição quanto à 
adoção de atitudes que propiciam o uso adequado e inteligente da impressora, em con-
trapartida sensibilizar esses colaboradores para re�etir sobre o gerenciamento e o uso 
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indevido desse aparelho. Paralelamente a essa ação, surgiu a ideia de implantar o�cinas 
para confeccionar blocos de rascunho com os papéis que não possuíam dados sigilosos 
e eram desprezados pelos colaboradores da instituição. Para efetivação do projeto, seria 
necessário o uso de equipamentos especí�cos para cortar o papel e colocar uma capa 
dura de papelão para sustentação do bloco.

INSTITUTO EMBRATEL 21 

CASE:  COMUNIDADE E ESPAÇO DE PESQUISA CONECTADOS

Cidade: Rio de Janeiro

Estado: RJ

Responsável: Luiz Bressan Filho 

Cargo: Diretor

Resumo: O Centro Multimídia do Projeto Ecomuseu Ilha Grande, por meio da parceria 
com esta instituição, dá o primeiro passo para a concretização da estação de trabalho 
digital em Vila Dois Rios, visando ao desenvolvimento da comunidade local no que se re-
fere à apropriação da tecnologia – antigo anseio dos moradores – e à criação do primeiro 
programa de inclusão digital em Vila Dois Rios.

Ações futuras: aposta-se que a iniciativa possa servir como um grande meio para a dis-
seminação de conhecimento, de produção de mídias e tecnologias educacionais, bem 
como o fomento de discussões e ações relacionadas ao desenvolvimento social, econô-
mico, político e cultural de Vila Dois Rios. A proposta para 2013 é promover outras o�-
cinas utilizando as tecnologias da informação e comunicação como meio para o desen-
volvimento de novos conhecimentos relacionados aos conteúdos escolares, bem como 
as novas mídias, exemplos: acesso aos cursos de auto-aprendizado disponibilizados em 
nosso site (sistema operacional, processamento de textos, planilhas, apresentação, cor-
reio eletrônico e navegação na Internet), com o objetivo de fornecer alternativas para 
pesquisa e acesso a outras formas de informação e cultura; promoção de cursos de infor-
mática que propiciem o uso de softwares educativos (linguagem logo, jogos educativos, 
produção de HQ); oferta de cursos de criação de blogs, fotoblogs etc., que viabilizem a 
troca de informações nas redes sociais e a aprendizagem; oferta de o�cinas de vídeo, 
visando à criação de um acervo multimídia de registros sobre Vila Dois Rios: memória, 
costumes, valores, cultura etc.; uma biblioteca virtual do Ecomuseu.



318

INTEL SEMICONDUTORES DO BRASIL

CASE:  VOLUNTARIADO CORPORATIVO E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A 
EMPRESA, SEUS FUNCIONÁRIOS E A COMUNIDADE

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Rosangela Melatto

Cargo: Gerente de RSC, América Latina

Resumo: O programa de voluntariado da empresa foi criado para ser uma forma proati-
va na qual seus funcionários podem auxiliar as comunidades do

entorno. Gerido por comitês voluntários de funcionários que buscam oportunidades 
para a realização de atividades nas comunidades, procura utilizar as habilidades dos 
funcionários, durante o expediente normal de trabalho.

Desenvolvido em parceria com ONGs, os voluntários realizaram atividades como mento-
ria de jovens (áreas �nanceira, matemática e como investir os seus ingressos pessoais em 
educação continuada para o seu crescimento pessoal e pro�ssional), campanhas para 
atender a necessidades imediatas das ONGs apoiadas (como campanhas para doação 
de leite, brinquedos, sempre associadas a visitas regulares e trabalho de identi�cação de 
outras necessidades, p. ex.: consultoria jurídica e de marketing) e auxílio em catástrofes 
(como nas enchentes de Santa Catarina e Rio de Janeiro).
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EMISSÕES
2 Cases

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para redução, tratamento e 
destinação de gases poluentes e/ou causadores de efeito estufa

AVON

CASE: PROJETO OUT OF THE BOX: OTIMIZAÇÃO DA CADEIA  
DE SUPPLY CHAIN

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Ricardo Rodrigues

Cargo: Gerente de Logística América Latina

Resumo: A empresa possui uma complexa cadeia de suprimentos, responsável por mo-
vimentar cerca de 700 mil paletes por ano por todo o território brasileiro, mais 30 mil 
paletes importados. O projeto Out of the Box, motivado pela complexidade da cadeia 
e pelas oportunidades de ganhos em diferentes esferas, tem como objetivo atuar na 
revisão, simpli�cação e otimização de toda essa cadeia, que envolve produtos acabados, 
intermediários e insumos denominados componentes.

Visão do Projeto:

”Integrar e redesenhar nossa cadeia de Supply Chain, junto aos fornecedores (interna-
cionais e locais) de componentes e matérias-primas, processos de manufatura e expedi-
ção de produto acabado, até a entrega do produto terminado ao nosso cliente �nal, de 
maneira que as embalagens primária e de transporte estejam sincronizadas e dimensio-
nadas para melhor otimizar os canais logísticos, sejam eles transporte (container, cami-
nhões, vans), movimentação (pallets, caixas) e armazenagem (centros de distribuição), 
de maneira que tenhamos uma busca incessante por reduzir as ine�ciências devido ao 
baixo adensamento de nossas cargas causados sobretudo por uma baixa integração en-
tre todos os processos logísticos envolvidos.”
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ECOTECH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

CASE: COMPRA VERDE

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Daniel Vello

Cargo: CEO e fundador

Resumo: Mitigar as emissões dos gases de efeito estufa gerados pelo sistema de trans-
porte de entrega dos produtos comprados pela internet.
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ENERGIA
2 Cases

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para inovações que resultem 
em maior e�ciência ou substituição da matriz energética por fontes mais limpas e/ou 
renováveis

GRUPO FLEURY 

CASE: A EXPERIÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE  
SUSTENTÁVEL EM UMA EMPRESA DE SAÚDE 

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Adriana Seghesi Elias Gonçalves 

Cargo: Coordenadora de Sustentabilidade

Resumo: O projeto estratégico de sustentabilidade do Grupo apresenta, dentre suas ver-
tentes, a plataforma de construção de unidades sustentáveis. A nova unidade foi a esco-
lhida para buscar a certi�cação verde. É a segunda maior unidade do Grupo com 7.000 m2 
de área total e teve todas as etapas de construção norteadas pelos padrões de sustentabi-
lidade, de acordo com as exigências LEED – Leadership In Energy & Environmental Design, 
que é um sistema métrico de critérios, criado pelo U.S. Green Building Council.

Durante o processo de certi�cação LEED são avaliados inúmeros fatores com base em 
sete critérios principais: site sustentável; consumo e�ciente de água; energia e atmosfe-
ra; materiais e recursos; qualidade interna do ambiente; inovação e processos; créditos 
de prioridade regional. Como uma das primeiras ações relacionadas, está a contratação 
de consultoria para auxiliar neste processo, de�nição quanto ao nível de certi�cação 
LEED pretendido, ações necessárias para atendimento aos requisitos de�nidos para a 
certi�cação, como estratégias para redução de energia, consumos de água, escolha de 
materiais, destinação de resíduos, relação com o entorno, qualidade interna dos am-
bientes de trabalho, entre outros. São necessárias estratégias e soluções de engenharia 
e arquitetura bem planejadas e de�nidas que reduzam os impactos ambientais gera-
dos pelo edifício durante sua construção em conjunto com os projetistas para estudar 
os níveis de e�ciência energética e de conforto dos ocupantes, propondo alternativas 
técnicas e sugerindo novas tecnologias. Neste aspecto cabe ressaltar que, antes de se 
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pensar no desempenho dos equipamentos de condicionamento de ar, deve-se traba-
lhar com projetos de arquitetura, fachadas, instalações e iluminação de forma a reduzir 
o ganho de calor nos ambientes (brises, iluminação e�ciente, vidro de alto desempenho, 
sensores de presença, etc.), reduzindo-se os gastos com energia para resfriamento do ar 
e, por consequência, reduzindo os investimentos em tecnologias de condicionamento 
de ar. Reuniões periódicas entre todos os envolvidos no projeto, como projetistas, con-
sultores, fornecedores, equipes de operação, entre outros, viabilizando o processo de 
certi�cação. Visitas técnicas semanais durante toda a etapa de obras para veri�cação 
se os critérios sustentáveis de construção estavam sendo devidamente aplicados pelas 
empresas contratadas, bem como a produção dos documentos necessários para a sub-
missão dos créditos. A cada visita técnica um relatório de acompanhamento era emitido. 
O processo de certi�cação é dividido em fases: Registro do empreendimento junto ao 
USGBC e Submissão de créditos de Projetos e obras.

SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA.

CASE: PROJETO VILLA SMART

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Denise Lana

Cargo: Gerente de Sustentabilidade

Resumo: O Projeto Villa Smart, que signi�ca Comunidade Inteligente, é uma parceria 
público-privada que atende em caráter experimental comunidades ribeirinhas do Ama-
zonas que sofrem com a falta de energia. Para oferecer uma alternativa a essas comuni-
dades e melhorar sua realidade, a empresa/instituição, com o apoio de outras  organiza-
ções, como a Fundação Amazonas Sustentável, o SENAI e a CONIM, propôs um modelo 
de eletri�cação que inclui a reforma da rede elétrica de duas comunidades localizadas 
às margens do Rio Negro, que representam a realidade das mais de 4.000 comunidades 
do estado do Amazonas. A comunidade de Tumbira, localizada no centro da reserva, 
oferece escola, posto de saúde e o potencial de desenvolver o turismo de base comu-
nitária em complemento à principal atividade econômica da comunidade: a marcenaria 
e o manejo sustentável da madeira. Já Santa Helena do Inglês, como a maioria das co-
munidades da região, vive da pesca e vê na falta de disponibilidade da energia um fator 
limitante à expansão sustentável da atividade pesqueira.

Por mais de dez anos, os moradores dessas comunidades tiveram apenas 11 horas de 
energia por dia disponibilizadas para serviços essenciais – como postos de saúde, es-
colas e comércio local – e apenas 4 horas por dia reservadas às comunidades tradicio-
nais, fornecidas por um gerador movido a diesel. O equipamento consumia, em média, 
1,2 mil litros de combustível e jogava 1,3 tonelada de dióxido de carbono (CO2) no ar, 
poluindo o meio ambiente. Nesse contexto, serviços essenciais que dependiam da ele-
tricidade, como o bombeamento de água potável, educação, saúde, assim como ativi-
dades econômicas alternativas ao extrativismo, acabavam comprometidos. Além disso, 
as instalações elétricas das comunidades eram extremamente precárias. Diante dessa 
realidade, a empresa/instituição propôs um projeto de gestão simples e de menor custo 
do que o modelo anteriormente utilizado para a geração de energia: baseado no uso 
de placas solares e no armazenamento da energia em baterias, a tecnologia Villa Smart 
baseia-se no uso de energias renováveis em substituição a geradores a diesel, que aca-
baram reduzidos a backups para longos períodos de chuva.
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FERRAMENTAS E POLÍTICAS DE GESTÃO
3 Cases

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para a gestão da sustentabi-
lidade nas organizações e sociedade

COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS 

CASE: GESTÃO AMBIENTAL COMPROMISSO DE TODOS

Cidade: Chapecó

Estado: SC

Responsável: Isabel Cristina Trierveiler Machado

Cargo: Gerente de Comunicação Social

Resumo: A organização procura trabalhar em suas unidades os princípios e a essência 
do cooperativismo, desenvolvendo programas que visam o envolvimento das pessoas. O 
cooperativismo é a união de pessoas em prol de objetivos comuns e o meio ambiente 
precisa de ações de cooperação. Como falar em sustentabilidade sem de�nir o eixo princi-
pal da organização, valor notório que nasceu no coração do seu fundador (in memoriam)? 
Quando o conceito de desenvolvimento sustentável ainda nem existia, eis que o fundador 
destacava que os cooperados tivessem extremo cuidado com a água e o meio ambiente.

A relação da empresa com o meio ambiente iniciou desde a sua fundação, a susten-
tabilidade é nosso compromisso, o zelo pelo meio ambiente se faz a partir de ações 
desenvolvidas em prol do desenvolvimento sustentável, que minimizam os impactos 
ambientais visando a própria sobrevivência do planeta. Resíduo zero, com aproveita-
mento de insumos, é uma prática nas unidades da empresa, a água utilizada é devolvida 
à natureza pronta para contribuir com a vida. A organização executa muitas ações que 
visam o cuidado do meio ambiente, entre elas destacam-se: o programa de reciclagem 
da empresa; a destinação de todo o óleo, assim como todo o lixo hospitalar dos ambu-
latórios, a empresas licenciadas pelos órgãos ambientais para reciclagem ou o devido 
descarte; a criação da Gestão de resíduos sólidos em todas as unidades produtivas; o 
programa de re�orestamento; e o trabalho continuado para a redução do consumo de 
água e redução de resíduos industriais.

O principal objetivo das ações é produzir sem agredir o meio ambiente, ou seja, a em-
presa compromete-se a proteger o meio ambiente, buscando melhorias na redução dos 
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impactos ambientais, reforçando o comprometimento de produzir de forma ambiental-
mente correta e sustentável e, para isso, trabalha-se junto aos colaboradores, familiares 
e à comunidade a consciência da preservação.

Hoje a empresa possui em cada unidade uma equipe que trabalha a gestão ambiental e 
promove ações de conscientização e ações de cuidado com o meio ambiente.

ITAIPU BINACIONAL

CASE: SUSTENTABILIDADE DE COMUNIDADES INDÍGENAS

Cidade: Foz do Iguaçu

Estado: PR    

Responsável: Nelton Miguel Friedrich

Cargo: Diretor de Coordenação

Resumo: A empresa é gestora de Usina Hidrelétrica. Em 2003, incluiu o�cialmente na 
sua missão o foco da Responsabilidade Social e Ambiental, e para implementá-lo vem 
desenvolvendo diversas ações em um mega programa socioambiental, contendo 20 
programas e 65 ações. O projeto Sustentabilidade de Comunidades Indígenas integra 
esse programa.

A região da Tríplice Fronteira, onde está localizada a hidrelétrica, tem uma história que 
é indissociável da presença indígena, em especial o povo Guarani, que exerceu gran-
de in�uência cultural na região. Hoje, essas comunidades constituem populações em 
situação de risco social e, por isso, a empresa vem procurando desenvolver ações que 
lhes possibilitem melhores condições de vida, com novas oportunidades de geração de 
renda, assistência técnica na produção de alimentos para o consumo próprio, resgate da 
cultura e da autoestima, estímulo ao artesanato, entre outras.

O projeto tem o objetivo de promover a sustentabilidade do modo de vida Guarani. Suas 
ações atendem as comunidades indígenas Tekoha Ocoy, no município de São Miguel do 
Iguaçu-PR, Tekoha Añetete e Tekoha Itamarã, ambas no município Diamante d’Oeste-PR, 
por meio do respeito à diversidade e da valorização da alteridade.
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LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A. 

CASE:  PLANO DE INVESTIMENTO SOCIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR

Cidade: Rio de Janeiro

Estado: RJ

Responsável: Gleide Gomes

Cargo: Coordenadora de Responsabilidade Social

Resumo: Para executar as ações do Programa de Fortalecimento da Agricultura Fami-
liar, a empresa resolveu elaborar um plano de investimento capaz de articular o melhor 
resultado.

As atividades de Diálogo Social, iniciadas em 2010, foram distribuídas em etapas, confor-
me orientações estabelecidas no Guia de Relacionamento e Engajamento com Comuni-
dades, que sistematiza as práticas realizadas pela empresa, correspondendo ao processo 
de elaboração do Plano de Investimento, que tem como objetivos especí�cos:

1.  Fortalecer a cadeia produtiva da agricultura local e fomentar a geração de traba-
lho e renda da população local;

2.  Promover parcerias com o poder público, no que se refere às atividades voltadas 
à geração de renda e melhoria da qualidade de vida da comunidade local;

3.  Incentivar o uso sustentável dos recursos naturais;
4.  Fomentar e fortalecer o associativismo dos agricultores familiares;
5.  Alavancar o desenvolvimento local sustentável a partir de ações participativas, 

adequadas à cultura local e economicamente viáveis. A partir das atividades de 
diálogo social, do diagnóstico da cadeia produtiva e dos objetivos e metas esta-
belecidas, foram executadas as etapas:

A. De�nição do escopo dos projetos piloto. Incluindo o levantamento de especi�cidades 
apontadas para cada projeto pelo público-alvo e celebração de parcerias com entidades 
acadêmicas e de fomento público.

B. Implantação dos projetos piloto.
•	 Doação de Tratores às Associações de Moradores e Produtores Rurais do 4º e 5º 

Distrito de São João da Barra.
•	 Assistência Jurídica às Associações de Moradores e Produtores Rurais do 5º Dis-

trito de São João da Barra.
•	 Programa de Difusão de Tecnologia nas Áreas de Agricultura, Meio Ambiente e 

Gestão da Produção, visando o Fortalecimento da Agricultura Familiar de São 
João da Barra.

•	 Implantação de Estufas de Cultivo Protegido.
•	 Implantação de Hortas Ecossustentáveis.
•	 Doação de ônibus e caminhão para escoamento da produção e participação.  
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MANEJO E REFLORESTAMENTO
2 Cases

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para recuperação e manu-
tenção da �ora e fauna nativas, assim como dos recursos naturais diversos

DUKE ENERGY BRASIL 

CASE: CORREDOR ECOLÓGICO FAZENDA ROSANELA: UM CASO DE 
SUCESSO NO MANEJO PARTICIPATIVO DE PAISAGENS

Cidade: Rosana

Estado: SP

Responsável: Rogério Cânovas Camargo Ferreira 

Cargo: Analista de Meio Ambiente

Resumo: A Mata Atlântica é um dos ecossistemas mais ameaçados do mundo. A re-
gião sudoeste do Estado de São Paulo apresenta fragmentos �orestais remanescentes 
em propriedades agrícolas e Unidades de Conservação que são de grande importância 
ambiental. Essas áreas representam parte da riqueza e diversidade de espécies que ou-
trora existia na região, antes da expansão agrícola. Esses ambientes e suas populações 
naturais têm, como principais vizinhos, grandes proprietários de terras e assentamentos 
rurais que praticam a pecuária e a agricultura, que ainda interferem nas áreas conserva-
das ou que deveriam ser preservadas.

Devido à importância desses remanescentes �orestais na região, existe a necessidade 
imediata de promover ações que busquem a conservação de tais fragmentos, conci-
liando a possível geração de renda às populações locais vizinhas, formando paisagens 
sustentáveis.

Com essa motivação foi concebido um projeto visando recuperar áreas de preservação 
permanente, localizadas na margem do tributário Ribeirão Estreito e áreas da margem de 
um reservatório de usina hidrelétrica, através da ordenação das atividades de pecuária e 
da formação de uma nova cobertura �orestal. O objetivo foi implantar um corredor ecoló-
gico de 100 metros de largura, utilizando re�orestamento com espécies nativas regionais, 
conectando também importantes fragmentos de Mata Atlântica presentes na região, au-
mentando, assim, as chances dos �uxos biológicos atuarem pela estrutura da paisagem.

Outro objetivo foi capacitar a população regional em conceitos de Agroecologia, pos-
sibilitando a geração de renda, através da criação de mudas �orestais para o projeto, 
produzidas nos viveiros �orestais comunitários presentes na região.
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LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS

CASE: IMPLANTAÇÃO E MANEJO DA RPPN FAZENDA CARUARA

Cidade: Rio de Janeiro

Estado: RJ

Responsável: Daniel Nascimento 

Cargo: Analista Florestal

Resumo:  A criação e as atividades de manejo desenvolvidas na RPPN Caruara garantem 
a proteção do maior e mais bem conservado remanescente de restinga da região. A base 
da implantação da RPPN é compartilhar o conhecimento e desenvolver o sentimento de 
patrimônio ambiental. Neste sentido, todas as ações foram desenvolvidas para criar si-
nergias e potencializar os resultados, como: a construção do viveiro próprio, a realização 
dos plantios �orestais, o manejo de fauna e a construção de parcerias com instituições 
de pesquisa a �m de desenvolver conhecimento técnico e cientí�co na região.

Os objetivos e resultados esperados são: contribuir para a conservação da biodiversida-
de dos ambientes litorâneos por meio da ampliação dos

remanescentes �orestais; para a preservação e reprodução de espécies de �ora e fauna 
ameaçadas de extinção; para o desenvolvimento de pesquisas

e conhecimento cientí�co aplicado ao manejo e à proteção dos ecossistemas de restin-
ga e para formulação de modelos de restauração �orestal para as formações de restinga.

Para sua criação foram mapeadas todas as �to�sionomias contidas na Fazenda Caruara; 
as Faixas Marginais de Proteção das lagoas de Grussaí e Iquipari e as áreas de soltura e 
monitoramento da fauna local. Os diferentes aspectos �to�sionômicos subsidiaram a 
classi�cação de áreas em classes de intervenção para recomposição e de áreas de soltura 
e monitoramento da fauna resgatada (Figuras 1 e 2 do Anexo). O �uxograma (Figura 3 do 
Anexo) distribui e exempli�ca resumidamente as diferentes intervenções executadas no 
projeto de recomposição de restinga.
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PESQUISAS CIENTÍFICAS E DESENVOLVIMENTO 
DE NOVOS PRODUTOS
1 Case

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para pesquisas e soluções 
que contribuam com a proteção e a preservação ambiental e social, e/ou mudanças de 
hábitos de consumo

ARCELORMITTAL TUBARÃO

CASE: PROGRAMA NOVOS CAMINHOS – SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS 
PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL

Cidade: Serra

Estado: ES

Responsável: João Bosco Reis da Silva

Cargo: Especialista em Gestão Ambiental

Resumo: O Programa Novos Caminhos tem por objetivo contribuir com a melhoria da 
mobilidade urbana e rural da sociedade através da aplicação monitorada dos produtos 
REVSOL e REVSOL Plus como revestimento primário em vias urbanas, estradas rurais vici-
nais sem pavimentação. Nos convênios de cooperação socioambiental entre a empresa 
e o poder público os produtos são fornecidos sem custo para municipalidade, contando 
ainda com a elaboração de projeto básico, treinamento e monitoramento das aplica-
ções pela empresa. Em contrapartida, as prefeituras e demais órgãos governamentais 
são responsáveis pelo transporte e aplicação do material, de�nindo em conjunto com 
as comunidades bene�ciadas as prioridades de vias a serem atendidas pelo Programa.
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PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO
1 Case

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações que contribuam com a recu-
peração, manutenção e ampliação de espaços ambientais em áreas delimitadas, como 
parques de preservação, reservas, etc.

DEB – PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS

CASE: CONSERVAÇÃO GENÉTICA E REPOSIÇÃO DE ESTOQUES DE  
PEIXES NATIVOS

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Norberto Castro Vianna

Cargo: Coordenador de Meio Ambiente

Resumo: Nas PCHs situadas na bacia do rio Sapucaí-Mirim, no tocante a ictiofauna, com 
vistas a pesqueiros, bem como o desenvolvimento socioeconômico regional, através da 
promoção da conscientização ambiental para o desenvolvimento de uma aquicultura 
sustentável, na questão, implementado em 2011 o referido projeto.

Foi aplicado o montante de R$ 1.568.000,00 previstos para cinco etapas de trabalho, 
cuja primeira de um banco de matrizes adequado, seguida das etapas caracterização 
genética (2ª), reprodução e repasse tecnológico (5ª).

Os animais foram capturados e estocados junto a uma piscicultura da região e realizada 
marcação dos reprodutores com microchipagem. O coe�ciente de parentesco revelou 
que os indivíduos, em sua maioria, não têm relação de parentesco. A partir desses re-
sultados foram selecionadas as matrizes e realizada a reprodução dirigida. Iniciou-se, 
em 2013, o processo anual e recorrente de repovoamento do rio Sapucaí-Mirim. Estas 
solturas contribuem para a preservação da biodiversidade, pois são utilizadas espécies 
sustentáveis, reproduzindo-se e adaptando-se à vida no rio Sapucaí. Para os peixes se 
alimentarem e se protegerem contra predadores, as solturas acontecem em pontos.
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RECURSOS HÍDRICOS
8 Cases

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para a conservação, recu-
peração, melhoria da qualidade, e uso racional da água nas organizações e sociedade

BRASKEM 

CASE:  PROJETO ÁGUA VIVA: RECICLO DE ÁGUAS INDUSTRIAIS E  
PLUVIAIS NO COMPLEXO BÁSICO DE CAMAÇARI

Cidade: Camaçari 

Estado: BA

Responsável: Sérgio de Rezende Hortélio 

Cargo: Engenheiro de SSMA

Resumo: A região em que a unidade da Bahia está inserida começa a apresentar in-
dícios fortíssimos do processo de estresse hídrico. A estratégica da empresa, no pilar 
e�ciência hídrica, objetiva 100% de reúso ou reciclo das águas industriais em regiões 
de estresse hídrico, conforme alinhamento da estratégia de negócios com os princípios 
do desenvolvimento sustentável, evidenciando o compromisso da companhia em fazer 
parte, ativamente, da solução de problemas sociais e ambientais que a�igem o mundo 
do século XXI.

Com o principal objetivo de aumentar a e�ciência hídrica com reciclo ou reúso de água 
industrial, redução do consumo e extração dos recursos hídricos numa região de es-
tresse hídrico, o programa de sustentabilidade ambiental da empresa e o novo plano 
de negócios da empresa parceira idealizou e implantou, com um investimento de R$ 
22 milhões, uma unidade industrial para tratamento e reciclo de e�uentes orgânicos/
inorgânicos e água de chuva no Polo Industrial de Camaçari (PIC).

A unidade de reciclo tem capacidade de produção equivalente ao consumo de uma ci-
dade de 150 mil habitantes, operando com uma vazão média de 4,38 bilhões L/ano e 
gerando a mesma quantidade em economia de recursos hídricos.

O Projeto água viva possibilita o reúso equivalente a 10% de todo o consumo de água 
do PIC, cerca de 30% de todo o consumo da empresa no PIC e redução signi�cativa na 
captação de recursos hídricos da região.
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O projeto aproveitou estruturas existentes como a Bacia do Complexo Básico, imple-
mentou alterações para ser economicamente viável no aproveitamento de e�uentes 
industriais e água de chuva.

Como forma de otimizar recursos adotou-se a estratégia da metodologia ”pinch”. Isso 
possibilitou aliar apenas a qualidade mínima necessária para cada consumidor provável 
mapeado. Foi utilizada ainda a metodologia de implantação de empreendimento (PMI) 
para gerir as ações necessárias desde a ideia até o início da operação da unidade.

A Meta mais desa�adora era realizar o empreendimento considerando-o como negócio 
independente (stand alone) com valor de tarifa capaz de remunerá-lo e ainda competir 
com a própria unidade de tratamento de água já instalada.

BRF

CASE: GESTÃO DE ÁGUAS

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Luciana Ueda

Cargo: Gerente de Sustentabilidade

Resumo: O uso racional de água é uma preocupação que ultrapassa as fronteiras da 
própria empresa e, além das iniciativas para reduzir consumo de água, a empresa padro-
nizou, por meio de Norma Corporativa, as diretrizes para realização de um diagnóstico 
dos corpos hídricos utilizados pela Companhia como fonte de fornecimento e descarte 
de água. As unidades produtivas são responsáveis pelo levantamento de dados para 
elaboração dos estudos referentes à disponibilidade hídrica para abastecimento, com a 
�nalidade, por exemplo, de caracterizar os mananciais onde ocorrem a retirada de água 
e o lançamento de e�uentes. As medições são realizadas de acordo com técnicas orien-
tadas pela área de Meio Ambiente Corporativo ou outra aprovada pelo Órgão Ambien-
tal local. E em situações críticas, como indisponibilidade de água, as unidades contam 
com um plano de contingência. A expansão da indústria está diretamente  relacionada 
à disponibilidade hídrica e a sua escassez é um dos principais limitadores do seu cres-
cimento; esse diagnóstico servirá de base para de�nir possibilidades de expansão nas 
atividades da empresa.

A empresa também incentiva a participação das unidades em comitês de Bacias Hidro-
grá�cas.
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CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB 

CASE:  REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA EM PROCESSO GRÁFICO

Cidade: Rio de Janeiro

Estado: RJ

Responsável: Marcos Pereira  

Cargo: Superintendente

Resumo: Alguns métodos de impressão necessitam da aplicação de uma solução de 
limpeza à base de água para remover o excesso de tinta deixado nos cilindros entin-
tadores, garantindo qualidade ao impresso. A tinta é emulsionada pela aspersão e/ou  
imersão em solução aquosa, deixando o cilindro limpo e pronto para um novo ciclo de 
impressão. O trabalho é realizado 24 horas por dia e 7 dias por semana, demandando 
água e gerando e�uentes aquosos impregnados com tinta em grande quantidade.

O sistema adquirido reutiliza a solução de limpeza em circuito fechado por meio de um 
processo físico-químico, que separa os pigmentos e resinas e reaproveita os aditivos 
principais, e de um equipamento evaporador que reaproveita a carga aquosa. Dessa 
forma, conseguem-se o retorno quantitativo desse insumo ao processo, e a formação de 
um resíduo com baixo teor de umidade (cerca de 20%).

CELULOSE IRANI

CASE:  GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Cidade:  Joaçaba

Estado: SC     

Responsável: Ricardo Bernasconi  

Cargo: Analista Ambiental

Resumo: O projeto visa demonstrar as ações efetuadas pela instituição/empresa com 
o foco na gestão dos recursos hídricos, sendo apresentados projetos de modernização 
da estação de tratamento de e�uentes, recuperação de áreas degradadas, redução de 
consumo de água, redução de volume de e�uentes e monitoramento dos recursos hídri-
cos através de análises físico-químicas, microbiológicas, monitoramento da ictiofauna e 
programa de educação ambiental.

A gestão dos recursos hídricos pode ser de�nida como o conjunto de ações destinadas 
a assegurar de forma sustentável o uso dos recursos naturais sem causar danos ao meio 
ambiente e contribuindo para a preservação. A empresa mantém indicadores de consu-
mo de água e geração de e�uentes, desta forma atuamos no reaproveitamento da água 
e menos geração de e�uentes através de ”circuitos fechados” em áreas produtivas, o que 
garante melhores resultados ao longo do ano e favorece os colaboradores através do 
programa de participação nos resultados.
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CONSÓRCIO DE ALUMÍNIO DO MARANHÃO 

CASE:  REDUÇÃO DA PEGADA HÍDRICA POR MEIO DE PARCERIA 
SUSTENTÁVEL ENTRE EMPRESAS PARA UTILIZAÇÃO DE EFLUENTES 
INDUSTRIAIS NO PROCESSO PRODUTIVO

Cidade: São Luís 

Estado: MA

Responsável: Adonay M. Souza 

Cargo: Supervisor de Engenharia

Resumo: Com a meta de reduzir a pegada hídrica em 10% até 2020 e 25% até 2030 (base 
no consumo de 2005) para preservar o Meio Ambiente e garantir a disponibilidade de 
recursos naturais para as comunidades vizinhas e futuras gerações, foi concebido o Pro-
jeto de Interligação entre a ETEI (Estação de Tratamento de E�uentes Industriais) de uma 
empresa Cervejeira vizinha e a Área de Resíduo de Bauxita em operação da Re�naria. Em 
um ato de cooperação sustentável, em que os benefícios se aplicam a todas as partes 
envolvidas, as duas empresas �rmaram uma parceria através da qual todo o e�uente 
industrial gerado pela Cervejaria, antes descartado no Rio Pedrinhas, é direcionado para 
a Área de Resíduo de Bauxita, com o objetivo de contribuir com o volume de água ne-
cessário para atender à demanda hídrica da operação da Re�naria.  

Como o �uxo produtivo da Cervejaria é sazonal, em picos de produção, a vazão do 
e�uente tratado e direcionado para a Re�naria representa 65% de toda a água doce 
utilizada.

CONSÓRCIO SANTO ANTONIO CIVIL 

CASE:  RAMPA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO ECOLÓGICA  
EM CICLO FECHADO

Cidade: Porto Velho  

Estado: RO

Responsável: João Ferolla 

Cargo: Engenheiro Ambiental

Resumo:  O principal objetivo do projeto foi a implantação de um sistema que pos-
sibilitasse o reúso do e�uente oleoso gerado na rampa de lavagem de equipamentos 
do empreendimento. Antes da iniciativa já existia na estrutura da rampa um sistema 
de coleta e tratamento desse e�uente (Anexo 1). A ideia seria realizar outro tratamento 
complementar para possibilitar o reúso do e�uente, visto que, mesmo após passar pelo 
tratamento inicial, o teor de sólidos ainda era alto para ser usado para lavar os equipa-
mentos e também o e�uente tinha forte odor de óleo. Foram então realizados testes 
com os produtos já usados no empreendimento, só que em Estações de Tratamento de 
Água, para veri�car se se conseguia diminuir esse teor de sólidos do e�uente. Com o re-
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sultado positivo do teste foi feito projeto, de�nindo os tamanhos e os tipos de estruturas 
que seriam necessários para a realização deste tratamento complementar.

Foi de�nido que seriam instalados dois dosadores, um de solução com Veta Orgânico 
e outro com solução de Ativador GA 2500, seguido de um misturador e depois de um 
decantador e um �ltro de areia, brita e carvão ativado. Após o �ltro, o e�uente completa-
mente tratado era bombeado para uma caixa que retornava a água para o sistema. Todo 
o e�uente que retorna ao sistema é medido por um hidrômetro instalado após a bomba 
para acompanhamento dos resultados (ver no Anexo 2 o �uxograma do processo). Todo 
resultado de reúso desse sistema era contabilizado e capitalizado a outros resultados de 
reúso de água do empreendimento.

Antes da implantação do projeto no empreendimento já existiam metas anuais de reúso 
de água ao qual esse resultado foi capitalizado. Fotos do sistema no Anexo 3.

DUKE ENERGY INTERNATIONAL

CASE:  PROJETO NASCENTES PROTEGIDAS, ÁGUAS PARA O FUTURO

Cidade: Chavantes

Estado: SP

Responsável: Simone Leite dos Santos

Cargo: Analista de Meio Ambiente

Resumo: O Projeto ”Nascentes Protegidas, Águas para o Futuro” tem como objeto am-
pliar a qualidade e quantidade da água, assegurando o uso múltiplo, preservação dos 
ecossistemas e manutenção da biodiversidade. A proposta deste Projeto é promover a 
preservação de nascentes, implantando ações como forma de melhorar a sustentabili-
dade de pequenas propriedades rurais e desenvolver um núcleo de pequenos produto-
res modelo em preservação de nascentes, visando uma conscientização das pessoas da 
região de contribuição dos reservatórios da empresa.

O primeiro passo foi promover um treinamento especí�co para os pro�ssionais e pro-
prietários rurais interessados na implantação do projeto em sua propriedade, a �m de 
capacitá-los para o desenvolvimento das atividades em campo. Com a realização desse 
treinamento formou-se uma equipe que passou a trabalhar em forma de mutirão.

A recuperação da nascente é realizada a partir do método de Caixa de Proteção de nas-
centes ”solo-cimento”. Trata-se de uma estrutura de proteção de nascentes na forma de 
caixa, confeccionada na própria nascente, composta por pedras e paredes construídas 
com a massa solo-cimento. Essa massa, quando seca, é um material que possui boa re-
sistência à compressão, bom índice de impermeabilidade, baixo índice de retração volu-
métrica e boa durabilidade (ver passo a passo no Anexo 1).

A partir de então, o órgão de assistência rural passou a localizar e indicar à empresa 
as nascentes a serem protegidas. Essa indicação leva em consideração, principalmente, 
o estágio atual ambiental da nascente, a quantidade de famílias abastecidas e o com-
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prometimento dos proprietários. Com esse mapeamento a Empresa analisa e de�ne as 
áreas potenciais a serem trabalhadas. Posteriormente, adquire os materiais necessários 
para recuperação física e ambiental das nascentes e os repassa para o órgão de assistên-
cia rural, que entra em contato com a equipe (técnicos e proprietários) e agenda as datas 
para recuperação de cada nascente cadastrada.

SABESP – COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

CASE:  CLIENTE DE OLHO NO FUTURO

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Débora Pierini Longo e Ana Paula Rodrigues Syrio 

Cargo: Gerente de Divisão de Grandes Consumidores Oeste e Analista de Gestão de Pro-
grama

Resumo: Trata-se do case Cliente de Olho no Futuro. O programa surgiu por intermédio 
da prática da organização na realização de encontros periódicos com a comunidade, 
visando o levantamento das necessidades comuns de saneamento, sendo essas deman-
das utilizadas na Análise de Cenário do Ciclo de Planejamento. Assim, juntamente com 
as necessidades e expectativas dos clientes, identi�cadas por meio de pesquisas de sa-
tisfação e pelo trabalho do representante comercial, a organização obtém informações 
sobre as necessidades dos clientes relacionadas a soluções ambientais ou acordos co-
merciais, além de identi�car novas oportunidades de negócio, promover divulgação da 
marca dos serviços da organização e efetivar as vendas. Neste sentido, nos encontros 
periódicos com a comunidade, foi identi�cada oportunidade de melhoria na gestão das 
ações de Educação Ambiental em parceria com as partes interessadas (poder conce-
dente, comunidade e clientes de grande consumo), focando as novas gerações, com os 
seguintes objetivos:

•	 •	Esclarecer	as	populações	das	comunidades-alvo	sobre	o	uso	da	rede	de	esgoto.
•	 •	Promover	a	educação	ambiental	com	a	parceria	de	clientes	da	carteira	de	gran-

des consumidores.
•	 •	Trazer	a	vivência	empresarial	para	a	realidade	das	comunidades	de	seu	entorno.
•	 •	Auxiliar	no	resgate	da	cidadania	das	famílias	que	vivem	nestas	áreas	em	situa-

ção de exclusão social.

Assim, a Organização criou o Programa Cliente de Olho no Futuro, buscando cumprir 
seu papel socioambiental, lembrando-se, assim, que não basta apenas executar obras 
de saneamento e falar em educação ambiental, é também necessário formar cidadãos 
críticos e conscientes de seu papel na transformação da sociedade, a �m de que acon-
teçam mudanças efetivas de atitudes, garantindo a compreensão dos assuntos tratados 
que respondam numa melhoria da qualidade de vida das pessoas e dos níveis de pre-
servação ambiental.
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RESÍDUOS
1 Case

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para a minimização, destina-
ção, tratamento, e/ ou reinserção de resíduos na cadeia produtiva

KINROSS

CASE: TAMBORES DE ÓLEO VAZIOS VIRAM LIXEIRAS ECOLÓGICAS

Cidade: Paracatu

Estado: MG

Responsável: Juliana Araujo Machado Esper

Cargo: Gerente de Meio Ambiente

Resumo: De forma a efetivar sua contribuição para o desenvolvimento sustentável, a 
Kinross estabeleceu uma visão e uma estratégia geral que vem sendo materializada 
através de programas e ações com a principal intenção de deixar um legado (balan-
ço) positivo no futuro, quando a operação da mina for encerrada. As diversas etapas 
do processo desenvolvido pela empresa para obtenção do produto �nal resultam na 
geração de resíduos industriais de diversas classes que podem ocasionar danos ao 
meio ambiente quando armazenados ou dispostos de forma inadequada. O principal 
objetivo do projeto aqui apresentado é a reciclagem de tambores metálicos através 
de projeto de fabricação de Lixeiras Ecológicas, contribuindo com os programas de 
coleta seletiva, desenvolvimento comunitário e com alternativas de renda através de 
parcerias entre associações e instituições educacionais públicas locais e de uma ges-
tão ambientalmente correta, segura e sustentável dos resíduos gerados nas etapas do 
processo produtivo da empresa.
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BANCO DIGITAL DE BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS 
RESUMOS DE CASES BENCHMARKING ORGANIZADOS EM 
TEMÁTICAS/CATEGORIAS GERENCIAIS – 2014 – 32 CASES

EDUCAÇÃO, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
SOCIOAMBIENTAL
9 Cases

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações que atuam na formação so-
cioambiental do indivíduo e/ou estabelecem diálogos ou intercâmbio com um ou mais 
segmentos da sociedade

ARCELORMITTAL TUBARÃO

CASE: PROGRAMA TEMPO DE LEITURA

Cidade: Serra

Estado: ES

Responsável: Jennifer Oliva Coronel

Cargo: Especialista em Meio Ambiente

Resumo: O Programa Tempo de Leitura foi criado objetivando incentivar a busca pelo 
conhecimento dos conceitos e formas de se praticar a Sustentabilidade, dentro e fora da 
empresa. Esta – presente na vanguarda das organizações comprometidas com a Susten-
tabilidade, um conceito que faz parte de seus valores, de sua estratégia e de sua rotina 
– busca permanentemente, manter o equilíbrio entre as dimensões econômica, social, 
ambiental, política, cultural e espiritual. Dessa forma, visando transformar as pessoas em 
agentes efetivos de conscientização, para que atitudes em prol da Sustentabilidade pos-
sam surgir em um ambiente que as valorize e amplie, foram estabelecidos os seguintes 
objetivos especí�cos: apresentar conceitos de Sustentabilidade e suas dimensões; re�e-
tir sobre a história do Universo, do Ser Humano e sua responsabilidade como espécie; 
estimular os participantes, através de exemplos reais, à re�exão e discussão coletiva dos 
dilemas e desa�os envolvidos.
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CPFL ENERGIA S.A.

CASE: EE_ANEEL: EDUCACIONAIS CPFL E RGE

Cidade: Campinas

Estado: SP

Responsável: Estela Kurts

Cargo: Consultora externa

Resumo: Como um dos líderes do setor de energia elétrica, e educação para a E�-
ciência Energética é mais do que uma adequação à ANEEL, é uma questão tratada no 
planejamento estratégico da empresa. Desde 1998, já foi investido aproximadamente 
R$ 1,936 milhão em 3.219 projetos ligados aos PEEs, dentre os quais na área de Edu-
cação, que não é obrigatória por lei, tem se destacado pela con�ança da empresa em 
que atingir públicos infanto-juvenis pode garantir resultados mais efetivos, primeiro a 
criança e a escola, e depois a família. Com esta visão, a empresa mantém dois projetos 
de Educação Energética com formatos distintos, mas propósitos similares. Apostar em 
modelos distintos ajuda a avaliar a adequação aos públicos, oportunidades inovado-
ras de aprendizado e servem de base para desenvolvimento de projetos futuros. Os 
dois projetos se desenrolam em duas regiões do país: interior do Estado de São Paulo 
e no Rio Grande do Sul. Projeto de Educação para E�ciência Energética no Rio Grande 
do Sul. O primeiro surgiu em 2010, no estado gaúcho. Fisicamente, apresenta-se como 
um Espaço Educativo Interativo, cuja disposição de materiais e elementos forma uma 
grande Arena Cênica. O Projeto envolve arte, cultura, ciência, tecnologia, energia, se-
gurança, e�ciência energética e Meio Ambiente. A Arena é a responsável por acomo-
dar o Espetáculo Teatral e o Túnel do Conhecimento, com uma programação aberta ao 
público e gratuita. Para cativar, a estratégia é a diversão, mas os fundamentos estão 
embasados em conteúdos didáticos, previamente trabalhados em sala de aula com di-
ferentes suportes por jovens em idade escolar, de 6 a 18 anos, que estão frequentando 
Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. O envolvimento 
e a formação dos educadores são fundamentais em todo o processo e ocorrem, para-
lelamente, por meio de seminários.
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DUKE ENERGY INTERNATIONAL BRASIL

CASE: CIRCUITO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Antônio Americo Mazzocco Junior

Cargo: Analista de Meio Ambiente

Resumo: Tem como objetivo disponibilizar um espaço de fácil acesso aos visitantes, de 
forma a sensibilizá-los para as questões ambientais com foco na demonstração da par-
ticipação de cada um no cenário ambiental atual. A proposta deste projeto é iniciar um 
processo participativo mais amplo, ou seja, motivar a sociedade a participar e cobrar, 
o poder público a gerir, e a iniciativa privada a investir. Como início, este projeto teve 
a prospecção de áreas aptas a receberem os investimentos, onde os critérios utilizados 
para de�nição se pautaram: (i) na região que absorveria o maior número de pessoas liga-
das às atividades desenvolvidas pela empresa; (ii) na região onde a população já possuía 
certa identidade com as questões ambientais, pois, como se tratava de uma iniciativa 
pouco usual, aumentaria as possibilidades de sucesso e serviria como exemplo para sen-
sibilizar outras regiões a adotá-las; e (iii) interesse demonstrado pelo poder público para 
parceria. A partir do momento em que se de�niu o local, o projeto passou pela fase de 
planejamento, que consistiu na identi�cação das principais necessidades e na de�nição 
das ações. Com isso, foram desenvolvidas as seguintes ações por esta iniciativa priva-
da: (i) adequação de um prédio administrativo, de forma que estefoi dividido em duas 
partes, sendo uma para continuar a exercer sua função e a outra para abrigar um centro 
receptivo aos visitantes. Neste centro receptivo foram instalados painéis temáticos (co-
lonização local, fauna, �ora, clima, solo e água), sala de interação e cinema, onde a parte 
interativa contou com uma atração em que o visitante entra em uma �oresta digital e 
árvores surgem de seu avatar. O cinema contou com um vídeo que conta a colonização 
local, associando à situação ambiental atual a forma como ocorreu a ocupação, além de 
trazer informações sobre a formação dos solos e as sensações que cada um pode bus-
car em ambientes naturais. Ao �nal do percurso foi instalado um mapa e algumas fotos 
das atrações do local; (ii) instalação de uma trilha na �oresta existente, com adequação 
do piso, construção de ponte, passarela e escada, instalação de placas educativas e de 
sinalização e criação de um ponto de descanso em meio a um bambuzal, o qual conta 
com diversos materiais (bancos, equipamentos sonoros e �ltro dos sonhos) fabricados a 
partir de bambus; (iii) confecção e instalação de placas e folders; (iv) reformas pontuais 
(sistemas elétricos e hidráulicos, pinturas e acabamentos); e (v) capacitação dos volun-
tários como monitores.
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DUKE ENERGY INTERNATIONAL BRASIL LTDA.

CASE: GIBI – A REPRODUÇÃO DOS PEIXES

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Luiz Augusto Nogueira Perino            

Cargo: Analista de Meio Ambiente

Resumo: Assegurar informação sobre ações desenvolvidas pela empresa na preserva-
ção do meio ambiente é o objetivo principal da publicação do gibi tendo como meta 
a distribuição dele, através de parceira com as prefeituras, em todos os municípios que 
fazem parte da área de atuação da empresa, proporcionando o acesso a ele por parte 
de suas comunidades. Quando foi detectada a necessidade de readequação de nossos 
gibis como uma condição necessária para o desenvolvimento de ações integradas de 
Educação Ambiental, a área de comunicação da empresa foi acionada e, após as de-
�nições das mudanças a serem realizadas no gibi e dispondo de orçamento, houve a 
sua publicação. Essa fase foi importante, pois as ações posteriores dependiam das infor-
mações constantes no gibi para que pudessem ser preparadas. Após essa etapa, houve 
contato com alguns municípios para agendamento de ações já com o novo foco, ou 
seja, integradas (Educação Ambiental x Soltura de Peixes), alinhadas ao PEA – Programa 
de Educação Ambiental da empresa. Foram procuradas as Secretarias de Educação e 
Meio Ambiente e o�cializadas as parcerias através de ofício, sendo que na sequência 
foram agendadas reuniões de trabalho para de�nição de cronograma de ações. A partir 
desse momento, as ações foram ocorrendo e avaliadas juntamente com os parceiros 
municipais para que pudessem ser aprimoradas. As palestras ocorreram tanto em sala 
de aula quanto em auditórios e atreladas à soltura de peixes. Em alguns casos ocorreram 
também visitas à Estação de Piscicultura da empresa e o plantio simbólico de árvores na 
mata ciliar do local de soltura.
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ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A

CASE: CAPACITAR, PROMOVENDO A CIDADANIA

Cidade: São Bernardo do Campo

Estado: SP

Responsável: Valdir Ribeiro        

Cargo: Coordenador de Sustentabilidade

Resumo: Criado em 2012, o Projeto Capacitar oferece cursos para moradores das co-
munidades próximas ao Sistema Anchieta–Imigrantes, com o objetivo de estimular a 
quali�cação e geração de renda, além da participação desses moradores nos processos 
seletivos da empresa, de seus fornecedores e prestadores de serviços. Os cursos são rea-
lizados em parceria com o SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Toda a 
estrutura necessária para a realização do curso é custeada pela empresa. Com duração 
de dois meses, o projeto oferece formação em atendimento ao cliente, segurança e si-
nalização, informática e treinamento técnico, além de um treinamento especí�co para 
conhecer os aspectos institucionais e a estrutura da empresa.  Em 2014 o projeto será 
ampliado – além de novas células de conhecimento, o Capacitar vai oferecer quali�ca-
ção para mão de obra prisional, oferecendo oportunidades para que os interessados 
participem de processo seletivo de empresas parceiras. Além dos cursos para reeducan-
dos oriundos do sistema prisional, continuam os cursos para as comunidades, e a capa-
citação será destinada a Tráfego, Pedágio e Conservação. Atualmente, a concessionária 
colhe os frutos deste projeto: além do exercício da responsabilidade social, oito partici-
pantes do Capacitar fazem parte do seu quadro de colaboradores, com perspectiva de 
aumentar esse número a cada etapa.

EMPRESA SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR 
ERALDO GUEIROS

CASE: PROJETO PEDAGOGIA AMBIENTAL

Cidade: Ipojuca

Estado: PE

Responsável: José Roberto Carvalho Zaponi

Cargo: Coordenador de Educação Ambiental

Resumo: O PEA, conforme previsto no Projeto Básico Ambiental aprovado pelo órgão li-
cenciador, considera Educação Ambiental/E.A. de caráter permanente, oferecendo ativida-
des ecopedagógicas, sistemáticas e periódicas. Visa introduzir E.A. na empresa como pro-
cesso capaz de contribuir com a formação de consciência ambiental e minimização dos 
impactos. O PPA é constituído por Cursos Livres de E.A., Cursos de Pedagogia Ambiental, 
O�cinas de Metodologias de Desenvolvimento da E.A. e O�cinas de Restauração Flores-
tal/Mata Atlântica. Ações de Responsabilidade Socioambiental são o Plano de Ação para 
Coleta Seletiva de Papel, integrante do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos; o Combate 
à Dengue com Boletins informativos, o Almanaque Ambiental com eventos ambientais, 
formação de funcionários; e publicações técnico-cientí�cas na área. O PPA promoveu a 
inclusão ambiental, desenvolvendo atividades pedagógicas voltadas para a Ecologia Hu-
mana, Social e Ambiental com práticas de proteção do patrimônio socioambiental.
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FLEXIBRÁS TUBOS FLEXÍVEIS LTDA.

CASE: JUNTOS POR UMA ILHA MAIS LIMPA

Cidade: Vitória

Estado: ES

Responsável: Mykaella Sbardellotto

Cargo: Engenheira de Segurança e Meio Ambiente

Resumo: Identi�camos na comunidade a necessidade de melhoria da disposição de resí-
duos sólidos, tendo em vista que constatamos no diagnóstico com a participação dos mo-
radores, através do Programa de Educação Ambiental da empresa, a referida problemática 
que estava se agravando na comunidade ao longo dos anos, devido ao crescimento popu-
lacional e, consequentemente, ao aumento da geração de resíduos e as di�culdades para 
escoá-los. Tais di�culdades tinham como principais motivos: inviabilidades de acesso de 
caminhões de lixo, uma vez que as ruas são estreitas e as coletas se restringiam a poucas 
ruas. Falta de conscientização ambiental dos moradores quanto aos problemas socioam-
bientais relacionados à disposição dos resíduos, como consequências, problemas de saú-
de pública e ao meio ambiente. De�ciência no serviço público do município na dispo-
nibilização de estruturas físicas para acomodação e logística dos resíduos. Considerando 
que a responsabilidade ambiental é um dos pilares da organização, em que são investidos 
recursos para garantir o correto gerenciamento e destinação dos resíduos – indicadores 
ambientais mostram que 98% destes são reciclados –, somando-se ao processo contínuo 
de formação dos colaboradores  (parte deles reside na referida comunidade), não é coe-
rente aceitar a diferença da realidade entre a empresa e o meio em que ela está inserida, 
contrastando, assim, com o valor de retorno justo para todos.

INTEL SEMICONDUTORES DO BRASIL

CASE: INCLUSÃO DIGITAL EAD – CASE MG

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Rosangela Melatto

Cargo: Diretora de Responsabilidade Social

Resumo: O Programa é uma iniciativa mundial de inclusão digital e possui mais de 90 
horas de conteúdo construído em três módulos: Tecnologia no Trabalho (TnT), Tecnolo-
gia e Empreendedorismo (TeE) e Tecnologia e Comunidade (TeC). O módulo Tecnologia 
e Comunidade aplicado em Minas Gerais trabalha habilidades como processamento de 
textos, edição grá�ca, uso de planilhas eletrônicas, multimídia e pesquisas na internet. 
Assim, os alunos descobrem como o uso e�caz do computador e de softwares pode 
ajudar o lugar onde vivem. Mediante termo de cooperação assinado em abril de 2012 
com a Superintendência de Inovação Social da Secretaria de Estado de Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior de Minas Gerais (Sectes) e a empresa, foi apresentado o desa�o 
de transformar o Programa em política pública, com o objetivo de capacitar mediadores 
a distância (EaD) por meio de uma plataforma denominada Moodle. Esses mediadores 
seriam encarregados de retransmitir aos aprendizes o conhecimento sobre uso de tec-
nologia para redução da vulnerabilidade social de seu local de origem.
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RENOVA ENERGIA S/A

CASE: SABERES TRADICIONAIS ALTO SERTÃO

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Lívia Tavares

Cargo: Coordenadora de Licenciamento Ambiental

Resumo: O desenvolvimento de uma linha de divulgação técnico-cientí�ca surgiu com 
o intuito de compartilhar os dados integrados, constando os resultados dos estudos so-
cioambientais com as informações dos costumes e conhecimento do povo local. Essa é 
uma das formas de se fazer a devolutiva para as dezenas de comunidades e milhares de 
pessoas que contribuíram para o enriquecimento dos estudos. Essa contribuição veio de 
forma voluntária, devido ao vasto conhecimento que possuem da região onde vivem, a 
natureza com a qual se comunicam e a importância de se preservar o local de onde tiram 
seu sustento. A divulgação dos dados integrados, sempre de forma acessível e clara, 
tem como meta valorizar o conhecimento e as práticas de manejo dessas populações e 
orientá-las a conservar os seus costumes, mesmo com a chegada do empreendimento à 
região. Além disso, esses dados se tornam uma ferramenta para identi�cação das ações 
que possam contribuir para a sustentabilidade dos recursos naturais e culturais. A meto-
dologia aplicada para o desenvolvimento do projeto Território do Saber tem como pre-
missa o estabelecimento de um bom relacionamento desenvolvido com a comunidade 
local, o qual busca interpretar seus costumes, valores e crenças. Outro ponto, não menos 
importante, foi desenvolver estudos com boa qualidade e, acima de tudo, respeito à éti-
ca. Através desses dois métodos principais foi possível avaliar tecnicamente as carências 
e demandas da comunidade e, assim, possibilitar um retorno que pudesse acrescentar 
ao conhecimento do povo local.
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EMISSÕES
2 Cases

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para redução, tratamento e 
destinação de gases poluentes e/ou causadores de efeito estufa

ALUMAR – CONSÓRCIO DE ALUMÍNIO DO MARANHÃO

CASE: REDUÇÃO DE EMISSÕES DE GEE

Cidade: São Luís

Estado: MA

Responsável: Anna Neves

Cargo: Engenheira de Controle Ambiental

Resumo: Buscando um processo apoiado na sustentabilidade, a companhia estabele-
ceu como uma de suas metas estratégicas a redução das emissões de CO2 ou CO2e, 
tendo em vista a problemática do agravamento do Efeito Estufa no planeta Terra. Dessa 
maneira, a engenharia de processo da Sala de Cubas focou esforços no controle de ali-
mentação das cubas eletrolíticas com o intuito de reduzir o tempo de efeito anódico, 
fenômeno no qual há geração de PFCs (poli�uorcarbonos). O indicador que quanti�ca o 
tempo de efeito anódico nas células eletrolíticas, e que apresenta correlação direta com 
as emissões de CF4 e C2F6, mostrou signi�cativa redução, apresentando recorde histó-
rico da planta e entre todas as localidades da companhia em outubro de 2013. A redução 
das emissões desses gases, expressos em tCO2e/tAl produzido, foi de 78% comparando-se 
2011 a 2013, e de 69% de 2012 para 2013, o que demonstra que a melhoria no último 
ano foi a mais signi�cativa.
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BRASKEM

CASE: EVOLUÇÃO – MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Luiz Carlos Xavier

Cargo: Coordenador de Desenvolvimento Sustentável

Resumo: Compromissada desde a sua criação com o desenvolvimento sustentável, a 
empresa estabeleceu três pilares para suportar a sua estratégia de sustentabilidade e 
vem se destacando na gestão das suas emissões de gases de efeito estufa. Em relação 
ao primeiro pilar de Fontes e Operações cada vez mais sustentáveis, investe na melhoria 
dos processos para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa: em 2009, lançou 
o Manifesto de Mudanças Climáticas (”É preciso amadurecer para ser verde”, quando 
foi estabelecido o objetivo de reduzir a intensidade das emissões em 11% para 2012 
(com relação a 2008) e, ainda, uma meta de longo prazo de 0,6 tonelada de CO2e por 
tonelada de produto em 2020, redução de 17% em relação ao ano-base de 2008. Em 
2013, com o objetivo estabelecido até 2012 já superado, a redução na intensidade das 
emissões já alcançava 12,5%. Em relação ao segundo pilar, Portfólio de Produtos cada 
vez mais sustentável, pode-se destacar: em 2010, o lançamento da primeira Planta de 
Plástico Verde certi�cada que promove a captura de 500.000t CO2e ao ano. Equivalente 
a plantar 3,5 milhões de árvores por ano. Em 2012, o lançamento da linha de produtos 
Maxio, um portfólio de resinas com diferenciais competitivos e ambientais, dentre eles a 
oportunidade de redução do consumo de energia pelos clientes. Em 2013, foi a empresa 
química pioneira no Brasil em publicar estudos da pegada de carbono de suas resinas, 
cujos resultados mostram valores melhores que a média das indústrias americana e eu-
ropeia. Em relação ao terceiro pilar, construir Soluções para uma vida mais sustentável, 
o plástico por suas características tem contribuído para a redução do consumo de com-
bustíveis fósseis e, consequentemente, a redução das emissões de gases de efeito estufa 
através de soluções pela redução do peso das embalagens nos transportes; assim como 
tem apoiado soluções em segurança alimentar e agricultura.
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ENERGIA
1 Case

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para inovações que resultem 
em maior e�ciência ou substituição da matriz energética por fontes mais limpas e/ou 
renováveis

INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE SÃO PAULO

CASE: ECONOMIA 10, DESPERDÍCIO 0

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Rosemeire da Silva Pereira

Cargo: Gerente de Administração Predial

Resumo: A Engenharia de Infraestrutura da entidade vem ao longo dos anos implemen-
tando ações de melhorias nas instalações com o objetivo de reduzir o custo variável de 
insumos primários como: Água, Energia Elétrica, Gás Natural e Gases Medicinais. Basea-
do nos Programas de Uso Racional da água, foi desenvolvido o Projeto de Instalação de 
arejadores, adaptadores e redutores de água em torneiras, chuveiros e duchas higiêni-
cas. Para permitir a efetividade da redução foi realizada a diminuição da temperatura 
do aquecimento da água dos boilers, reforma das torres de resfriamento e aumento da 
temperatura da Central de Água Gelada de 5° para 7,5°. Para implementar as ações de 
Energia Elétrica foi instalado banco de capacitores e escolha de equipamentos com me-
lhor e�ciência energética. Para garantir a diminuição de gás natural foram implantadas 
as seguintes ações: diminuição da temperatura de aquecimento dos Boilers de 75° para 
63°C e dos tanques de aquecimento da água de 65° para 53°C, concomitantemente foi 
realizada a adequação de temperatura da água do ar-condicionado de 65° para 48°C. 
Para redução de gases medicinais foram realizadas algumas ações estratégicas junta-
mente com as equipes multipro�ssionais, das quais se destacam: treinamento para o 
uso racional do oxigênio, criação de tabela padronizada para atender à troca de cilindros 
de oxigênio gasoso, implantação do uso de oxigênio conforme protocolo de homoge-
neização médica, implantação da utilização de ar comprimido para macro e microne-
bulização e padronização dos �uxômetros e válvulas, realizada campanha de conscien-
tização focada na equipe assistencial referente aos vazamentos de gases medicinais. A 
nossa meta foi a de reduzir 15% do custo variável nas contas de água, luz, gás natural e 
gás medicinal e reduzir 20% no consumo geral dos utilitários.
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FERRAMENTAS E POLÍTICAS DE GESTÃO
4 Cases

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para a gestão da sustentabi-
lidade nas organizações e sociedade

DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA

CASE: VALORAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Fernanda Toledo

Cargo: Gerente de Relacionamento e Presidente da Associação Bairro Sustentável

Resumo: O projeto de ”Desenvolvimento e Organização da Cultura e Arte” em Barra dos 
Coqueiros (SE), próxima a Aracaju, foi criado pela associação da empresa de urbaniza-
ção para incentivo sustentável do turismo e melhora da renda e qualidade de vida das 
comunidades do entorno do residencial. A ação principal é a construção do Centro de 
Cultura e Arte para os ”artistas da terra” e comércio de artesanato. O projeto arquitetôni-
co será entregue em maio (2014) e as obras serão concluídas até novembro de 2015 por 
construtoras parceiras. O diagnóstico com 10 lideranças comunitárias mostrou o anseio 
dos moradores de desenvolver e organizar as atividades culturais, fato constatado pelo 
sucesso de dois eventos culturais com público superior a 1.500 (2012) e 2.000 pessoas 
(2013). Outras ações são: reforma em mutirão de duas salas de aula de um centro comu-
nitário e cursos pro�ssionalizantes, além da previsão de realização de o�cinas de artesa-
nato para 240 pessoas e educação ambiental para 24 professores.
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ITAIPU BINACIONAL

CASE: IB – PROJETO COLETA SOLIDÁRIA

Cidade: Foz do Iguaçu

Estado: PR

Responsável: Stefano

Cargo: Administrador

Resumo: O Projeto Coleta Solidária assumiu, desde 2003, o compromisso com os cata-
dores de materiais recicláveis e, ao longo desses anos, desenvolveu uma série de ações 
para que este segmento social fosse capaz de organizar-se com autonomia política e 
administrativa. A �m de não perder o foco, articulando as demandas de curto, médio e 
longo prazo, o Projeto Coleta Solidária estruturou-se em eixos de ação orientados para 
a formalização dos catadores na gestão pública municipal de resíduos sólidos. Este ob-
jetivo, perseguido na Bacia Hidrográ�ca do Paraná 3 (29 municípios) e, desde 2009, al-
cançando outras municipalidades da federação, constitui-se no elo de ligação entre as 
necessidades pontuais e as de caráter político-nacional. Seu cumprimento passa pela 
realização das seguintes metas: a) fortalecer a organização dos catadores através de 
formação social, política e cultural, desde o plano local/comunitário até as esferas esta-
duais, regionais e nacional; b) apoiar os empreendimentos solidários na captação de re-
cursos e na viabilização de infraestrutura; c) fomentar as parcerias (Movimento Nacional 
dos Catadores, Instituto Lixo e Cidadania e outros atores públicos); d) incentivar a inclu-
são social dos familiares, erradicando o trabalho infantil no lixo; e) promover a inclusão 
de catadores informais nos empreendimentos e no acesso aos benefícios gerados pelas 
redes solidárias; f ) organizar e fortalecer empreendimentos solidários formados por ca-
tadores, com foco na atuação em rede e logística reversa, de modo a possibilitar avanços 
na cadeia de valor e inserção no mercado da reciclagem.

PRUMO LOGÍSTICA GLOBAL

CASE: REASSENTAMENTO VILA DA TERRA

Cidade: São João da Barra

Estado: RJ

Responsável: Gleide Gomes

Cargo: Coordenadora de Responsabilidade Social

Resumo: O Programa de Reassentamento Vila da Terra foi concebido para garantir às fa-
mílias residentes nas áreas afetadas pela implantação do Distrito Industrial de São João 
da Barra uma nova moradia, indenização da propriedade de origem, uma bolsa de Au-
xílio Produção e um Projeto de Assistência Agrícola com assistência técnica agropecuá-
ria sistemática (Eng. Agrônomo), implantação de poços para irrigação, fornecimento de 
maquinário agrícola e insumos para o plantio, além de propiciar condições necessárias 
para a reprodução dos vínculos sociais preexistentes e a recomposição das atividades 
econômicas. Seguindo o Padrão do IFC – Banco Mundial para Reassentamentos.
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TFT – THE FOREST TRUST

CASE: TRANSFORMANDO HISTÓRIAS

Cidade: Campinas

Estado: SP

Responsável: Tatiana Yoshida

Cargo: Administradora

Resumo: Nossa instituição surgiu em 1999, quando nosso CEO sensibilizou e persuadiu 
seis grandes varejistas europeus de móveis para jardim, e seus principais fornecedores, 
a investir na erradicação da madeira ilegal de suas cadeias de suprimento. Essa foi a 
primeira vez em que um grupo de empresas foi inspirado a alavancar uma grande trans-
formação setorial, desde a extração da matéria-prima. O resultado dessa iniciativa foi 
o desenvolvimento de uma metodologia para a transformação da indústria. Nosso 
objetivo, desde então, tem sido transformar histórias de produtos que envolvam ex-
ploração socioambiental predatória; para nós, um produto responsável é aquele que 
melhora a qualidade de vida das pessoas e respeita o meio ambiente ao longo de 
sua produção. Nosso desa�o é fazer com que as organizações que trabalham conosco 
venham a lidar ativamente com os problemas ligados à exploração socioambiental 
predatória, buscando a transparência em suas práticas, e a compreensão da com-
plexidade das realidades locais em que atuam. Para isso, inspiramos, estimulamos e 
desa�amos essas organizações de uma maneira inovadora para que invistam em ser 
mais responsáveis. Nossa experiência é global e vai desde organizar e orientar comu-
nidades rurais na Indonésia a formar cooperativas para obter a certi�cação FSC – o 
que seria impossível individualmente – até transformar a maior indústria alimentícia 
do mundo em um líder no fornecimento responsável de óleo de palma (”dendê”, no 
Brasil), demonstrando que nosso modelo de trabalho pode ser aplicado em diversos 
setores e em uma ampla gama de produtos.



350

MANEJO E REFLORESTAMENTO
1 Case

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para recuperação e manu-
tenção da �ora e fauna nativas, assim como dos recursos naturais diversos

SICREDI – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE  
ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO

CASE: RECUPERANDO NASCENTES

Cidade: Rondonópolis

Estado: MT

Responsável: Janille Castro

Cargo: Assessora de Comunicação

Resumo: O Projeto Recuperando Nascentes, desenvolvido pela instituição, tem como 
objetivo promover ações sustentáveis na região, transformar o meio ambiente das co-
munidades, além de manter um contato cada vez mais próximo com seus associados e 
comunidade em geral. A iniciativa tem como proposta a recuperação e preservação do 
curso da água das sub-bacias dos rios a�uentes do Pantanal Mato-Grossense na proprie-
dade dos associados da instituição, que abrange os municípios de Rondonópolis, Pedra 
Preta, Alto Araguaia, Alto Taquari, Alto Garças, Guiratinga, Tesouro, São José do Povo, 
Poxoréo e Itiquira, que �cam situados na região sul do estado de Mato Grosso.
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PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO
2 Cases

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações que contribuam com a recu-
peração, manutenção e ampliação de espaços ambientais em áreas delimitadas, como 
parques de preservação, reservas, etc.

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

CASE: PROGRAMA PEIXE VIVO

Cidade: Belo Horizonte

Estado: MG

Responsável: Raquel Coelho Loures Fontes

Cargo: Coordenadora do Programa Peixe Vivo

Resumo: O Programa Peixe Vivo, criado em 2007, atua na preservação da ictiofauna em 
Minas Gerais de�nindo estratégias de proteção para evitar e prevenir morte de peixes 
em usinas hidrelétricas. Suas principais ações estão sintetizadas na missão do programa: 
minimizar o impacto sobre a ictiofauna, buscando soluções e tecnologias de manejo que 
integrem a geração de energia elétrica pela empresa com a conservação das espécies de 
peixes nativas, promovendo o envolvimento da comunidade. Para cumprir sua missão, o 
Programa se sustenta em três pilares: Conservação e Manejo, que visam adoção das me-
lhores práticas para conservação de peixes; Pesquisa e Desenvolvimento, que ampliam 
o conhecimento cientí�co sobre ictiofauna e subsidiam estratégias de conservação mais 
e�cientes; e Relacionamento com comunidade, que divulga ações e resultados do Pro-
grama para a sociedade, buscando seu envolvimento no planejamento estratégico que 
se torna mais completo com a diversidade de visões sobre mesmo assunto.
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SAMARCO MINERAÇÃO

CASE: ECOEFICIÊNCIA NA GESTÃO AMBIENTAL

Cidade: Vila Velha

Estado: ES

Responsável: Sandrelly Amigo Lopes

Cargo: Analista de Meio Ambiente

Resumo: Durante todo o ano, na região de Anchieta, no Estado do Espírito Santo, são 
registradas ocorrências de presença da tartaruga verde (Chelonia mydas) e tartaruga de 
pente (Eretmochelys imbricata), procurando locais para alimentação e repouso. No entan-
to, no período entre setembro e março, ocorre a predominância do ciclo de reprodução 
da espécie tartaruga cabeçuda (Caretta caretta), sendo a época mais sensível da região. 
As áreas de desovas e nascimentos das tartarugas compreendem da praia dos Caste-
lhanos até as praias do Além e de Mãe-Bá, localizadas estas duas últimas adjacentes ao 
Porto e Pátio das operações da empresa. De acordo com dados de monitoramento na re-
gião realizados pela Fundação Pró-TAMAR/ICMBio, as praias da região apresentam uma 
faixa de densidade de registros de desovas entre 90 e 100 ocorrências/ano, e o trecho de 
praias situado nas adjacências da empresa (praias do Além e de Guanabara) con�gura-
-se como o que apresenta a maior concentração dessas desovas, variando ao longo das 
temporadas de reprodução de 75% a 92% do total de ocorrências. Esta área concentra a 
maioria das ocorrências de ninhos de tal espécie no Litoral Sul do Espírito Santo, sendo 
também parte integrante da região, caracterizada como a área de reprodução mais me-
ridional do litoral brasileiro para a espécie Caretta caretta (tartaruga cabeçuda).
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RECURSOS HÍDRICOS
3 Cases

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para a conservação, recu-
peração, melhoria da qualidade, e uso racional da água nas organizações e sociedade

AMBEV – COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS

CASE: PROJETO BACIAS – GAMA/DF

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Ricardo Rolim

Cargo: Diretor de Relações Socioambientais 

Resumo: Desenvolver junto à comunidade local, governos e outros atores um Plano 
de Recuperação de Bacia no Córrego Crispim, tributário do Rio Corumbá, e colaborar 
na implementação e fortalecimento do Comitê de Bacia Hidrográ�ca do Rio Paranoá. 
Capacitação de parceiros em Redes e Articulação Institucional. Para promover a cons-
trução de sociedades sustentáveis há necessidade da incorporação de mecanismos que 
favoreçam a troca de experiências e o acesso à informação, integrando os atores das 
microbacias. Dois aspectos são essenciais para garantir a continuidade de desenvolvi-
mento local, o primeiro é o investimento em capacitação dos atores locais e o segundo é 
o estímulo às redes sociais. Por meio das capacitações os atores locais e parceiros cons-
troem e compartilham uma visão comum sobre o território.  Com o objetivo de ativar a 
rede de moradores do Córrego Crispim foi realizada uma o�cina sobre articulação de 
redes sociais para moradores e lideranças. Ao longo dos dois dias, os participantes re-
conheceram o capital humano e social local, aprenderam sobre novos instrumentos de 
comunicação e elaboraram um planejamento ágil para utilização do viveiro de mudas. 
Foi de�nida a construção de uma agenda de atividades, voltadas à conservação dos re-
cursos hídricos na microbacia. Ficou visível nos mapas de conexão traçados que o grupo 
de participantes possuía redes de in�uência densas e diversi�cadas. Outra qualidade 
do grupo era a heterogeneidade econômica e cultural, o que lhes dava penetração em 
diversos segmentos sociais e tornou a convivência interpessoal rica em aprendizagem.



354

ESSENCIS MG SOLUÇÕES AMBIENTAIS

CASE: MELHORES PRÁTICAS ECOMEMBRANA

Cidade: Betim

Estado: MG

Responsável: Weslei Leandro Ferreira da Silva

Cargo: Assistente de RH

Resumo: Avaliação da Ecomembrana como cobertura temporária de um aterro sani-
tário e registro dos conhecimentos obtidos em manual a �m de promover a melhoria 
contínua e gestão do conhecimento. 1. Redução de 87,5% dos custos referentes ao tra-
tamento do material percolado, o que equivale a aproximadamente R$ 890.000,00. 2. 
Mitigação do impacto visual e diminuição da emissão de material particulado. 3. Área 
operacional mais organizada e limpa. 4. Diminuição de poeira na área operacional. 5. 
Redução expressiva das queixas devido à cobertura verde. 6. Ausência de aves nas áreas 
não operantes. 7. Odor de biogás saindo somente por áreas pontuais. 8. Possibilidade de 
controle destas erosões. 9. Ausência dos animais no aterro, uma vez que a ecomembrana 
di�culta a entrada deles na área. 10. Redução desta geração, uma vez que mitiga o nível 
de in�ltração no aterro. 11. Possibilidade de tratamento destas águas através de canale-
tas confeccionadas com a própria ecomembrana.

SABESP – COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO

CASE: PROGRAMA SE LIGA NA REDE – MO

Cidade: São Paulo 

Estado: SP

Responsável: Fabio Sanazaro Marin

Cargo: Advogado

Resumo: Trata-se do case sobre a atuação do Programa Se Liga na Rede na Unidade 
de Gerenciamento Regional Butantã. O Programa proporciona intervenções gratuitas 
nos imóveis dos clientes de baixa renda, com o objetivo de viabilizar sua conexão às 
redes coletoras de esgotos, visando à universalização dos serviços de saneamento; des-
poluição dos corpos d’água; e melhoria do meio ambiente. Para participar do Progra-
ma, os clientes deverão apresentar rendimento familiar de até três salários mínimos e 
serem residentes em áreas de alta vulnerabilidade social, onde exista sistema público 
de encaminhamento do esgoto para tratamento. O objetivo do programa é incentivar 
as famílias de baixa renda a se utilizarem do sistema público de esgotamento, elevando 
a e�ciência dos programas de saneamento executados pela Organização. Aliás, a au-
sência de ligação domiciliar de esgoto, em muitos casos, resulta no seu lançamento in 
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natura nos corpos d’água. Vale lembrar, ainda, que o custo médio de obras dentro dos 
imóveis para conexão à rede coletora é de R$ 1.820,00, valor proibitivo para famílias 
de baixo poder aquisitivo. Em breve resumo, a Organização identi�ca os imóveis com 
condições técnicas que permitam a conexão à rede coletora de esgoto dentro das áreas 
de alta vulnerabilidade, denominadas ligações factíveis ao Programa Se Liga na Rede. 
Na sequência, uma equipe formada por 10 agentes sociais, contratados na própria co-
munidade, treinados e uniformizados para a tarefa, visitam as famílias identi�cadas para 
explicar o que é o Programa e formalizar sua adesão por meio da assinatura de um ter-
mo. O serviço é então programado e executado por empresa contratada pela Unidade 
de Gerenciamento Regional Butantã (35 funcionários entre Engenheiros, Encarregados, 
encanadores e ajudantes gerais), que informa a equipe de adesão sobre a conclusão da 
obra para que o morador seja visitado novamente e veri�cada sua satisfação em relação 
aos serviços prestados. Essa etapa é �nalizada com a assinatura do termo de recebi-
mento dos serviços, atividade esta realizada pela própria equipe de adesão (que inicia e 
encerra o processo).
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RESÍDUOS
10 Cases

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para a minimização, destina-
ção, tratamento, e/ou reinserção de resíduos na cadeia produtiva

CARGILL AGRÍCOLA

CASE: AÇÃO RENOVE O MEIO AMBIENTE

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Fernando Janizello

Cargo: Analista de Sustentabilidade

Resumo: Diante dos impactos ambientais negativos oriundos do descarte incorreto 
do óleo residual, foi criado o Programa Ação Renove o Meio Ambiente, que, em essên-
cia, consiste em um programa de logística reversa, por meio do qual implanta pontos 
de coleta de óleo vegetal usado em locais de fácil acesso ao consumidor e estabelece 
parcerias para a coleta e reciclagem do óleo coletado, cujo destino �nal é a fabricação 
do biodiesel, um combustível de fonte limpa e renovável, estimulando, em todas as eta-
pas, a conscientização e educação ambiental. Hoje, presente em cinco estados brasileiros, 
o objetivo do Programa é estar presente em todas as regiões do país, levando cada vez 
mais próximo do consumidor uma alternativa sustentável para descarte de óleo vegetal 
residual. Para estabelecer as parcerias necessárias para o funcionamento do Programa, a 
empresa realiza apresentações, oferecendo o Programa a redes varejistas e atacadistas, 
shopping centers, padarias, restaurantes, órgãos públicos, entre outros, formalizando com 
um termo de parceria com os que concordam em participar. Paralelamente, a corpora-
ção busca parceiros que possam realizar a coleta e o processamento deste resíduo. Essas 
empresas são homologadas juridicamente, tendo seus documentos e licenças analisadas 
e são submetidas à visita técnica de equipe especializada; após aprovações, é �rmada mi-
nuta de parceria, assegurando a participação delas no Programa. Tais empresas são trei-
nadas para atuar no escopo do Programa Ação Renove o Meio Ambiente, bem como para 
operacionalização do sistema de gestão on-line, ferramenta fundamental para operação 
do Programa. No termo de parceria assinado entre as partes, �cam formalizadas as respon-
sabilidades de cada um no Programa, inclusive as ações de conscientização e educação 
ambiental, responsabilidade de todos os envolvidos. Todo óleo coletado pelo Programa é 
destinado à produção de biodiesel, combustível limpo e de fonte renovável.
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CASA DA MOEDA DO BRASIL

CASE: GESTÃO TOTAL DE RESÍDUOS

Cidade: Santa Cruz

Estado: RJ

Responsável: Hamilton da Cunha Carnaval

Cargo: Gerente Executivo

Resumo: A empresa, até 2009, dispunha de diversos contratos diferenciados para des-
tinação �nal de seus resíduos, os quais eram separados por tecnologias, a saber: dispo-
sição em aterros sanitários e industriais classes I e II, incineração e recuperação/recicla-
gem. Além disso, contava com uma equipe interna, com capacitação insu�ciente e sem 
dedicação exclusiva para execução das etapas de coleta, transporte interno, pesagem e 
armazenagem temporária dos resíduos. Diante deste cenário, vislumbrou-se a necessi-
dade de implantar o Gerenciamento Total de Resíduos na empresa, como proposta de 
otimização, tanto dos processos licitatórios quanto do planejamento, desde a geração 
dos resíduos até sua destinação ambientalmente correta, em consonância com as dire-
trizes do Planejamento Estratégico da empresa e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
A contratação dos serviços de gerenciamento total de resíduos, aliada à aquisição de 
software para Sistema de Gestão Ambiental e construção da central de Resíduos, teve 
como objetivos a implantação de um conjunto de técnicas e procedimentos, visando 
evitar ou reduzir a geração de resíduos na fonte, maximizar o reaproveitamento e reci-
clagem dos resíduos, oferecendo diversos tipos de destinação ambientalmente adequa-
das como reciclagem, coprocessamento, compostagem, incineração, aterros e outros.

DANONE

CASE: PROJETO NOVO CICLO

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Veridyana de Oliveira Cesar

Cargo: Coordenadora de Sustentabilidade

Resumo: O Projeto visa fortalecer o trabalho dos catadores de materiais recicláveis da 
região do Sul de MG. É resultado de uma importante parceria com a ONG INSEA e com 
o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR). Diante das exi-
gências da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a empresa optou por atuar por 
meio de um modelo social que está potencializando o espírito empreendedor dos cata-
dores das 27 cooperativas situadas em 23 municípios no sul de Minas Gerais. O projeto 
se iniciou em 2012 com três pilares principais: *Criação de uma Rede de Cooperativas: 
O modelo de organização em rede visa proporcionar um maior volume na venda, e, 
como consequência, agregar valor ao material e facilitar o acesso à indústria, resultando 
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em um aumento da renda dos catadores. A Rede também possibilita que os catadores 
troquem entre si boas práticas, informações sobre mercado, além de se estimularem e 
motivarem pela experiência de outras cooperativas. *Implementação da coleta seletiva: 
O engajamento dos governos municipais na implementação de Programas de Coleta 
Seletiva nas cidades é fundamental para garantir que chegue volume e material de boa 
qualidade às cooperativas. Este pilar também envolve a mobilização social, visando o 
engajamento da comunidade na separação correta do material reciclável. *Fortaleci-
mento das cooperativas: o Projeto também se propõe a dar suporte às cooperativas, 
por meio de treinamentos e assistência técnica local, visando melhorar as condições de 
trabalho, além da e�ciência e da melhoria dos processos administrativos e operacionais. 
Também é parte do projeto desenvolver o espírito empreendedor do catador, trabalhan-
do sua autoestima e pro�ssionalizando cada vez mais o seu trabalho.

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS

CASE: PAVIMENTAÇÃO SUSTENTÁVEL

Cidade: Rio de Janeiro

Estado: RJ

Responsável: Ricardo Sforza

Cargo: Jornalista

Resumo: O óleo vegetal residual de fritura é uma substância insolúvel em água e causa 
prejuízos se despejado diretamente no solo ou na rede de esgoto. Sendo mais leve que a 
água, o óleo cria uma barreira na superfície que di�culta a entrada de luz e a oxigenação 
da água. Também causa entupimento na rede de esgoto e mau funcionamento das es-
tações de tratamento. Em função de seu compromisso com a responsabilidade socioam-
biental, a empresa veri�cou que pequenas ações poderiam trazer bons resultados não 
só para a conservação do meio ambiente, como também para a educação ambiental 
e para mudanças de atitude de seus funcionários. Assim, determinou que a empresa 
contratada para a prestação do serviço de elaboração e fornecimento de refeições no 
restaurante situado em sua sede implementasse rotina de recolhimento do óleo residual 
culinário para transferência para o PROVE, o Programa de Reaproveitamento de Óleo 
Vegetal do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, a empresa implantou pontos de coleta 
para que seus funcionários pudessem trazer o óleo culinário usado de suas casas. O óleo 
é adequadamente armazenado na sede da empresa até o envio para as cooperativas de 
catadores ligados ao PROVE.
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GERDAU

CASE: GERDAU – RECICLAGEM INCLUSIVA

Cidade: Porto Alegre

Estado: RS

Responsável: Liza Zotz Jaworski

Cargo: Gerente

Resumo: A empresa vem realizando este projeto em parceria com o setor público e 
ONGs desde 2007, contribuindo para a formalização do setor de recicladores de sucata 
com ações de signi�cativos benefícios ambientais, sociais e econômicos para a socieda-
de e integração à cadeia do aço. As principais fases do projeto são: 1. Capacitação com 
abrangência técnica e de gestão. As Organizações Não Governamentais e instituições 
de aprendizagem são responsáveis pela multiplicação dos conhecimentos nas áreas de 
gestão ambiental, planos de negócio, gestão de indicadores e formalização das organi-
zações e executam as consultorias. 2. Fortalecimento das redes intermediárias da cadeia 
de reciclagem e criação de uma rede nacional de cooperação: realização de atividades 
de comunicação e de team building para alinhar as ONGs que executaram as capacita-
ções e consultorias. A rede nacional auxilia na troca de conhecimentos e experiências e 
apoia as cooperativas de reciclagem na busca por uma posição na mesa de debates de 
políticas públicas. 3. Sistema de monitoramento para a cadeia de valor: criação de um 
sistema de indicadores de desempenho para acompanhar e avaliar quantitativamente 
os resultados de cada cooperativa e os impactos dos programas por meio de rotina. 
Todas as entidades implementaram um sistema de gestão à vista para fomentar a trans-
parência das organizações. 4. Contribuição para as políticas públicas em nível local e 
nacional: envolvimento com o poder público (municipal e estadual) no projeto, parceria 
com organizações que representam as cooperativas como o Movimento Nacional de 
Catadores de Materiais Recicláveis e o Compromisso Empresarial para a Reciclagem. As 
alianças objetivam a busca das melhores práticas e o envolvimento das Cooperativas 
nos debates públicos para formação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a ser imple-
mentado em 2014 pelo governo federal. A nova legislação vai colaborar para a redução 
dos impactos ambientais dos resíduos gerados por todas as cidades brasileiras a partir 
de seu correto encaminhamento.
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INSTITUTO EMBRATEL CLARO

CASE: CLARO RECICLA

Cidade: Rio de Janeiro

Estado: RJ

Responsável: Luiz Bressan Filho

Cargo: Diretor

Resumo: O Programa de coleta de celulares, baterias e acessórios de celular tem como 
objetivo contribuir para a conscientização da população sobre a importância de dar um 
destino ambientalmente correto para os celulares, baterias recarregáveis, chips e aces-
sórios fora de uso. Além disso, o Programa visa atender à Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, que obriga os comerciantes de eletroeletrônicos a garantir a logística reversa e 
reciclagem do material do produto vendido à população. O controle dos itens coletados 
nos cerca de 2000 pontos de descarte do Programa é realizado por meio de relatórios e 
acompanhamento on-line. A empresa monitora todo o �uxo de reciclagem dos apare-
lhos coletados em cada um dos pontos de coleta instalados nas lojas próprias e agen-
tes autorizados de todo o Brasil. Além disso, a empresa realiza ações de incentivo ao 
descarte consciente do celular e produz materiais educativos que trazem informações 
sobre como cada pessoa pode fazer a sua parte, como a cartilha e o vídeo sobre o lixo 
eletrônico, disponibilizados nos pontos de venda da empresa. Para o consumidor, é sim-
ples ter uma atitude cidadã: o cliente de qualquer operadora de celular pode depositar 
o material obsoleto de qualquer fabricante nas urnas coletoras disponíveis nas lojas e 
agentes autorizados da empresa.

JBS AMBIENTAL

CASE: JBS AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS

Cidade: Lins

Estado: SP

Responsável: Andressa de Mello

Cargo: Diretora

Resumo: O grupo é a maior empresa de proteína animal. A maior parte do processo é 
de frigorí�cos (abate e desossa) e industrialização de carnes, que geram resíduos com 
sangue. Também possui negócios de fabricação de sabonetes, latas de aço, couros, bio-
diesel, que geram uma diversidade de resíduos recicláveis, não recicláveis e perigosos. O 
grande crescimento por aquisições trouxe operação dispersa no interior do Brasil, com 
diferentes culturas, sem processos padronizados e sem destinações certi�cadas no en-
torno. A Política Nacional de Resíduos Sólidos privilegia reutilização e reciclagem antes 
da disposição �nal; os custos das soluções são altos num contexto de negócio de bai-
xas margens. Problema ambiental e social envolvido: garantir a destinação correta dos 
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resíduos e diminuir ao máximo o descarte em aterros; resgatar autoestima dos colabo-
radores e quebrar a visão de que resíduo é lixo; na verdade, resíduo é matéria-prima. 
Objetivo: desenvolver um negócio para oferecer solução de gerenciamento de resíduos 
sólidos com rastreabilidade, tratando e destinando adequadamente recicláveis, não re-
cicláveis e perigosos, garantindo certi�cação dos descartes, a �m de contribuir com o 
compromisso de sustentabilidade do grupo e com o meio ambiente; este negócio deve 
se auto- �nanciar, por meio da reciclagem e revenda de resíduos. O negócio de resíduos 
é constituído de uma unidade principal e nove centrais de pré-processamento.

SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

CASE: SUSTENT’ARTE SESI – SP

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Ivania Maria Filippi Novo

Cargo: Supervisora Regional de Relações com o Mercado

Resumo: O Sustent’ARTE é um Projeto de Investimento Social privado das indústrias do 
Polo Cerâmico do Município de Santa Gertrudes/SP promovendo ações com as comu-
nidades do entorno, utilizando parte dos resíduos gerados durante os processos produ-
tivos, na criação e desenvolvimento de produtos artísticos com apelo comercial, agre-
gando o design como seu diferencial e expressando a preocupação da indústria com o 
desenvolvimento sustentável. O Projeto busca sensibilizar e conscientizar a população 
atendida quanto aos problemas ambientais; assim como possibilitar a geração de renda, 
o resgate da cidadania e consequentemente a melhoria da qualidade de vida. O Proje-
to tem como principais objetivos: colaborar com os projetos de responsabilidade so-
cioambiental das indústrias que compõem o maior polo cerâmico das Américas (Santa 
Gertrudes/SP), desenvolvendo e capacitando as comunidades do entorno na produção 
artesanal de peças personalizadas a partir do reaproveitamento dos resíduos de cerâ-
micas de revestimento como geradores de trabalho e renda. Sensibilizar e conscientizar 
os públicos envolvidos para o uso sustentável dos recursos naturais e para a percepção 
dos impactos da ação humana no meio ambiente, promovendo mudanças de compor-
tamentos e contribuindo para a minimização desses impactos. Agregar o design aos 
resíduos industriais, criando produtos artísticos diferenciados, considerando aspectos 
formais, funcionais e de acabamento, inserindo identidade que caracterize a preocupa-
ção das indústrias parceiras no desenvolvimento sustentável.
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SISTEMA CICLO PROCESSAMENTOS

CASE: REDERESÍDUO NA CAMARGO CORRÊA

Cidade: Cotia

Estado: SP

Responsável: Isac Moises Wajc

Cargo: Sócio Proprietário

Resumo: A REDERESÍDUO é um ecossistema de inovação para gestão de resíduos. Ofe-
rece serviços customizados e uma plataforma para facilitar a melhor destinação e valo-
rização dos resíduos. Realiza transações econômicas e parcerias institucionais entre os 
atores, para juntos criarem valor através da inovação. Neste case o objetivo foi ampliar 
a destinação de resíduos para reciclagem/coprocessamento e sua comercialização nas 
obras da construtora por meio de: interface entre as obras que disponibilizam seus resí-
duos e as empresas que procuram materiais e/ou matérias-primas para seus processos; 
sistema de leilão reverso on-line para compra e venda de resíduos; e rede facilitadora de 
negócios para o mercado de resíduos nas obras de uma grande construtora.

VERALLIA

CASE: RECICLAGEM DO VIDRO PARABRISA

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Lilian Velloso Pereira  

Cargo: Gerente de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Resumo: Sempre à procura de alternativas inovadoras para que o desenvolvimento sus-
tentável e a melhoria de processos caminhem juntos, foi elaborado esse projeto que 
comprovou essa e�cácia. Estima-se que 1,5 milhão de vidros parabrisas sejam trocados 
no Brasil, tornando-se um problema ambiental e, ao mesmo tempo, uma oportunidade, 
pois o vidro é 100% reciclável. O projeto é centrado na resolução de um problema de 
disposição de resíduos sólidos, como o caso do vidro parabrisa, e a oportunidade de 
aumentar a percentagem de caco de vidro reciclado na composição, visto que, após o 
bene�ciamento, seu uso é muito e�caz no processo produtivo: 1kg de caco produz 1kg 
de garrafa, ou seja, não há perdas no processo. A planta onde o projeto foi desenvolvido 
está localizada em Porto Ferreira – SP, cidade com mais de 50.000 habitantes, a 230 km 
de São Paulo, perto de centros urbanos e mercado automobilístico bem desenvolvido. 
O vidro do parabrisa que antes era um problema transformou-se em oportunidade de 
inovação e sustentabilidade. O projeto teve início em 2003, envolvendo desde a pes-
quisa e averiguação da viabilidade no processo até a captura de resíduos parabrisas, a 
técnica de moagem, remoção de PVB, controle da granulometria, o armazenamento e 
o processo de fusão de vidro. A principal di�culdade de utilização do vidro parabrisa é a 
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presença de uma camada de plástico feita de PVB (polivinilbutiral) laminada entre duas 
folhas de vidro plano. Essa camada deve ser removida antes da sua utilização no forno, 
de outra forma prejudicariam a qualidade do vidro. Diversas medidas foram tomadas 
e vários testes foram feitos para chegar à condição ideal de tamanho de partícula de 
caco, que permite a redução da contaminação por PVB, por meio de segregação. Após 
bene�ciamento, o caco parabrisa passa por procedimento de controle de qualidade em 
laboratório, de forma a con�rmar se está dentro dos limites de concentração de PVB 
aceitável. Esse procedimento é feito três vezes ao dia.
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BANCO DIGITAL DE BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS 
CITAÇÕES DOS 6 CASES BENCHMARKING – EDIÇÕES 
2003-2010 – ORDEM ALFABÉTICA

ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

CASE: GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS E COPRODUTOS

Responsável: Luiz Antônio Rossi

Resumo: O desenvolvimento de pesquisas e estudos de novas aplicações de coprodu-
tos é resultado de uma gestão baseada no conceito da sustentabilidade, proporcionan-
do ganhos nos aspectos: ambiental; social e econômico.

ARCELORMITTAL BRASIL S/A

CASE: PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE

Responsável: Rodrigo Lana de Almeida

Resumo: Promover a ampliação das atividades industriais para atender às crescentes 
demandas do mercado, com ações que promovam o desenvolvimento sustentável.

ITAUTEC S/A – GRUPO ITAUTEC

CASE: GESTÃO AMBIENTAL APLICADA NA CADEIA DE VALOR – CASE 
EMBALAGENS – REDUÇÃO DE INSUMOS SOB A ÓTICA AMBIENTAL

Responsável: João Carlos Redondo

Resumo: Aprimoramento dos processos visando a redução de insumos e resíduos. Di-
minuição da matéria-prima, redução do número de paletes de madeira, redução no con-
sumo de combustível e redução da emissão de CO2.

ARRANJOS PRODUTIVOS
6 Cases
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VOLKSWAGEN CAMINHÕES & ÔNIBUS

CASE: PENSANDO O CICLO DE VIDA E A TECNOLOGIA AMBIENTAL 
DENTRO DA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA BRASILEIRA – O ESTUDO DE 
CASO DO CAMINHÃO CONSTELLATION VW 19.320E

Responsável: Gian Gomes Marques

Resumo: Utilização de uma ferramenta inovadora (ACV) do sistema de gestão ambien-
tal considerada como o instrumento de base cientí�ca mais con�ável para avaliar o im-
pacto ambiental de um produto, processo ou serviço.

WAL-MART BRASIL

CASE: SUSTENTABILIDADE DE PONTA A PONTA

Responsável: Yuri Nogueira Feres

Resumo: Mobilizar parceiros comerciais para a construção da cadeia de suprimentos do 
futuro e aumentar a oferta de produtos mais sustentáveis para os clientes.

YAGASAI INDÚSTRIA DE FIBRAS LTDA.

CASE: COLETA DE COCO VERDE 

Responsável: Eleonora Silva Lins e Sean Harton

Resumo: Desenvolvimento de um modelo de negócio, norteado pelo desejo de gerar 
trabalho e riqueza, com consequente benefício social e vantagem ambiental.
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BANCO DIGITAL DE BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS 
RESUMOS DOS 31 CASES BENCHMARKING – EDIÇÕES 
2003-2010 ORDEM ALFABÉTICA

AGCO – UNIDADE: VALTRA DO BRASIL LTDA.

CASE: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Responsável: Sirlene R. Dutra Pinto

Resumo: Estabelecido para sensibilizar, estimular, conscientizar e contribuir para a for-
mação da comunidade escolar, oferecendo oportunidades para o desenvolvimento de 
atividades ainda não exploradas pelas escolas.

AMBEV – COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS

CASE: RECICLAGEM SOLIDÁRIA

Responsável: Fabiana Rafaela Pizzolati

Resumo: O programa Reciclagem Solidária visa fomentar a reciclagem de resíduos sóli-
dos, por meio do apoio ao desenvolvimento sustentável de associações e cooperativas 
de catadores de recicláveis.

ARCELORMITTAL TUBARÃO

CASE: O VALOR DA BIODIVERSIDADE DA ARCELORMITTAL TUBARÃO

Responsável: Eugenio Jose Agrizzi

Resumo: Mostrar como a biodiversidade da ArcelorMittal Tubarão está associada a um 
bom desempenho ambiental, econômico e social. Trabalhando na preservação de Áreas 
de Preservação Permanentes.

EDUCAÇÃO, INFORMAÇÃO E  
COMUNICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
31 Cases
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ASSOCIAÇÃO INTERGERENCIAL DA CEMIG

CASE: PROGRAMA AI6% – PROGRAMA DE DESTINAÇÃO DE  
RECURSOS PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA  
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Responsável: Wagner Delgado Costa Reis

Resumo: Associação criou, em 2000, o Programa AI6%, e passou a destinar parte de 
seu imposto de renda devido e a incentivar os empregados, através de uma campanha 
interna, a fazer doações para os Fundos da Infância e da Adolescência.

BANDEIRANTE ENERGIA S.A.

CASE: PROGRAMA BANDEIRANTE COMUNIDADE E EDUCAÇÃO

Responsável: Paulo dos Santos Ramicelli

Resumo: Melhoria da qualidade do ambiente e do ensino fundamental de escolas públi-
cas municipais, além de oferecer oportunidades para o desenvolvimento de atividades 
ainda não exploradas por essas instituições.

BAYER S.A.

CASE: ESCOLA VERDE

Responsável: Eckart Michael Pohl

Resumo: Aproveitando uma área verde localizada em sua unidade na Baixada Flumi-
nense, a Bayer iniciou a Escola Verde, na qual estudantes da comunidade local conhe-
cem o meio ambiente através de passeios ecológicos e atividades lúdicas.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CASE: PROJETO “ILHAS DE IMPRESSÃO”

Responsável: Maria Fernanda Ramos Coelho

Resumo: Mostrar que é possível estar atento às práticas de consumo sustentável, fo-
mentando a sustentabilidade sem perder o foco empresarial.

CARBOCLORO S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS

CASE: PROGRAMA FÁBRICA ABERTA

Responsável: Sylvia Vieira

Resumo: Estreitar a relação entre a indústria e a comunidade abrindo suas portas atra-
vés de um programa. Assim, a comunidade pôde conhecer uma indústria química que 
produz em harmonia com o meio ambiente.
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CELULOSE IRANI S.A.

CASE: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Responsável: Janete Scalcon

Resumo: Desenvolver um programa de educação ambiental mais efetivo e contínuo, 
voltado a todas as partes interessadas, abrangendo colaboradores, escolas, universida-
des, clientes, fornecedores e comunidades da região.

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CASE: PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PARA ENTIDADES DA 
SOCIEDADE CIVIL

Responsáveis: Robson Monteiro Dias, Anelise Brigano Luzio e Antônio Carlos da Costa Lino

Resumo: Atender à necessidade de capacitação em gestão das entidades do terceiro 
setor, contribuindo para o fortalecimento do modelo não mais baseado na doação de 
recursos �nanceiros, e sim na transformação da qualidade da gestão.

CONSTRUTORA COWAN S.A.

CASE: PLANTE ESTA IDEIA

Responsável: José Paulo Toller Motta

Resumo: Possuir uma carteira de relacionamento de grande abrangência em nível na-
cional, com um universo extremamente diversi�cado, entre seus clientes, fornecedores 
e colaboradores.

DURATEX S.A.

CASE: PROJETO DE INOVAÇÃO DA ÁREA DE VIVÊNCIA AMBIENTAL 
PIATAN – AVAP

Responsável: João Carlos Redondo

Resumo: O programa reforça a diretriz de estabelecer um canal transparente de comu-
nicação e abertura com a comunidade quanto às atividades da empresa.

EDP ENERGIAS DO BRASIL/INSTITUTO EDP

CASE: LETRAS DE LUZ

Responsável: Ana Maria Schneider

Resumo: O programa Letras de Luz centra as suas ações no incentivo à leitura. Ler é 
apreender o mundo, e a transformação social passa pela utilização desta ferramenta – ler 
é poder escolher construir outra realidade.
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EUCATEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CASE: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL “CASA DA NATUREZA”

Responsável: Fábio Túlio Lima Cró

Resumo: Há o interesse em atuar através de programas de Educação Ambiental vol-
tados aos alunos de quintos anos, buscando conscientizar e sensibilizá-los, e capacitar 
educadores da rede municipal de ensino das cidades do entorno.

GIVAUDAN DO BRASIL LTDA.

CASE: PROJETO MÃOS EM AÇÃO – RECICLANDO ATITUDES,  
MULTIPLICANDO IDEIAS

Responsável: Mona Chamma

Resumo: Geração de Renda e inclusão social por meio do artesanato de �ores de fuxicos 
com produtos reciclados para comunidade do entorno.

IBG – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOBIOLOGIA

CASE: ESTUDANTE SUSTENTÁVEL

Responsável: Allan Lopes Pires

Resumo: Criar mecanismos de ensino sobre a sustentabilidade e a responsabilidade so-
cioambiental aplicados à construção civil de maneira a produzir resultados e�cazes no 
curto, médio e longo prazos.

INSTITUTO EMBRATEL 21

CASE: PROJETO EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Responsável: Luiz Bressan Filho

Resumo: Colaborar com o IBAMA/AM para trabalhar a comunicação em 7 RESEX, por 
meio da instalação de pontos de internet banda larga, via satélite, possibilitando a inclu-
são social e digital dessas comunidades.

INSTITUTO EMBRATEL 21

CASE: TECNOLOGIA A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Responsável: Luiz Bressan Filho

Resumo: A Brigada foi criada por iniciativa dos próprios moradores da ilha, preocupados 
com o aumento do número dos turistas e os danos que podem ser causados à região. E 
incentiva a educação e a importância da preservação ambiental da ilha.
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INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS 
– INPEV

CASE: CAMPANHA “A NATUREZA AGRADECE”

Responsável: Taylise Fernandes de Espírito

Resumo: A campanha “A Natureza Agradece” visa ampliar a conscientização de agricul-
tores sobre os procedimentos a serem realizados com as embalagens vazias de defen-
sivos agrícolas.

INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S/A

CASE: BOAS IDEIAS PARA TODO O MUNDO – CONSUMO CONSCIENTE

Responsável: Roseli Maesi

Resumo: Programa de minimização de resíduos, prevenção de poluição e economia de 
água e energia, propondo alternativas para otimização do descarte e a racionalização de 
resíduos através de um gerenciamento de resíduos sólidos.

ITAIPU BINACIONAL

CASE: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A  
SUSTENTABILIDADE

Responsável: Nelton Miguel Friedrich

Resumo: Integra-se na teia socioambiental para enraizar ideias e práticas que nos per-
mitam habitar esse planeta como pessoas cada vez mais responsáveis e cientes pela 
manutenção e compartilhamento da vida.

LLX AÇU OPERAÇÕES

CASE: CENÁRIO DA SITUAÇÃO EDUCACIONAL DAS COMUNIDADES 
PESQUEIRAS DE SÃO JOÃO DA BARRA

Responsável: Gleide Gomes

Resumo: Desenvolvimento de estudo visando identi�car as principais questões sobre a 
realidade das comunidades pesqueiras que atuam no entorno do projeto de implanta-
ção do empreendimento.

PHILIPS DO BRASIL LTDA.

CASE: APRENDENDO COM A NATUREZA

Responsável: Renata Macedo

Resumo: Visa promover o desenvolvimento sustentável a partir de uma perspectiva de 
grass-roots, isto é, de uma visão de base, contando com a participação e entendimento 
daqueles afetados pelas suas ações.



371

RIO PARACATU MINERAÇÃO (KINROSS PARACATU)

CASE: EVOLUÇÃO, ADEQUAÇÃO E RESULTADOS DO PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PEA) DA EMPRESA

Responsável: Ana Lúcia Taveira

Resumo: Manter a comunidade informada sobre as questões ambientais desenvolvidas, 
melhorar o desempenho ambiental e operacional, desenvolver projetos socioambien-
tais como parte do Plano de Fechamento da empresa.

RODONORTE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A

CASE: PROJETO SOCIOAMBIENTAL SACOLONA

Responsável: Simone Suzzin

Resumo: Destinação correta dos resíduos sólidos (lonas) utilizados para a comunicação 
dos usuários nas rodovias administradas pela empresa.

SAMARCO MINERAÇÃO

CASE: PROJETO SALVAMAR – EDUCAÇÃO E AÇÃO AMBIENTAL  
ATRAVÉS DA RECICLAGEM DE RESÍDUOS OLEOSOS PROVENIENTES 
DAS ATIVIDADES DE BARCOS DE PESCA E DE TURISMO DE  
GUARAPARI, ANCHIETA E PIÚMA/ES.

Responsável: Sandrelly Amigo Lopes

Resumo: Preservação das praias e manguezais através de programas de educação am-
biental junto aos pescadores e à comunidade visando prevenir a poluição causada pelo 
lançamento nestes ambientes de resíduos oleosos proveniente dos barcos.

SOUZA CRUZ

CASE: CARTA AOS VAREJISTAS” – AMPLIAÇÃO DO RETORNO DE  
CAIXAS DE PAPELÃO JUNTO AOS VAREJISTAS.

Responsável: Douglas Guedes de Oliveira

Resumo: Reduzir o impacto ambiental da produção de papel para fabricação das caixas, 
aumentar a conscientização ambiental dos varejistas, reduzir custos com o aumento no 
volume retornado.
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SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA

CASE: PROJETO FLUIR

Responsável: Aguinaldo Tarso Prieto

Resumo: O Projeto Fluir visa dar, ao mesmo tempo, tratamento às microbacias hidrográ-
�cas e às microbacias de tráfego. O duplo objetivo tange a questões de meio ambiente, 
infraestrutura e habitação, requerendo a integração de políticas setoriais.

UNIMED DO BRASIL – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS  
COOPERATIVAS MÉDICAS

CASE: PROGRAMA CONSUMO CONSCIENTE UNIMED

Responsável: Adriana Perroni Ballerini

Resumo: Promover a conscientização sobre a importância da prática do consumo sus-
tentável aos colaboradores do Complexo UNIMED e seus familiares.

CLUBE DOS PRODUTORES 

CASE: CONSUMO CONSCIENTE DE SACOLAS PLÁSTICAS

Responsável: Julia Claire Gemignani Noble

Resumo: A rede varejista, dentro da sua estratégia de sustentabilidade, elabora e exe-
cuta projetos com o objetivo de mitigar o impacto da operação de suas lojas no meio 
ambiente.

WAL-MART BRASIL LTDA.

CASE: CLUBE DOS PRODUTORES – WAL-MART BRASIL

Responsável: Yuri Feres

Resumo: Os integrantes recebem orientação gratuita para melhorar seus processos de 
produção, distribuição, logística, práticas trabalhistas e cuidados com o meio ambiente, 
em um impulso que os ajuda a vencer as barreiras de comercialização.
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BANCO DIGITAL DE BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS 
CITAÇÕES DOS 6 CASES BENCHMARKING – EDIÇÕES 
2003-2010 – ORDEM ALFABÉTICA

ARCELORMITTAL INOX BRASIL

CASE: AGRICULTORES POR NATUREZA: UTILIZAÇÃO DO BIODIGESTOR 
NAS COMUNIDADES DO ENTORNO DO PARQUE ESTADUAL DO RIO 
DOCE – RESERVA DA BIOSFERA

Responsável: Odilon Machado Neto

Resumo: A tecnologia tem contribuído efetivamente para a sustentabilidade da pro-
priedade rural, através da produção de biogás, tratamento de esgoto doméstico e de-
mais resíduos domésticos, utilização do biofertilizante na produção de alimentos.

BANCO BRADESCO S.A.

CASE: PROGRAMA DE GESTÃO DA ECOEFICIÊNCIA – DIMINUIÇÃO DA 
EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA

Responsável: Lincoln Cesário Fernandes

Resumo: Reduzir as emissões de GEEs a partir da implementação de projetos que con-
greguem aos ganhos ambientais o retorno �nanceiro, pois este é um dos preceitos da 
Ecoe�ciência.

BRASKEM S/A

CASE: REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE COMPOSTOS ORGÂNICOS NA 
UNIB-BA

Responsável: Sérgio de Rezende Hortélio

Resumo: A preocupação com a redução e controle de emissões atmosféricas se deve ao 
impacto negativo destas sobre o meio ambiente e a saúde das pessoas.

EMISSÕES - CITAÇÃO
6 Cases
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CIBA ESPECIALIDADES QUÍMICAS LTDA. 

CASE: ANÁLISE DE SITUAÇÃO COMO BASE PARA UM SISTEMA ECOLO-
GICAMENTE EFICIENTE PARA O TRATAMENTO DE GASES DE EXAUSTÃO

Responsável: Fernanda Cavalleri – Expert Services –  Latin America

Resumo: Tendo como base a análise criteriosa da situação da planta e com medidas téc-
nicas e organizacionais simples, foi possível reduzir as emissões à metade de seu valor 
original.

MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.

CASE: MOTOCICLETA BICOMBUSTÍVEL

Responsável: Patrícia Peres

Resumo: Oferecer ao consumidor liberdade de escolha ao abastecer. Proporcionando 
oportunidades de economia �nanceira e, ao mesmo tempo, melhorando os padrões de 
emissão das motocicletas atuais.

SENAI/RS – CENTRO TECNOLÓGICO DO COURO

CASE: SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL DO CENTRO TECNOLÓGICO 
DO COURO SENAI/RS

Responsável: Darlene Fonseca Rodrigues – Diretora

Resumo: As pesquisas deste projeto contemplaram o desenvolvimento de métodos 
que tinham por objetivo alcançar a máxima puri�cação da água residual de processo 
e permitir a sua reutilização nos processos de produção de couros, bem como o pro-
cessamento dos resíduos sólidos e do lodo por meio da conversão térmica a baixas 
temperaturas.
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BANCO DIGITAL DE BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS 
CITAÇÕES DOS 5 CASES BENCHMARKING – EDIÇÕES 
2003-2010 – ORDEM ALFABÉTICA

CEFET-SC – CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE 
SANTA CATARINA 

CASE: UM ENFOQUE EMPREENDEDOR EM CONSERVAÇÃO E EFICIÊN-
CIA ENERGÉTICA

Responsável: Prof. Paulo Roberto Weigmann – Mestrando em Engenharia de Produção 
Elétrica da UFSC

Resumo: O programa de Conservação de Energia e E�ciência Energética consiste na 
implantação de ambientes de E�ciência Energética constituídos de módulos contendo 
sistemas computacionais, kits didáticos, equipamentos multimídia, emulador e simula-
dor virtuais, fontes autônomas de energia e analisador de energia.

CELULOSE IRANI S.A.

CASE: MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO LIMPO – USINA DE  
COGERAÇÃO

Responsável: Leandro Alexis Farina

Resumo: Reduzir o uso de energia proveniente de recursos naturais não renováveis, 
buscando conservar e otimizar recursos naturais como o carvão mineral, óleo BPF e 
óleo diesel.

CPFL GERAÇÃO S.A.

CASE: A REPOTENCIAÇÃO DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS E 
O MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO LIMPO

Responsável: Rodolfo Nardez Sirol

Resumo: Dentre as recomendações para facilitar a reaplicabilidade desse projeto, desta-
ca-se a análise das ações com potencial para promover a redução de emissões de gases 
de efeito estufa dentro das empresas.

ENERGIA - CITAÇÃO
5 Cases
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V & M FLORESTAL LTDA.

CASE: VIABILIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DE UMA FONTE DE  
ENERGIA RENOVÁVEL PARA A INDÚSTRIA DO CARVÃO VEGETAL

Responsável: Antônio Claret de Oliveira  – Superintendente Geral

Resumo: Em substituição ao carvão mineral (coque), o carvão vegetal foi uma saída en-
contrada para manter um desenvolvimento sustentável, respondendo, ao mesmo tem-
po, à demanda energética da atividade siderúrgica.

NEOENERGIA S.A.

CASE: PROJETO ENERGIA VERDE – PROJETO DE INCENTIVO PARA 
EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA RESIDENCIAL E CONSCIENTIZAÇÃO 
AMBIENTAL

Responsável: Ana Christina Romano Mascarenhas

Resumo: Surgiu como uma forma de conscientizar consumidores de unidades residen-
ciais sobre o uso da energia elétrica e o seu impacto no meio ambiente, incentivando os 
consumidores a contribuir com o re�orestamento da Mata Atlântica.
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BANCO DIGITAL DE BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS 
CITAÇÕES DOS 4 CASES BENCHMARKING – EDIÇÕES 
2003-2010 – ORDEM ALFABÉTICA

AES TIETÊ S/A

TÍTULO: REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO  
PERMANENTE NO ENTORNO DOS RESERVATÓRIOS DA AES TIETÊ

Responsável: Demóstenes Barbosa da Silva – Diretor

Resumo: Este projeto faz parte do Programa de Revegetação de Matas Ciliares desen-
volvido pela AES Tietê, que vem sendo realizado desde o ano de 2.000, no entorno das 
dez usinas hidroelétricas sob sua concessão, visando a revegetação das áreas de preser-
vação permanente, contenção da erosão e assoreamento, recomposição de ecossiste-
mas e manutenção da diversidade genética.

AES TIETÊ (SP)

TÍTULO: PROGRAMA DE MANEJO PESQUEIRO

Responsável: Demóstenes Barbosa da Silva – Environmental Management and Carbon 
Credits

Resumo: O manejo pesqueiro implica no desenvolvimento de conhecimentos sobre o 
ambiente aquático e das comunidades aí presentes. A introdução de espécies atrativas 
para a pesca viabilizou a recuperação do potencial de pesca em reservatórios resultando 
na geração de renda para as populações ribeirinhas do entorno dos reservatórios.

EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA AERONÁUTICA S.A.

TÍTULO: REFLORESTAMENTO DA MATA CILIAR DO RIBEIRÃO VIDOCA

Responsável: Maria Inez - Diretora Regina Paz-Prof.Carlos - Coordenadora Meio Am-
biente/Colégio Engenheiro Juarez Wanderley da Embraer.

Resumo: Alunos do Colégio Engenheiro Juarez Wanderley, mantido pelo Instituto Em-
braer de Educação e Pesquisa, �zeram o plantio de 800 mudas de árvores ao redor de 
uma das principais nascentes do Ribeirão Vidoca, um a�uente do Rio Paraíba do Sul que 
corta a cidade de São José dos Campos.

MANEJO E REFLORESTAMENTO
4 Cases
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ORSA FLORESTAL S.A.

TÍTULO: MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL NO VALE DO JARÍ

Responsável: Maria Helena Miessva - Gerente de Comunicação Corporativa

Resumo: Manejo sustentável da �oresta nativa, gerando produtos madeireiros e pesqui-
sas de produtos não-madeireiros, incluindo aspectos ambientais, sociais e comunitários.
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BANCO DIGITAL DE BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS 
CITAÇÕES DOS 40 CASES BENCHMARKING – EDIÇÕES 
2003-2010 – ORDEM ALFABÉTICA

AES URUGUAIANA EMPREENDIMENTOS 

CASE: CONEXÕES GLOBAIS DA GESTÃO DE MEIO AMBIENTE

Responsável: Demóstenes Barbosa da Silva – Environmental Management and Carbon 
Credits 

Resumo: O objetivo é estabelecer uma gestão de meio ambiente pró-ativa, conectada 
aos esforços globais de regeneração e preservação que têm sido empreendidos no con-
texto das Nações Unidas.

AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA

CASE: GESTÃO CORPORATIVA DE MEIO AMBIENTE, SEGURANÇA E 
SAÚDE OCUPACIONAL

Responsável: Liana Sampaio Goron

Resumo: Integração do sistema de Gestão de Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocu-
pacional de unidades localizadas em diferentes cidades e estados do país: Mogi das Cru-
zes, Canos e Santa Rosa.

ALCOA ALUMÍNIO S/A

CASE: GUIA DE SUSTENTABILIDADE PARA PROJETOS HIDRELÉTRICOS 
NO BRASIL

Responsável: Juliano

Resumo: O Guia de Sustentabilidade oferece elementos que apoiem os pro�ssionais 
que atuam no ciclo de vida das plantas de geração de energia para, encarar e resolver 
questões que a experiência mostrou serem de importância signi�cativa.

FERRAMENTAS E POLÍTICAS DE GESTÃO - 
CITAÇÃO
40 Cases
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ALCOA ALUMÍNIO S.A.

CASE: GERENCIAMENTO AMBIENTAL NAS OBRAS DO PROJETO ALREF U2

Responsável: Aljan de Abreu Machado

Resumo: Constitui-se em uma ferramenta fundamental para a minimização dos impac-
tos ambientais inerentes a construção, atendimento da legislação aplicável, redução da 
geração, segregação, tratamento e destinação �nal dos resíduos sólidos.

ALCOA ALUMÍNIO (SP) 

CASE: PROJETO DE EXPANSÃO DA LINHA III

Responsável: Aljan de Abreu Machado

Resumo: Em 06/2004, iniciou-se o Projeto de Ampliação da Unidade de Redução (Linha 
III) para instalação de mais 100 novos fornos nos prédios 105 e 106, ao sul do eixo 52. 
Como resultado do sistema de gestão de EHS implantado, até 06/2005, foram acumula-
das 1,5 milhão de horas/homem trabalhadas, sem registro de acidente com afastamen-
to, e um Total Recordable Rate (TRR) menor que 0,19.

APAE – XAXIM

CASE: PROJETO LIXO ÚTIL, LIXO QUE NÃO É LIXO

Responsável: Anne Margareth Knapp Faé – Diretora

Resumo: O programa de Reciclagem de Lixo Útil, desenvolvido pela APAE de Xaxim, dá 
ênfase à geração de emprego e renda, sendo considerada e reconhecida nacionalmente 
como uma proposta inovadora com pessoas portadoras de de�ciência mental, utilizan-
do a educação aliada com a preservação do meio ambiente.

ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.

CASE: PROJETO INTEGRANDO A GESTÃO AMBIENTAL AO  
GERENCIAMENTO ORGANIZACIONAL

Responsável: Ana P. T. Benatti – SSMA

Resumo: Em dezembro de 2001 iniciou-se uma série de ações visando a redução de 
impactos ambientais dos processos industriais e administrativos. Visando reduzir o con-
sumo de recursos naturais, a empresa implantou um Comitê de Otimização do Consumo 
de Água e Energia.
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AVON COSMÉTICOS LTDA.

CASE: PROJETO VIVA O AMANHÃ

Responsável: Waltencyr Peixoto

Resumo: Redução de quilometragem rodada da frota, é extremamente importante con-
siderar no projeto todas as suas dimensões: Econômica, Social e Ambiental.

BANDEIRANTE ENERGIA 

CASE: INCLUSÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NO SIT – SISTEMA 
DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, EM BASE CARTOGRÁFICA DIGITAL

Responsável: Pedro Vicente Lacovino – Meio Ambiente

Resumo: Em consonância com os Princípios de Desenvolvimento Sustentável do Grupo 
Energias do Brasil e em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de São 
Paulo, a empresa desenvolveu mecanismos para a identi�cação das Áreas Ambiental-
mente Protegidas de Uso Restrito e Uso Sustentável.

BASF S/A

CASE: WMT – PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE RESÍDUOS COM GANHOS 
FINANCEIROS PARA A BASF

Responsável: Odilon Ern – Superintendente

Resumo: A BASF desenvolveu uma ferramenta que auxilia na prevenção da poluição 
e na redução de resíduos gerados nos processos produtivos das empresas do Grupo. 
A WMT considera todos os aspectos do gerenciamento de resíduos, com alocação de 
custos diretos e indiretos, de forma a constituir um modelo preciso e e�ciente do geren-
ciamento ambiental em determinado processo produtivo.

CABANELLOS SCHUH ADVOGADOS ASSOCIADOS

CASE: TECNOLOGIA APLICADA AO DIREITO: RESULTADOS POSITIVOS 
PARA O MEIO AMBIENTE

Responsável: Gabriel Moreira

Resumo: Criar um sistema inteligente de gestão da informação, ante o grande volume 
de papel, decorrente dos processos jurídicos, melhorando a e�ciência ambiental e ge-
rencial na empresa.
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CASE: AGENDA CAIXA PARA SUSTENTABILIDADE

Responsável: Jean Rodrigues Benevides

Resumo: Estimular a mudança de cultura da empresa, propiciando o enraizamento dos 
princípios e valores da responsabilidade social empresarial (RSE) e do desenvolvimento 
sustentável (DS).

CELULOSE IRANI S.A.

CASE: INVENTÁRIO DE EMISSÕES E SUMIDOUROS DE GASES DE  
EFEITO ESTUFA EM UMA FÁBRICA DE CELULOSE E PAPEL

Responsável: Leandro Alexis Farina

Resumo: Conhecer e avaliar a emissão de GEE da empresa, avaliando o balanço entre 
emissões e remoções. O inventário permite acompanhar as emissões e remoções possi-
bilitando maior percepção para novos projetos de MDL.

CONSÓRCIO GASVAP

CASE: AS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS E OS PROCESSOS DE  
MELHORIA APLICADOS

Responsável: Júlio Cézar Alves Duarte

Resumo: As ações socioambientais implementadas na empresa buscaram unir a redu-
ção dos impactos com a e�ciência dos processos produtivos, evidenciando a melhoria 
contínua no Sistema de Gestão Integrado em SMSRS.

CONSÓRCIO PROPENO (ODEBRECHT E UTC)

CASE: A IMPORTÂNCIA DO SISTEMA DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL  
NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM EM OBRAS PETROQUÍMICAS

Responsável: Júlio Cézar Alves Duarte

Resumo: Os empreendimentos em Áreas Petroquímicas podem ser atividades de alto 
impacto ambiental e de riscos. O sistema de gestão socioambiental deve prever ferra-
mentas gerenciais, operacionais e humanas para minimizar esses impactos.



383

COSIPA – COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA 

CASE: REVOLUÇÃO DO SEU DESIGN ECOLÓGICO

Responsável:  Benito Santiago Martinez Gonzalez – Superintendente de Relações In-
dustriais

Resumo: Provocaram alterações no sistema administrativo e técnico das questões am-
bientais, na reestruturação organizacional, no sistema de monitoramento, no incentivo 
à criatividade para novos projetos, na otimização do uso dos recursos, nas ações sociais, 
nas campanhas, na evolução dos indicadores, e �nalmente no reconhecimento o�cial 
de todos esses esforços.

CST – COMPANHIA SIDERÚRGICA TUBARÃO 

CASE: A CENTRAL DE SUPERVISÃO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

Responsável: Luiz Antonio Rossi – Meio Ambiente

Resumo: Com o objetivo de suprir a crescente demanda por informações ambientais e 
gerenciar de forma adequada o imenso volume de dados no monitoramento contínuo 
de chaminés e também da Rede Automática de Qualidade do Ar da região da Grande 
Vitória (RGV), a empresa projetou e implantou um sistema moderno e avançado de ge-
renciamento de dados ambientais.

EMBRATEL – EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. 

CASE: PROJETO AGENDA 21 EMBRATEL

Responsável: Alexandra Zühlsdor� Mendes Silva – Analista de Meio Ambiente 

Resumo: Os temas escolhidos para compor a Agenda 21 Embratel foram: Educação Am-
biental, Responsabilidade Social e Ambiental, Gestão de Segurança e Saúde Ocupacio-
nal, Gestão da Qualidade de Vida, Conservação de Energia, Qualidade do Ar, Gerencia-
mento de Resíduos, Racionalização e Conservação dos Recursos Hídricos.

FIRMENICH & CIA. LTDA.

CASE: ESTABELECENDO PARCERIAS E QUEBRANDO PARADIGMA

Responsável: Max Araujo – Gerente Regional de Segurança, Saúde e Meio Ambiente – 
América Latina 

Resumo: O presente caso trata da adaptação e uso de ferramentas da qualidade na área 
de meio ambiente e, principalmente, da busca por tornar a otimização do desempenho 
ambiental em também uma oportunidade de redução de custos.



384

FIRMENICH & CIA. LTDA.

CASE: PRODUÇÃO MAIS LIMPA

Responsável: Miguel de Figueiredo

Resumo: Produção mais Limpa é a aplicação contínua de uma estratégia ambiental in-
tegrada e preventiva a processos, produtos e serviços, com a �nalidade de aumentar a 
e�ciência e reduzir riscos aos seres humanos e ao meio ambiente.

FIRMENICH & CIA. LTDA.

CASE: O QUE É ESSENCIAL DURA PARA SEMPRE

Responsável: Max Araujo

Resumo: Consolidar o programa de “gestão sustentável” e garantir que este já estivesse 
genuinamente ligado ao papel da empresa na vida do público interno, externo e à ca-
deia produtiva, incluindo os seus fornecedores e clientes.

FUNDAÇÃO ESPAÇO ECO

CASE: SEEBALANCE® – ANÁLISE DE SOCIOECOEFICIÊNCIA

Responsável: Jaqueline Masetto

Resumo: A Análise de Socioecoe�ciência,  é uma ferramenta desenvolvida pela BASF 
e objetiva mensurar a sustentabilidade de um produto, processo ou serviço a partir da 
análise crítica dos aspectos ambientais, econômicos e sociais.

KLABIN S.A.

CASE: A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL COMO PILAR ESTRATÉGICO 
NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE NEGÓCIOS

Responsável: Wilberto Lima Jr.  – Diretor de Responsabilidade Social

Resumo: Na unidade Monte Alegre, situada em Telêmaco Borba, no Paraná, há mais de 
70 anos, existem práticas exemplares de preservação da biodiversidade, de manejo e 
fomento �orestal, de gestão ambiental, de preservação de animais em extinção, de edu-
cação ambiental e de desenvolvimento econômico ao permitir o nascimento da cidade 
de Telêmaco Borba.
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KLABIN S.A.

CASE: PROGRAMA DE FOMENTO FLORESTAL KLABIN: SEMEANDO O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Responsável: Wilberto Lima Jr.

Resumo: Em parceria com pequenos e médios proprietários de áreas rurais, tem por ob-
jetivo formar �orestas, principalmente em áreas ociosas e marginais das propriedades.

KURITA DO BRASIL LTDA. 

CASE: SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO

Responsável: Antonio R. P. Carvalho – Diretor

Resumo: Em 1996, foi determinado pela Diretoria da empresa que se realizasse o pri-
meiro diagnóstico do status ambiental da organização. Os resultados desse diagnóstico 
incentivaram a organização a iniciar a capacitação de pro�ssionais da própria Kurita.

NEWPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. 

CASE: PRAC – PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL  
COMPARTILHADA

Responsável: André Luis Saraiva  – Meio Ambiente

Resumo: O PRAC orienta o cliente a respeito: das licenças ambientais que o gerenciador 
(fabricante), o transportador e o reciclador devem possuir para garantir a destinação am-
bientalmente adequada, cria a anuência dos órgãos ambientais envolvidos para realizar 
a operação, realiza a coleta e o transporte, envia as baterias para a recicladora autorizada.

PEPSICO DO BRASIL LTDA.

CASE: PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE PARA FORNECEDORES

Responsável: Andreza Araujo

Resumo: Comunicar nossas diretrizes de negócio e trabalhar critérios de sustentabili-
dade para as negociações. Antes de estabelecermos esses procedimentos, criamos esta 
plataforma para entender o nível de nossos fornecedores.
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PEPSICO DO BRASIL LTDA.

CASE: PROMOÇÃO DA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DE 
CALCULADORAS DE IMPACTO

Responsável: Andreza Araujo

Resumo: Contribuir para a formação de uma consciência sobre sustentabilidade na 
equipe de colaboradores da companhia, multiplicando nas famílias e lares dos funcio-
nários as boas práticas implantadas na empresa.

PORTOBELLO S.A.

CASE: TEORIA DOS SISTEMAS: UMA NOVA ABORDAGEM PARA  
RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO AMBIENTAL

Responsável: Edson Moritz  – Gerente de Marketing

Resumo: O novo processo inova o preparo do solo e reaperfeiçoamento topográ�co, 
valorizando a variabilidade ambiental que resulta em maior biodiversidade. Com esse 
novo sistema, a recuperação do meio ambiente, que antes levava dezesseis anos para 
ser alcançada, agora pode ser conseguida em um pouco mais de um ano. 

SABESP – COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO – UNIDADE DE NEGÓCIO OESTE

CASE: GESTÃO AMBIENTAL POR PARCERIAS – CASO MORADA DOS 
PÁSSAROS

Responsável: Anelise Brigano Luzio e Fábio Sanazaro Marin

Resumo: Como principal meta vislumbrou-se o desenvolvimento de sistema que tives-
se a preservação do manancial e o respeito aos valores ambientais. O sistema de trata-
mento é viabilizado através da intervenção de todos os agentes sociais.

SABESP – COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO – UNIDADE DE NEGÓCIO OESTE

CASE: GESTÃO PARTICIPATIVA NO PROCESSO DE TRATAMENTO DE 
ESGOTO (CASO COLETOR-TRONCO GARCIA)

Responsável: Anelise Brigano Luzio/Fábio Sanazaro Marin

Resumo: Coleta e tratamento de esgoto na Bacia dos Córregos Garcia e Barreiro. A re-
gião é densamente ocupada por empreendimentos imobiliários, sendo que a montante 
existe área irregularmente ocupada por população de baixa renda.
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SADIA S/A – UNIDADE PARANAGUÁ 

CASE: PROJETO CÂMBIO VERDE

Responsável:  Alexandre Bustamante – Gerente

Resumo: Resíduos recicláveis são trocados por cestas de alimentos, para a comunidade 
carente que vive na região. Os objetivos são: ajudar a comunidade carente com a distri-
buição de alimentos; conscientizá-la com relação ao meio ambiente e a importância da 
coleta seletiva; promover o recolhimento de resíduos recicláveis e melhorar as condi-
ções de higiene e limpeza dos bairros onde vive a comunidade. 

SERVIÇO NACIONAL DO APRENDIZADO COMERCIAL – SENAC

CASE: PROGRAMA ECOEFICIÊNCIA DO SENAC SÃO PAULO

Responsável: Yuri Nogueira Feres – Gestão Ambiental

Resumo: Iniciado em abril/2002, com o objetivo de promover a melhoria contínua do 
desempenho ambiental de suas unidades no Estado de São Paulo. O Projeto Ecoe�ciên-
cia permitiu expressivos avanços na Gestão Ambiental do Senac SP.

SOUZA CRUZ S.A.

CASE: INVENTÁRIO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA  
E ESTOQUE DE CARBONO NA PRODUÇÃO

Responsável: Jorge Augusto Rodrigues

Resumo: O inventário é um instrumento que permite sua autoavaliação e retrata a preo-
cupação corporativa, a assunção de responsabilidade e o engajamento no enfrentamen-
to das questões relativas às mudanças climáticas.

SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A

CASE: BIONDEX

Responsável: Alexandre Di Ciero

Resumo: Bioindex, que é um software que conversa com a base de dados da empresa, 
é composto por 05 índices: diversidade de clone, diversidade de idade, diversidade de 
áreas naturais, diversidade de fragmentos e diversidade de borda.

SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A

CASE: MATRIZ DE DESEMPENHO SOCIAL / MDS

Responsável: Luciana Batista Pereira

Resumo: Considerando o novo ciclo de crescimento da empresa, foi criada a Matriz de 
Desempenho Social, responsável pela análise socioambiental dos municípios e comuni-
dades rurais localizados na nossa área de atuação.
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TV GLOBO LTDA. 

CASE: GESTÃO AMBIENTAL – CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE

Responsável: Jadiel Guerra – SSMA

Resumo: Redução dos impactos ambientais adversos, atendimento à legislação, pre-
servação da reserva �orestal e utilização controlada dos recursos naturais. A Gestão am-
biental nos moldes da ISO 14001 foi o�cialmente iniciada em 2003, entretanto, os cui-
dados com o meio ambiente vêm sendo praticados desde o início do empreendimento 
Projac em 1995.

USINA SANTA CRUZ – SANTA CRUZ

CASE: PROJETO IMPLANTADO NA USINA SANTA CRUZ  – GRUPO JOSÉ 
PESSOA

Responsável: Joaz Alves Pereira –  Superintendente

Resumo: Com o advento de novas tecnologias e o aprimoramento de legislações, tra-
balhista e ambiental, além do surgimento dos conceitos de responsabilidade social e 
ambiental, foram criados meios para a constituição de uma gestão empresarial em que é 
possível encontrar formas de minimizar, e em alguns casos eliminar, os possíveis impac-
tos negativos ligados ao trabalho na lavoura e seus desdobramentos.

VIANORTE S/A

CASE: NEUTRALIZAÇÃO DE CARBONO EM POSTO DE PESAGEM  
DE VEÍCULOS DE CARGAS NA SP 322 – ROD. ARMANDO SALLES  
DE OLIVEIRA – KM 358

Responsável: Helvécio Tamm de Lima Filho

Resumo: Quanti�car as emissões de GEE e mitigá-las através de restaurações �orestais 
implica a adoção deste novo paradigma de relação homem/ambiente.

VIVO – GLOBAL TELECOM S.A. 

CASE: O GERENCIAMENTO AMBIENTAL AVANÇADO

Responsável: Claudia Martins Gonçalves – Coordenadora Antroposphera

Resumo: O GAA busca soluções conscientes para a melhoria da qualidade do meio am-
biente, da empresa, da comunidade, das cidades e da situação atual do planeta estimu-
lando o conhecimento e a mudança de atitude de seus colaboradores na conscientiza-
ção do uso de recursos naturais renováveis e não renováveis.
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MANEJO E REFLORESTAMENTO
1 Case

BANCO DIGITAL DE BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS 
CITAÇÕES DO CASE BENCHMARKING – EDIÇÕES 2003-
2010 – ORDEM ALFABÉTICA

KLABIN

CASE: PROGRAMA FOMENTO FLORESTAL SEMEANDO O  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Responsável: Maíra Regina Gomes

Cargo: Gerencia Comercialização   

Resumo: O programa surgiu da necessidade de promover uma integração da empresa 
com as comunidades em que ela está inserida. Com o programa, a empresa disponibiliza 
a tecnologia �orestal aos pequenos e médios produtores rurais e cria oportunidades 
para outros segmentos industriais, gerando alguns benefícios como: 18.000 agriculto-
res; 104 mil hectares plantados com incentivos; 79 municípios no PR e SC; 174 milhões 
de mudas distribuídas, etc.

Recomendações para a reprodução da prática adotada: identi�car potencial de consu-
mo da empresa/grupo interessado visando dimensionar o tamanho do programa; se-
lecionar o campo de atuação (de�nir municípios/comunidades a participar – distância 
máxima do consumidor); contatar lideranças locais e apresentar proposta inicial; realizar 
audiências públicas nas comunidades-alvo visando divulgar e esclarecer sobre o progra-
ma; entre outros.
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BANCO DIGITAL DE BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS 
RESUMOS DOS 9 CASES BENCHMARKING – EDIÇÕES 
2003-2010 – ORDEM ALFABÉTICA

DUKE ENERGY INTERNATIONAL – GERAÇÃO PARANAPANEMA S/A

CASE: CONTROLE DE PLANTAS AQUÁTICAS POR MEIO DA  
MANIPULAÇÃO DO AMBIENTE

Responsável: Norberto Castro Vianna

Resumo: A Duke Energy conduz a reprodução de espécies de peixes nativos do Parana-
panema destinados ao povoamento do rio para o aumento da população de macró�tas 
aquáticas.

DURATEX S.A.

CASE: PARCERIAS EM PESQUISAS DA BIODIVERSIDADE

Responsável: José Luiz da Silva Maia

Resumo: Com transparência na gestão do empreendimento e disponibilizando suas 
áreas �orestais e as informações do acervo técnico, relatam-se 35 anos de parcerias com 
pesquisadores da fauna e �ora de instituições públicas e privadas.

INSTITUTO AMBIENTAL VALE DO RIO DOCE 

CASE: BRAÇO AMBIENTAL PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS, PROTEÇÃO 
E CONSERVAÇÃO

Responsável: Vania Velloso – Comunicação

Resumo: Instituto Ambiental Vale do Rio Doce criado em 2000 é o braço ambiental da 
Vale do Rio Doce no desenvolvimento de pesquisas cientí�cas, proteção e conservação 
da biodiversidade, na recuperação de áreas interferidas, na gestão de reservas naturais e 
unidades de conservação do IBAMA, na gestão de parques botânicos.

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 
PRODUTOS - CITAÇÃO
9 Cases
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INSTITUTO VIA VIVA 

CASE: NOVA ALTERNATIVA AMBIENTAL PARA A DISPOSIÇÃO DE 
PNEUS INSERVÍVEIS

Responsável: Marcos Gonçalves – Presidente

Resumo: Além de sua capacidade de absorver a energia do impacto dos veículos des-
governados e minimizar os danos materiais e traumatismos dos seus ocupantes, a nova 
tecnologia tem grande potencial para absorver um volume signi�cativo de pneus inser-
víveis, gerados anualmente, além de reduzir o passivo ambiental existente.

ITAUTEC S/A – GRUPO ITAUTEC

CASE: PLANO AMBIENTAL – REDUÇÃO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS  
AO MEIO AMBIENTE EM EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO E  
INFORMÁTICA – PROJETO ATM CX3

Responsável: João Carlos Redondo

Resumo: Projeto piloto para eliminação de substâncias nocivas ao meio ambiente, 
seguindo a diretriz RoHS, alinhada com os compromissos ambientais assumidos pela 
empresa.

JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL E COMÉRCIO PRODUTO

CASE: TECNOLOGIA LIMPA: PRÓ-SUSTENTABILIDADE DA ECOLOGIA 
HUMANA E DO PLANETA

Responsável: Adejair Cristino

Resumo: Provocar uma mudança de postura das instituições de saúde com relação aos 
métodos adotados para esterilizar artigos médico-hospitalares utilizados em suas ativi-
dades, levando em consideração a saude no seu sentido mais amplo.

KLABIN S.A.

CASE: PROGRAMA KLABIN DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE

Responsável: Ivone Satsuki Namikawa Fier

Resumo: A preocupação em preservar as espécies nativas existentes nas áreas �orestais 
da empresa levou à criação do Programa, o que garante habitats adequados, manuten-
ção da qualidade das águas e equilíbrio do ecossistema.
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VIANORTE S/A

CASE: PROGRAMA DE GESTÃO ARQUEOLÓGICA, PESQUISA E  
EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

Responsável: Donaldo José Trocoli Junior – Diretor de Engenharia 

Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar a pesquisa arqueológica de resgate 
desenvolvida na obra de duplicação da rodovia SP 322, enfatizando as estratégias cien-
tí�cas e técnicas que foram adotadas de forma a atender a legislação vigente, a dinâmica 
da obra e a responsabilidade social da Vianorte em contribuir na recuperação e valoriza-
ção da herança cultural de nosso país.
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BANCO DIGITAL DE BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS 
RESUMOS DOS 24 CASES BENCHMARKING – EDIÇÕES 
2003-2010 – ORDEM ALFABÉTICA

ANGLO AMERICAN BRASIL LTDA.

CASE: BIODIVERSIDADE BRASIL: ANÁLISE E RECUPERAÇÃO DAS 
ÁREAS DE INFLUÊNCIA DA EMPRESA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS 
COM COMUNIDADES VIZINHAS

Responsável: Gilberto Barbero

Resumo: O Estudo na Serra do Mar. Programa de formação de corredores ecológicos 
conectando fragmentos �orestais viabilizando o �uxo gênico da biodiversidade, com 
espécies nativas desenvolvidas em seu viveiro de mudas.

 

ARCELORMITTAL TUBARÃO

CASE: RECIFES ARTIFICIAIS CONSTRUÍDOS À BASE DE ESCÓRIA  
SIDERÚRGICA BENEFICIAM O ECOSSISTEMA E A COMUNIDADE  
DE PESCADORES DO LITORAL DO ESPÍRITO SANTO

Responsável: Eugenio Jose Agrizzi

Resumo: Estabelecer medidas técnicas capazes de modi�car positivamente as condi-
ções de uso do litoral do município, atualmente sob intensa atividade exploratória.

A. W. FABER-CASTELL S.A. 

CASE: 15 ANOS DO PROJETO ANIMALIS – CONHECIMENTO E  
CONSERVAÇÃO DA FAUNA DO CERRADO

Responsável: Ronaldo Pereira de Oliveira

Resumo: O objetivo é conhecer e monitorar, ao longo do processo do manejo �orestal, 
as espécies da fauna silvestre existentes nos parques �orestais, tanto entre os diversos 
ambientes nativos como dentro das plantações de pinus.

PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO -CITAÇÃO
24 Cases
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BANCO BRADESCO S/A

CASE: CLICKARVORE E FLORESTAS DO FUTURO – PROGRAMAS DE 
REFLORESTAMENTO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA

Responsável: Giuliana Preziosi

Resumo: A Fundação opera e executa os Projetos de re�orestamentos e, através do 
Programa Clickarvore, internautas podem doar uma muda por dia para o programa de 
re�orestamento da Mata Atlântica.

BANCO BRADESCO S.A.

CASE: FUNDAÇÃO AMAZONAS SUSTENTÁVEL: UM PROJETO WIN-WIN 
DE DESENVOLVIMENTO

Responsável: Lincoln Cesário Fernandes

Resumo: Viabilizar a implantação de um programa de desenvolvimento sustentável em 
uma área de 17 milhões de hectares no estado do Amazonas, em parceria com o gover-
no do Estado, através da criação da Fundação Amazonas Sustentável.

BASF S.A.

CASE: FUNDAÇÃO ESPAÇO ECO

Responsável: Rui A. Goerck – Vice-Presidente

Resumo: Centro de excelência em desenvolvimento sustentável, que abriga um centro 
de eco-e�ciência para a América Latina e ainda projetos de educação socioambiental e 
de re�orestamento.

BAYER CROPSCIENCE

CASE: PROJETO BIODIVERSIDADE

Responsável: Marcelo Vasconcelos

Resumo: Promover a biodiversidade por meio da restauração ambiental e paisagística 
da microbacia do Córrego Taquara Branca, no município de Sumaré/SP, e capacitar jo-
vens para uma ação socioambiental. 

BRASKEM S.A. 

CASE: PROJETO ECOBRASKEM

Responsável: Rodolfo Figueiredo Schubach de Oliveira

Resumo: Tem como objetivo geral a melhoria do desempenho ambiental da empresa, atra-
vés da utilização racional dos recursos naturais e fontes energéticas e, consequentemente, 
a redução do consumo de água e combustíveis das unidades produtoras e de utilidades.
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CIA. AÇUCAREIRA USINA CAPRICHO  

CASE: MATA CILIAR X CULTURA DE SUBSISTÊNCIA

Responsável: Ivo Augusto Santana Pepe  – Gestão Ambiental

Resumo: O caso “Mata Ciliar X Cultura de Subsistência” tem como objetivo re�orestar 
a mata ciliar do rio Paraíba, localizado no município de Cajueiro/AL, e conscientizar a 
comunidade da importância da mata ciliar para o meio ambiente. A ação teve início há 
2 anos com 20 famílias utilizando uma área de 4 ha. Hoje, crescemos e contamos com 47 
famílias numa área de 12 ha.

CONSÓRCIO DE ALUMÍNIO DO MARANHÃO

CASE: RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL EM ÁREA PORTUÁRIA

Responsável: Elisângela da S. M. Santos

Resumo: Conciliar o desenvolvimento industrial com a integridade socioambiental.

Reaproveitamento total do material vegetal do mangue para a cadeia alimentar, miti-
gando o impacto da perda das árvores.

CONSÓRCIO DE ALUMÍNIO DO MARANHÃO – ALUMAR 

CASE: 10 ANOS DO PARQUE AMBIENTAL ALUMAR  

Responsável: Domingos Campos Neto – EHS

Resumo: Em uma área de aproximadamente 1.800 ha, composta por manguezais, ma-
tas de capoeiras, matas de várzea, brejos, o parque ambiental abriga uma enorme varie-
dade de aves, mamíferos, répteis e anfíbios, incluindo espécies ameaçadas de extinção.

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ

CASE: PRESERVAÇÃO DO HABITAT NATURAL DE BALEIAS  
FRANCAS POR MEIO DE METODOLOGIA CONSTRUTIVA  
INOVADORA E SUSTENTÁVEL

Responsável: João Gilberto Chiaranda Duarte

Resumo: Integração harmoniosa das atividades referentes ao desenvolvimento do Por-
to e à manutenção do equilíbrio do habitat natural das baleias francas, por meio de uma 
metodologia construtiva inovadora e sustentável.
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COPEBRÁS LTDA.

CASE: “ESTUDO DA BIODIVERSIDADE” – COPEBRÁS – COMPLEXO DE 
CUBATÃO – SÃO PAULO

Responsável: Gilberto Barbero

Resumo: O estudo iniciou-se com uma Caracterização Ambiental Preliminar, que cons-
tituiu uma ferramenta inicial para os Estudos Florísticos, Fitossociológicos e o Programa 
de Levantamento e Monitoramento de Fauna.

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA

CASE: CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES

Responsável: Ubirajara Tannuri Felix

Resumo: Repovoamento da área do Parque Ecológico do Tietê com espécies animais 
nativas típicas da Mata Atlântica da região, promovendo assim a conservação da fauna e 
o equilíbrio ecológico das áreas de preservação ambiental.

DUKE ENERGY GERAÇÃO PARANAPANEMA S/A

CASE: MITIGAÇÃO DE IMPACTOS EM RESERVATÓRIOS HIDRELÉTRICOS 
– ESTUDO DE CASO DA UHE TAQUARUÇU

Responsável: Ivan Takeshi Toyama

Resumo: Avaliar os resultados dos trabalhos de mitigação ambiental realizados no re-
servatório de Taquaruçu, sendo possível comparar a realidade antes e depois da forma-
ção do reservatório, passados 15 anos do início de sua operação.

DUKE ENERGY GERAÇÃO PARANAPANEMA S.A.

CASE: CORREDOR FLORESTAL PARA CONECTIVIDADE DO  
PARQUE ESTADUAL DO MORRO DO DIABO À ESTAÇÃO ECOLÓGICA 
MICO-LEÃO-PRETO

Responsável: Rogério Cânovas Camargo Ferreira

Resumo: O projeto foi criado visando auxiliar a conservação da fauna e �ora da região 
do Pontal do Paranapanema, na qual se localiza o Parque Estadual do Morro do Diabo.
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DUKE ENERGY INTER. GERAÇÃO PARANAPANEMA

CASE: RESTAURAÇÃO DE MATA CILIAR: PROGRAMA DE PROMOÇÃO 
FLORESTAL

Responsável: Antonio Manoel Cardoso Ribeiro

Resumo: O principal insumo de uma usina hidrelétrica são as águas do rio; a preserva-
ção dos recursos hídricos é fundamental para que a empresa possua água em quantida-
de e qualidade para garantir a produção de energia elétrica.

FABER-CASTELL S.A. 

CASE: O PROJETO ANIMALIS

Responsável: Cassiano R. Schneider – Chefe Depto. Florestal

Resumo: Registrar a abundância relativa de aves e mamíferos nos diferentes ambien-
tes. Apresentar propostas gerais de manejo para a preservação e aumento da diver-
sidade de espécies silvestres. Comparar quali-quantitativamente as populações regis-
tradas desde 1992.

INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A

CASE: PROGRAMA DE RESTAURAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA DO  
BIOMA MATA ATLÂNTICA

Responsável: Jorge José de Barros

Resumo: Realizar melhorias socioambientais capazes de gerar benefícios valorosos à so-
ciedade e à biodiversidade brasileiras, corroborando a política de segurança, qualidade 
e respeito ao meio ambiente praticada pela empresa.

INSTITUTO EMBRATEL 21

CASE: PROJETO ADOÇÃO DE 21 FAMÍLIAS DE MICOS-LEÕES-DOURADOS

Responsáveis: Marcelo Danil, Marcia de Oliveira Maia, Alexandra Dor� – Comunicação 
e Meio Ambiente

Resumo: Por meio da Agenda 21 Embratel, a empresa vem desenvolvendo projetos 
para aumentar a consciência ecológica entre os seus empregados e demais parceiros, 
melhorar a qualidade de vida de todos os participantes e alertar contra possíveis riscos 
ambientais. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 

CASE: PROGRAMA POTIM MAIS VERDE

Responsável: João Benedito Angelieri – Assessor de Meio Ambiente

Resumo: Desde 1998, ano de início do programa, foram plantadas no município cerca 
de 20.000 mudas de espécies nativas, o que contribuiu para a recuperação e revitaliza-
ção de matas ciliares degradadas pelo desenvolvimento urbano.

SONOCO DO BRASIL 

CASE: RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR DO RIBEIRÃO QUATI

Responsável: Otavio Baleotti – Gerente da planta – Eng.° Mecânico

Resumo: A questão do plantio seria mais simples de resolver se o terreno onde este 
re�orestamento deveria ocorrer não servisse como lugar de extração de minhocas para 
a comunidade local. Integrando-se a comunidade local, �zemos parceria com a Associa-
ção de Mulheres da Vila Marízia, bairro dos extratores de minhoca, onde essas mesmas 
pessoas plantam, cuidam e mantêm as mudas em condições de desenvolvimento.

SOUZA CRUZ S.A.

CASE: PARQUE AMBIENTAL SOUZA CRUZ – FÁBRICA UBERLÂNDIA

Responsável: Edson Heraldo Dorigon

Resumo: Minimização dos impactos causados ao meio ambiente decorrentes dos pro-
cessos de urbanização, bem como desenvolvimento de atividades de educação ambien-
tal e interpretação ambiental como opção de lazer e qualidade de vida.

SOUZA CRUZ S.A. – RS

CASE: PARQUE AMBIENTAL SOUZA CRUZ

Responsável: Flavio Marques Goulart

Resumo: Proporcionar a integração do meio ambiente e o homem em um lugar para 
visitação de funcionários, escolas, universidades e comunidade em geral, com prévio 
agendamento.
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BANCO DIGITAL DE BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS 
RESUMOS DOS 20 CASES BENCHMARKING – EDIÇÕES 
2003-2010 – ORDEM ALFABÉTICA

AGCO DO BRASIL

CASE: GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS: REUSO  
DA ÁGUA

Responsável: Norbert Luckow

Resumo: Uma alternativa empregada para o tratamento de e�uentes visando o atendi-
mento dos requisitos legais é a utilização de sistemas de plantas aquáticas emergentes, 
em que o nível d’água está próximo ou na superfície da terra.

ALUMAR – CONSÓRCIO DE ALUMÍNIO DO MARANHÃO

CASE: REDUÇÃO NO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ELIMINAÇÃO DE 
DESCARGA DE EFLUENTES

Responsável: Domingos Campos

Resumo: Temos um compromisso com as gerações futuras para evitar a extinção desse 
recurso, através da redução na eliminação das descargas de e�uentes nos corpos d’água 
receptores, por meio da recirculação dos e�uentes de processo.

ANGLO AMERICAN BRASIL LTDA.

CASE: OTIMIZAÇÃO DO REUSO DE ÁGUA – ORAC

Responsável: Dany Shauer

Resumo: O objetivo do projeto foi reduzir o consumo de água captada; aumentar o 
reciclo e reuso de água; reduzir o descarte de e�uente líquido para o meio ambiente, 
envolver e comprometer os funcionários na redução do consumo de água.

RECURSOS HÍDRICOS E EFLUENTES -  
CITAÇÃO
20 Cases
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AREVA T&D BRASIL LTDA.

CASE: ECO-ATITUDE – UM PASSO PARA RECUPERAÇÃO DA ÁGUA

Responsável: Cristiano dos Santos

Resumo: Preocupação com o desenvolvimento sustentável e a busca da melhoria contí-
nua no sistema de gestão ambiental. Tem como objetivo e meta atingir os três pilares do 
conceito de sustentabilidade: econômico, ambiental e social.

AUTOVIAS

CASE: PROGRAMA VIAS DAS ÁGUAS

Responsável: Paulo Pacheco Fernandes – Diretor

Resumo: Estas obras têm como objetivos armazenar a água pluvial proveniente das 
rodovias e áreas adjacentes, reduzir a velocidade cinética propiciando sua in�ltração 
e,consequentemente, recarga do aquífero, evitando o rebaixamento do lençol freático, 
além de evitar a erosão do solo e seu carreamento ao longo da drenagem.

BELGO SIDERURGIA 

CASE: DESCARTE ZERO DE EFLUENTES

Responsável: Carlos Alexandre de Miranda – Meio Ambiente

Resumo: O projeto foi desenvolvido com objetivo de eliminar totalmente o licencia-
mento de e�uentes (industriais e sanitários) nos cursos d’água. Como resultado secun-
dário e devidamente projetado, o índice de recirculação de água foi incrementado para 
valores acima de 99%, sendo as atuais perdas apenas por evaporação.

BRASKEM S.A.

CASE: UNIDADE DE REUSO E RECICLO DA UNIB-BA

Responsável: Sérgio de Rezende Hortélio

Resumo: Melhoria contínua dos ecoindicadores, tendência de aumento de consumo da 
Região Metropolitana de Salvador, tendência de cobrança pelo uso de água na região e 
diminuição da dependência de mananciais naturais.

CARAÍBA METAIS S/A

CASE: APROVEITAMENTO DO EFLUENTE

Responsável: José Eduardo Ribeiro Copello

Resumo: Redução da geração de resíduos e de e�uentes com valoração de subproduto 
com ganhos ambientais e econômicos, busca de solução para a minimização de impac-
tos ambientais, transformando resíduos em subprodutos.



401

CELULOSE IRANI S.A.

CASE: MODERNIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE – 
PROJETO DE MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO LIMPO (MDL)

Responsável: Leandro Farina

Resumo: Adotar uma tecnologia mais limpa e e�ciente para o tratamento do e�uente 
gerado no processo. Maior e�ciência na recuperação de �bras perdidas no processo de 
produção e redução de emissão de Gases de Efeito Estufa.

COMPANHIA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO – CST 

CASE: GESTÃO DO USO RACIONAL DAS ÁGUAS

Responsável: Luiz Antonio Rossi – Gerente de Meio Ambiente

Resumo: O presente trabalho apresenta a política da CST quanto à gestão do uso ra-
cional das águas nas várias unidades operacionais da empresa e destaca a adoção de 
alternativas técnicas nas diversas unidades da Cia. que propiciaram o objetivo de reduzir 
o consumo desse recurso natural, bem como o aumento da recirculação das águas.

DAEE – DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA

CASE: PROGRAMA ÁGUA LIMPA

Responsável: Ubirajara Tannuri Felix

Resumo: Implantação de sistemas de tratamento de esgotos domésticos em municípios 
com até 30 mil habitantes não atendidos pela SABESP. 

DAIMLERCHRYSLER DO BRASIL LTDA. 

CASE: PROJETO ÁGUA

Responsável: Cesar Henrique dos Santos – Operação e Manutenção de Sistemas de 
Abastecimento

Resumo: Estabelecer estratégia organizacional para uso racionalizado de água. Objeti-
vo: Reduzir consumo de abastecimento de água na fábrica; estabelecer parcerias inter-
nas de responsabilidades para otimização de resultados; fazer uso adequado da água 
para processos e �ns sanitários; redesenhar a matriz de abastecimento de água; difundir 
a consciência para uso racional da água. 
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DANA INDÚSTRIAS LTDA.

CASE: A NATUREZA AJUDANDO NA REDUÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLI-
DOS DO TRATAMENTO DE EFLUENTES

Responsável: Simone Nogueira

Resumo: Reduzir a geração do lodo do tratamento de e�uentes e eliminar o aterro de 
resíduos industriais da instituição/empresa.

DORI ALIMENTOS

CASE: DESTINAÇÃO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS PARA FERTIRRIGAÇÃO

Responsável: José Humberto Soares – Qualidade

Resumo: Destinar os e�uentes industriais de forma ambientalmente correta; executar 
um projeto ambiental que sirva de modelo à região e que traga proveitos à comunidade 
em que a indústria está inserida.

INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA SCHERING-PLOUGH S/A

CASE: GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS

Responsável: José Marcos Martins  – Gestão Ambiental

Resumo: A Indústria Química e Farmacêutica Schering-Plough estabeleceu, como um 
dos principais objetivos do seu Sistema de Gestão Ambiental, a redução do volume de 
água potável utilizada nos seus processos industriais, e a consequente redução do volu-
me dos seus e�uentes líquidos lançados nos corpos d’água receptores.

ITAIPU BINACIONAL

CASE: CULTIVANDO ÁGUA BOA – NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 
PARANÁ III

Responsável: Nelton Miguel Friedrich

Resumo: Visa estabelecer critérios e condições para orientar as ações socioambientais 
relacionadas com a conservação dos recursos naturais, centradas na qualidade e quanti-
dade das águas e na qualidade de vida das pessoas.
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KLABIN S.A.

CASE: GANHOS AMBIENTAIS CONQUISTADOS COM APLICAÇÃO DE 
ALTA TECNOLOGIA EM TRATAMENTO DE EFLUENTES

Responsável: Rosana Viegas

Resumo: Melhoria dos indicadores de desempenho ambiental e comprometimento 
com o desenvolvimento sustentável, realizando investimentos em novas tecnologias 
para o tratamento de e�uentes sem gerar aumentos de impactos ambientais.

SABESP – COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO

CASE: OPERAÇÃO NATUREZA (PROGRAMA CÓRREGO LIMPO)

Responsável: Anelise Brigano Luzio e Fábio Sanazaro Marin

Resumo: Atender à demanda pela melhoria das condições ambientais dos corpos 
d’água na Região Metropolitana da Capital, contribuindo para redução da poluição e o 
desenvolvimento de ocupação urbana sustentável.

SOUZA CRUZ S.A. 

CASE: SISTEMA DE TRATAMENTO TERCIÁRIO

Responsável: Walter Luiz Álvares – Qualidade e Meio Ambiente

Resumo: O Sistema de Tratamento Terciário tem como objetivo propiciar o reaprovei-
tamento de 100% dos e�uentes líquidos gerados na Souza Cruz, fábrica de cigarros de 
Uberlândia, visando à redução do consumo de água da concessionária, possibilitando 
disponibilizar mais água potável para a comunidade local, servindo de referência junto 
às empresas da região.

VALTRA DO BRASIL LTDA.

CASE: REUSO DE ÁGUA

Responsável: Marcelo Matarazzo Araújo

Resumo: Aliar o tratamento dos e�uentes industriais gerados com a possibilidade de 
reaproveitamento da água tratada, visando o melhor aproveitamento dos recursos hí-
dricos e redução do esgotamento de recursos naturais.
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BANCO DIGITAL DE BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS 
CITAÇÕES  25 DOS CASES BENCHMARKING – EDIÇÕES 
2003-2010 – ORDEM ALFABÉTICA

AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

CASE: RECICLAR PARA O SOCIAL – UMA ATITUDE QUE FAZ A DIFERENÇA

Responsável: Norbert Luckow Filho

Resumo: O destaque deste trabalho é a ação de responsabilidade social que faz com 
que a Central de Resíduos da AGCO do Brasil, na sua unidade de Canoas, seja operacio-
nalizada por uma Cooperativa de catadores do próprio município.

AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA

CASE: PRÁTICAS EFICAZES NA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Responsável: Marcelo Matarazzo

Resumo: Os principais fatores de motivação foram: Melhoria contínua do SGA; Adequa-
ção às práticas de Produção mais Limpa; Redução na fonte geradora de resíduos.

AMBEV – COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS 

CASE: PROJETO PROGRAMA RECICLAGEM SOLIDÁRIA – COOPERATIVAS

Responsável: Renata Sbardelini  – Responsabilidade Social

Resumo: O Programa Reciclagem Solidária – Cooperativas, lançado em 2002, é uma 
ação da ONG Ecomarapendi por meio do projeto Recicloteca, patrocinado pela AmBev, 
que tem como principais objetivos a valorização social dos trabalhadores da reciclagem 
organizados em cooperativas e a minimização dos impactos ambientais da disposição 
�nal de resíduos sólidos.

RESÍDUOS - CITAÇÃO
25 Cases
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AMBEV – COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS

CASE: GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E RECICLAGEM DE RESÍDUOS

Responsável: Beatriz Botelho de Oliveira – Coordenadora Corporativa de Meio Ambiente 

Resumo: Desenvolvido por um grupo multidisciplinar, o sistema de gestão ambiental 
adota práticas que minimizem os impactos, reduzam geração de resíduos e consumo 
de insumos, por meio de indicadores de ecoe�ciência rigorosamente monitorados para 
atingir as metas estabelecidas de melhoria contínua.

ARCELORMITTAL TUBARÃO

CASE: PROGRAMA NOVOS CAMINHOS

Responsável: Guilherme Correa Abreu

Resumo: Necessidade de reduzir estoques de resíduos antes considerados passivos am-
bientais e sem valor agregado, transformando-os em coprodutos, alguns inéditos no 
setor, com a maximização no reuso e/ou reciclagem interna ou externa.

BANCO BRADESCO S.A.

CASE: PROCESSO SUSTENTÁVEL DE GESTÃO E DESTINAÇÃO DE  
RESÍDUOS TECNOLÓGICOS

Responsável: Lincoln Cesário Fernandes

Resumo: Iniciativas direcionadas ao desenvolvimento sustentável, um Programa de 
Ecoe�ciência, que contempla redução de emissões de gases de efeito estufa, utilização 
racional de recursos naturais e gerenciamento sustentável de resíduos.

BANCO NOSSA CAIXA

CASE: NOSSA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL SOLIDÁRIA

Responsável: Nelson Ramos dos Santos – Gestão Ambiental

Resumo: Junto com a Lexmark e a APAE/SP, destinaram-se 9.379 cartuchos de impressão 
para destruição ecologicamente correta. A empresa também está doando mais 16.248 
cartuchos diretamente à APAE/SP de outros fabricantes oriundos de suas unidades.

BOTICÁRIO COMERCIAL FARMACÊUTICA S/A

CASE: BIOCONSCIÊNCIA

Responsável: Maíra Gonçalves da Luz Pereira

Resumo: A organização evidenciou a necessidade de reduzir os impactos ambientais 
do ciclo de vida de seus produtos, por meio do projeto de reciclagem pós-consumo, que 
estimula o consumidor à devolução das embalagens.
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COMPANHIA DE ENTREPOSTO E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO – 
CEAGESP  

CASE: SISTEMA DE RECICLAGEM INTEGRADA NA CEAGESP

Responsável: Luciano Rodrigues Legaspe – Meio Ambiente

Resumo: A CEAGESP implantou o Sistema de Reciclagem Integrada na busca de uma 
destinação adequada, sob o ponto de vista ambiental, econômico e social, para os seus 
descartes em torno de 100 toneladas/dia. A fração orgânica (frutas, legumes, verduras, 
peixes, palha), que representa 80% dos nossos descartes, foi o ponto central dos estudos.

CONSÓRCIO DE ALUMÍNIO DO MARANHÃO – ALUMAR 

CASE: ESTRATÉGIA DE MINIMIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ALUMAR

Responsável: Domingos Campos Neto – SSMA

Resumo: Desde a implementação do processo de Minimização de Resíduos, em 1999, 
a taxa de reciclagem aumentou de 65% (1999) para 106% (2003). Esse valor, acima de 
100%, representa a eliminação de antigas áreas de estocagem de resíduos com o pro-
cesso de reciclagem. 

CONSÓRCIO DE ALUMÍNIO DO MARANHÃO – ALUMAR

CASE: ALTEAMENTO DE DEPÓSITOS DE RESÍDUO

Responsável: Márcia Rosana S. Seba Salomão

Resumo: Grandes volumes de material precisam ser escavados, transportados e com-
pactados para a construção de uma ARB, necessitando de áreas de empréstimo de ma-
teriais naturais de construção para os diferentes tipos de materiais.

DAIMLERCHRYSLER DO BRASIL  

CASE: GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Responsável: Roni Silva Rosa – Meio Ambiente

Resumo: A padronização de processos e o planejamento das ações permitiram resul-
tados economicamente positivos e adequação à legislação. A utilização de aterros sa-
nitários e industriais licenciados, para destinação dos resíduos não reciclados ou não 
reaproveitados, é exigência do modelo.
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DURATEX S.A.

CASE: ARM – ÁREA DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS

Responsável: João Carlos Redondo

Resumo: Tratamento de alta e�ciência dos e�uentes industriais gerados na fábrica com 
a possibilidade de reaproveitamento da água tratada e de parte do material sólido ex-
traído desse e�uente.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CASE: CONFECÇÃO DE CAIXAS DE CORRESPONDÊNCIA COM  
MATERIAL RECICLADO

Responsável: Magda Cruciol

Resumo: Os funcionários elaboraram uma ação socioambiental e educacional que mos-
trasse à população a possibilidade de se construir uma caixa receptora através da reuti-
lização de materiais recicláveis.

INPEV – INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE  
EMBALAGENS VAZIAS

CASE: LOGÍSTICA REVERSA

Responsável: Juliana Hosken Wernek

Resumo: O caminhão que transporta as embalagens cheias de produtos �tossanitários 
para os distribuidores segue para a unidade de recebimento mais próxima e transporta 
as embalagens vazias devolvidas e compactadas.

INSTITUTO ESTADUAL DE HEMATOLOGIA ARTHUR DE SIQUEIRA CAV-
ALCANTI – HEMORIO

CASE: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – HEMOCICLE

Responsável: Dra. Clarisse Lobo

Resumo: Principais objetivos e metas: Conscientizar funcionários, familiares, pacientes, 
doadores e comunidade para a reciclagem de resíduos, tendo como objetivo principal 
segregar corretamente os resíduos que podem ser reciclados.

JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA.

CASE: RESÍDUO: MATÉRIA-PRIMA DA TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

Responsável: André Marinovic

Resumo: Assegurar que os resíduos gerados sejam destinados de acordo com as Políti-
cas e Procedimentos Ambientais, focando sempre na conscientização, eliminação, redu-
ção, reutilização e reciclagem do resíduo industrial.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS 

CASE: DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO DE GESTÃO DE RESÍDUOS

Responsável: Yula de Lima – Secretaria da Saúde

Resumo: Este modelo em Poços de Caldas inclui: pesquisa quanti e qualitativa para de-
tectar o nível do controle ambiental, químico e biológico dos resíduos; aplicação de pes-
quisa qualitativa para avaliar o per�l dos trabalhadores na coleta de lixo, entre outros.

SABESP – COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO

CASE: SANEAMENTO SUSTENTÁVEL – GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Responsável: Luciano Reami – Gerente

Resumo: O lançamento do lodo da ETA na ETE Franca é via rede coletora de esgoto.  O 
processo iniciou em agosto de 2001, tendo como principal objetivo evitar o impacto 
ambiental causado pelo lodo quando lançado diretamente no corpo receptor, córrego 
dos Bagres, o qual possui baixa capacidade de diluição.

SAMA S.A. MINERAÇÕES ASSOCIADAS

CASE: PROGRAMA SAMBAÍBA: ARTESANATOS EM ROCHA ESTÉRIL DE 
SERPENTINITO E FIBRA DE BANANEIRA

Responsável: Cilene Bastos de Paula

Resumo: O programa foi criado em 2004, com o objetivo de incluir socialmente e pro�s-
sionalizar pessoas de baixa renda e de�cientes, oriundas da comunidade, no reaprovei-
tamento dos recursos naturais renováveis e não renováveis.

SOCIEDADE ALPHAVILLE11 E RESIDENCIAL 11

CASE: TERRA LIMPA

Responsável: Giulio Fortunato Rolfo – Diretor

Resumo: Racionalização do destino do lixo doméstico no Residencial 11 – Alphaville. O 
modelo adota soluções a custos baixíssimos, pois aproveita a estrutura administrativa e 
de serviços existentes no condomínio.
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SOUZA CRUZ S.A.

CASE: OTIMIZAÇÃO NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA FÁBRICA 
DE UBERLÂNDIA

Responsável: Edson Heraldo Dorigon

Resumo: Uma crescente preocupação com o gerenciamento do resíduo industrial, para 
redução do consumo dos recursos naturais, bem como pela preocupação em se evitar o 
desperdício de materiais e energias utilizadas nos processos produtivos.

SOUZA CRUZ S.A.

CASE: GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS – APROVEITAMENTO  
ENERGÉTICO DE RESÍDUOS DE PÓ DE FUMO

Responsável: Edson Heraldo Dorigon

Resumo: Gerenciamento de resíduos na Fábrica Uberlândia, por entender que as ações 
relacionadas ao perfeito gerenciamento dos resíduos contribuem efetivamente para a 
empresa e para a comunidade na qual está inserida.

VOITH PAPER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

CASE: VOITH RECICLA 

Responsável: A�onso Alvarez – Engenheiro de Meio Ambiente

Resumo: Para operacionalizar o projeto, estabeleceu-se uma parceria com uma empre-
sa de comércio de aparas que disponibilizou os coletores seletivos de materiais para o 
início do programa, material para divulgação e contratou peças teatrais para conscien-
tização do público- alvo.

VOMM EQUIPAMENTOS E PROCESSOS LTDA.

CASE: TRANSFORMANDO RESÍDUOS EM RECEITAS SOCIOAMBIENTAIS 
E ECONÔMICAS, ATRAVÉS DA TURBO-TECNOLOGIA™ VOMM

Responsável: Marco Vezzani – Diretor

Resumo: Tecnologia de reprocessamento que transformou o que era custo, impacto 
ambiental e desperdício em receita socioambiental e econômica.
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PRÁTICAS BENCHMAR KING:  
UM BANCO DE IDEIAS E  
SOLUÇÕES COM 311 CASES  
CERTIFICADOS (2003-2014)

Trajetória e realizações

O Programa Benchmarking Brasil é mais que um selo de
sustentabilidade. É uma plataforma de conhecimento
socioambiental aplicado. É um movimento de
difusão e incentivo a adoção das boas práticas nas
organizações brasileiras. É um canal de comunicação
com públicos especializados. É inteligência coletiva em
sustentabilidade. No período 2003 a 2014, realizou 12
edições, certi�cou 311 cases de 172 organizações.

4
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4.1 PERFIL, HISTÓRICO E METODOLOGIA  
COM RECONHECIMENTO DA ABNT

Em 12 edições já realizadas, o Programa Benchmarking Brasil consolidou-se 
como um dos mais respeitados Selos de Sustentabilidade do país que reconhece, certi-
�ca e compartilha as melhores práticas socioambientais das instituições brasileiras. Com 
uma metodologia estruturada e reconhecida pela ABNT já certi�cou 311 boas práticas, 
de 172 instituições em 26 diferentes ramos de atividade. Com a participação de especia-
listas de vários países, o Ranking Benchmarking de�ne e reconhece os detentores das 
melhores práticas de sustentabilidade do Brasil.

O programa, além do Ranking Benchmarking congrega outras ações de fomento 
a sustentabilidade com publicações (livro, revistas e portais), banco digital de livre aces-
so, seminários e encontros técnicos, entre outros. Além de incentivar a busca da melho-
ria contínua e a adoção das boas práticas nas organizações, o Programa Benchmarking 
Brasil contribuiu ao longo destes 12 anos de forma efetiva com a construção de massa 
crítica em sustentabilidade no país. Benchmarking Brasil presta-se também para canal 
de comunicação com públicos especializados mostrando não apenas indicadores, mas 
principalmente o modus operandi (práticas) para obter estes indicadores. O Programa 
Benchmarking Brasil tornou-se a fotogra�a da gestão socioambiental brasileira regis-
trando anualmente seu nível de maturidade e evolução. Em 2013, Benchmarking Brasil 
foi o grande vencedor (1º colocado) na categoria Humanidade do Prêmio von Martius 
de Sustentabilidade da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha. Benchmarking 
Brasil é uma realização da Mais Projetos Corporativos com o apoio do Instituto MAIS. 
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TRAJETÓRIA

Apoio

No período 2003 a 2014 contou com a participação de 160 especialistas de 20 diferentes 
países na comissão técnica e apoio de expressivas instituições representativas como a 
FIESP, FIEMG, FIESC (IEL), FNQ, SEBRAE/SP, Tribunal Regional Federal da 3a Região - TRF/3, 
Instituto Brasil Pnuma, Câmaras de Comércio: Alemã, Francesa, Espanhola, Argentina, 
Britânica e apoios internacionais: IAPMEI (Ministério de Economia e Inovação de Portu-
gal), UNEP (United Nations Environment Programme - Nairobi, Quênia) e Agency Hola-
verde (Alemanha), entre outras.

Participação de grandes empresas

O Programa Benchmarking Brasil recebeu mais de 700 inscrições e certi�cou 311 práti-
cas de 172 empresas localizadas nas 5 regiões do país. A maioria delas, grandes corpora-
ções. Isto ocorre porque conhecimento e expertise demandam corpo técnico especiali-
zado, o que signi�ca investimentos em capital intelectual e estruturas tecnológicas. Mas 
também certi�cou cases de pequenas e médias empresas, além de ONGs comprovando 
que com criatividade e talento é possível viabilizar projetos com excelência em práticas 
de sustentabilidade. 

Abrangência

O Programa Benchmarking Brasil é uma das mais abrangentes iniciativas de fomento 
a sustentabilidade. Congrega participantes dos 3 setores da economia pertencentes a 
26 diferentes ramos de atividade, sendo que Mineração, Alimentos/Bebidas e Energia 
são os setores que mais contribuíram com práticas de excelência certi�cadas. Já as 
categorias gerenciais que tiveram mais práticas certi�cadas foram: Educação, comuni-
cação e informação socioambiental e Ferramentas e Políticas de Gestão, com 92 e 55 
respectivamente. 
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Inovação contínua

Em 2007 e 2008, para fomentar a sustentabilidade na prática, o Programa lançou e dis-
tribuiu gratuitamente para universidades, entidades representativas, participantes dos 
eventos técnicos próprios, 3 publicações: BenchMais (série com periodicidade quadrienal, 
sendo este o terceiro volume publicado), Guia de Boas Práticas Socioambientais (03 volu-
mes), e a Revista Benchmarking (periodicidade anual - 10 edições veiculadas). Publicações 
com conteúdos avançados, articulistas renomados e participação de personalidades da 
área socioambiental.  Em 2012, em comemoração aos 10 anos de existência, o programa 
ampliou seu alcance para falar com novos públicos e lançou: 1) Benchmarking Junior em 
parceria com as escolas técnicas de São Paulo para incentivar os jovens talentos das ino-
vações verdes; 2) Ranking da Década Benchmarking  para reconhecer a regularidade de 
empresas comprometidas com as boas práticas socioambientais; 3)   Benchmarking das 
Artes com o Projeto Cultura de Sustentabilidade fazendo a conexão entre a arte e a susten-
tabilidade; 4)  Benchmarking Pessoas para homenagear personalidades que promovem a 
transformação social. Em 2013, foi o grande vencedor do Prêmio von Martius da Câmara de 
Comércio e Indústria Brasil-Alemanha �cando em 1º lugar na categoria Humanidade. Em 
2014, conquistou o reconhecimento da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
de sua metodologia de seleção e certi�cação de cases socioambientais. 

Independência e Pluralidade

Benchmarking Brasil é uma iniciativa independente, plural e democrática que construiu 
o maior Banco Digital de Práticas de Sustentabilidade certi�cadas e com livre acesso da 
internet no país. Um rico acervo que serve de fonte de pesquisa e consulta para pes-
quisadores, gestores, estudantes e demais interessados na temática socioambiental. 
Os cases Benchmarking foram apresentados presencialmente em inúmeros encontros 
técnicos do país, além dos eventos próprios como:  FIBoPS Internacional, Regional e Téc-
nica. A realização do Programa Benchmarking Brasil é da MAISPROJETOS com o apoio 
do Instituto MAIS. 

Cultura de Sustentabilidade

Além de incentivar a busca da melhoria contínua e a adoção das boas práticas nas em-
presas, o Programa contribuiu ao longo destes 12 anos de existência contribuiu de forma 
efetiva com a construção de massa crítica em sustentabilidade no Brasil. Em 12 Bench 
Days realizados reuniu a massa crítica da sustentabilidade e compartilhou as melhores 
práticas das organizações brasileiras. 

Pesquisas e Números Benchmarking

O Programa Benchmarking Brasil surgiu a partir de uma pesquisa com 286 empresas em 
2002, sendo desde então aperfeiçoado anualmente pelos especialistas que integram a 
comissão técnica. Em 2014, o programa apresentou números que consolidam sua par-
ticipação no calendário das ações sustentáveis do país. Recebeu a adesão de mais de 
170 organizações e instituições representativas e detém o maior banco de práticas de 
sustentabilidade certi�cadas e com livre acesso do país.
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METODOLOGIA BENCHMARKING BRASIL: CONHECENDO 
UMA METODOLOGIA INOVADORA E EFICAZ

A metodologia do Programa Benchmarking Brasil  compreende algumas regras 
e fundamentos para a transparência e credibilidade do processo. Foi sendo aprimorada 
a cada nova edição por especialistas e integrantes da comissão técnica. Compreende 
critérios para composição da comissão técnica, para inscrições e avaliações dos cases, 
para pontuações e de�nição do ranking das empresas e instituições Benchmarking e 
para o compartilhamento de todo este conhecimento socioambiental aplicado que é 
selecionado e organizado em um banco de práticas com livre acesso na internet e na 
série BenchMais - As melhores práticas em gestão socioambiental do Brasil. 

A metodologia adotada para certi�cação dos cases Benchmarking é própria e 
conquistou o reconhecimento da ABNT Certi�cadora que declarou ser a mesma dotada 
de critérios que conferem precisão e con�abilidade no processo de seleção dos cases 
Benchmarking. A declaração da ABNT encerra dizendo que: “Ao longo de todo o pro-
cesso, o Programa Benchmarking Brasil se reveste integralmente de princípios elevados 
de isenção, imparcialidade, transparência e credibilidade, materializando uma possibili-
dade efetiva para que as empresas e instituições partícipes possam demonstrar para a 
sociedade que são detentoras e promotoras de boas práticas socioambientais”.  
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O que é Benchmarking

Benchmarking é um processo sistemático e contínuo de avaliação dos produtos, 
serviços e processos de trabalho das organizações que são reconhecidas como repre-
sentantes das melhores práticas, com a �nalidade de introduzir melhorias na organiza-
ção e difundir suas técnicas. 

O que é uma boa prática de sustentabilidade

Práticas que asseguram sustentabilidade são reconhecidas como boas práticas. 
Em um contexto mais amplo e simples, uma boa prática é uma atitude que resulta em 
algo positivo para si e para a coletividade. É uma ação aplicada que deu certo e que se 
adotada por outra pessoa ou organização, sempre levando em conta as adaptações ne-
cessárias para cada caso, proporcionará resultados semelhantes aos seus adotantes. No 
Programa Benchmarking, entende-se por boa prática socioambiental, ações organiza-
das e estruturadas que tenham proporcionado benefícios concretos ao meio ambiente 
natural, a comunidade, e a organização adotante e que tenham potencial de replicabi-
lidade. Ou seja, que tenha obtido resultados positivos em pelo menos 02 dos 04 pilares 
da sustentabilidade: social, ambiental, cultural e econômico.

Como inscrever-se

Para inscrever um case socioambiental é necessário preencher o formulário de 
inscrição de acordo com o regulamento de participação. 
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O regulamento permite que sejam selecionados até 35 cases de empresas/ins-
tituições regularmente estabelecidos em território nacional. Os cases são avaliados 
por uma comissão técnica multidisciplinar renovada anualmente. Os cases com as 35 
maiores pontuações a partir do índice técnico 7,1 serão considerados Cases Benchmar-
king  e seus protagonistas reconhecidos como detentores das melhores práticas de 
sustentabilidade.

Comissão Técnica

A cada nova edição é formada uma comissão técnica multidisciplinar com 
integrantes atuantes em segmentos representativos da sociedade que tenham forte 
ligação com a temática socioambiental corporativa. São representantes da academia, 
entidades representativas, ONGs e mídia especializada. Após pesquisa, os convidados 
a integrar a Comissão Técnica de cada nova edição são criteriosamente escolhidos por 
serem nomes reconhecidos no cenário nacional e internacional por suas relevantes 
atuações na área socioambiental de forma a assegurar a qualidade técnica-estratégica 
do corpo de jurados. 

Inovações e exclusividade do Modus Operandi

Para total insenção, imparcialidade, transparência e credibilidade, a metodologia 
do Programa Benchmarking adota critérios únicos em seu modus operandi. São eles: 

1)  A cada nova edição a Comissão Técnica é renovada e não pode repetir nomes. E 
pelo menos 1/3 de seus componentes devem estar naquele momento vivendo 
em outros países para assegurar visão global da avaliação. 

2)  A Comissão Técnica do ano anterior é responsável pelo aperfeiçoamento da me-
todologia. Também podem sugerir nomes para compor a comissão técnica da 
edição seguinte. 

3)  As avaliações são feitas a distância em espaço restrito da internet, com login e 
senha personalizados. 

4)  A Comissão Técnica não tem acesso ao nome da instituição, recebendo e ava-
liando exclusivamente o conteúdo do case. E, selecionará até 35 cases, ou seja, 
aqueles que obtiverem as maiores pontuações a partir do índice técnico de 7,1.
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5)  Cada integrante pontua individualmente os quesitos de cada case sem ter aces-
so as pontuações dos demais integrantes. E o score de cada case é resultado da 
média aritmética das notas recebidas de cada integrante da comissão técnica

6)  Os Cases que não atingem a pontuação determinada (indice técnico 7,1) são des-
classi�cados e seus nomes mantidos em absoluto sigilo.

7)  A classi�cação das empresas no Ranking Benchmarking é divulgada apenas na 
solenidade do anúncio do Ranking com a entrega dos troféus e certi�cados, ou 
seja, a todos num único momento. As instituições que não atingem o índice téc-
nico (7,1) têm preservados o seu nome sendo garantida total con�dencialidade 
aos cases não aprovados.

8)  As instituições regularmente estabelecidas em território nacional poderão ins-
crever e concorrer com até 02 cases por CNPJ. 

9)  A inscrição dos cases são gratuitas e online, mas devem vir acompanhadas de um 
termo de compromisso para sua efetivação. Neste termo, entre outros requisitos, 
o participante autoriza a publicação do conteúdo do case em publicações (im-
pressas e eletrônicas), assim como, se dispõe a apresentá-lo em eventos técnicos 
do Programa. 

10) O programa para a seleção dos cases Benchmarking não conta com patrocinado-
res para total isenção e independência da certi�cação. É viabilizado economica-
mente pela aquisição de convites dos que tiveram seus cases certi�cados para o 
Dia Benchmarking, Compartilhar para Crescer com programação que compreen-
de 2 momentos distintos: seminário e solenidade. 

Quesitos

Os cases são inscritos e avaliados por quesitos que foram cuidadosamente iden-
ti�cados como fundamentais para a gestão do conhecimento e seu aprendizado. Ao 
todo são 12 quesitos divididos em:

•	 05 quesitos introdutórios para o alinhamento do case e compreensão da comis-
são técnica (os quesitos introdutórios não são pontuados)  mais 07 quesitos es-
pecí�cos que são avaliados e pontuados por todos os integrantes da comissão 
técnica de forma individual. A média aritmética (somatória e divisão) das avalia-
ções de todos os integrantes da comissão técnica dará a pontuação �nal do case.



421

Critérios e Pontuações

A comissão técnica recebe orientação sobre os procedimentos para avaliação 
de cada um dos 07 quesitos especí�cos para pontuação e dá nota (de 0 a 10) a cada um 
deles baseando-se na escala de valor Likert (*).

Orientações sobre os quesitos

05 Quesitos Introdutórios para Contextualização (Não são avaliados/pontuados 
pela comissão técnica, mas servem para contextualização e publicação). 

•	 Resumo
•	 Motivação
•	 Principais Resultados
•	 Aprendizado Fundamental
•	 Recomendações para a reprodução da prática

07 quesitos especí�cos para avaliação e pontuação pela Comissão Técnica
•	 Descrição - apresentação geral com os principais objetivos, metas e métodos do 

case. Em analise o foco do case.
•	 Responsáveis - nome(s), cargo(s), e especialização da equipe responsável pela 

implantação e acompanhamento do projeto, informando se equipe própria, ex-
terna ou mista. Em análise a capacidade técnica da equipe, sua multidisciplinarida-
de e interfaces.

•	 Duração - período em que transcorreram as fases do case – pesquisa, planeja-
mento, pilotos, implantação, aferição, continuidade etc. Em análise a formatação, 
desempenho e implementação do case.

•	 Participação - abrangência, �exibilidade e atuação das áreas envolvidas (Inter-
na: setores, departamentos, número de colaboradores; Externa: comunidades, 
fornecedores, regiões etc.). Em análise a sincronia e potencialização do case.

•	 Continuidade - práticas de acompanhamento/aferições/correções e metas pro-
gressivas projetadas para a melhoria contínua da iniciativa dentro da política 
ambiental da empresa. Em análise a envergadura (e o potencial de interferência) 
do case na política ambiental da instituição de�nindo posicionamentos, compro-
metimentos e investimentos futuros. 

•	 Resultados - os principais resultados conquistados (indicadores quantitativos e 
qualitativos). Em análise a performance do case.

•	 Recomendações/Conclusões - Indicação de pontos relevantes do case, consi-
derados fatores decisivos para seu sucesso que merecem destaque para o apren-
dizado corporativo. Em análise o potencial do case para replicabilidade.

(*) TABELA DE VALOR (Escala Likert) - As notas de 0 a 10 se baseiam na seguinte escala 
de valor:

•	 0 a 1      -  Péssimo 
•	 1,1 a 3   -  Muito Ruim 
•	 3,1 a 5   -  Ruim 
•	 5,1 a 7   -  Razoável 
•	 7,1 a 8   -  Bom 
•	 8,1 a 9   -  Muito Bom 
•	 9,1 a 10 -  Excelente 



4.2 COMISSÃO TÉCNICA COM A PARTICIPAÇÃO  
DE 160 ESPECIALISTAS DE 20 PAÍSES

Um dos pilares do Programa Benchmarking Brasil é a sua comissão técnica. O seu 
formato de composição privilegia a multidisciplinaridade e o envolvimento efetivo de 
seus integrantes com a temática socioambiental. Compreende nomes consagrados de 
personalidades, ativistas e especialistas ligados a entidades de reconhecido valor no 
Brasil e  no exterior. No período de 2003 a 2014, o Programa Benchmarking Brasil con-
tou com a participação de 160 integrantes de 20 diferentes países que trabalharam 
voluntariamente para a seleção e compartilhamento das melhores práticas de susten-
tabilidade do Brasil.

COMISSÃO TÉCNICA 2003-2014 PESQUISADORES, ESPECIALISTAS, ATIVIS-
TAS E LIDERANÇAS 

Adele Santana
Pesquisadora e Professora da Universidade de Northern Iowa, EUA (2012).

Adriana Gonçalves Moreira
Especialista Ambiental Sênior do Departamento de Desenvolvimento Sustentável 
para a Região da América Latina e do Caribe do Banco Mundial - Brasil (2013).

Afonso Rodrigues de Aquino
Pesquisador no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares e Professor da FAAP - 
Brasil (2011).
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Ailton de Paula
Coordenador Meio Ambiente SENAI/SP - Brasil (2006).

Alberto Augusto Perazzo
Diretor da Fundação Instituto de Desenvolvimento Empresarial e Social (FIDES) - Bra-
sil (2008).

Alberto J.N. Ogata
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nacional/Babson College - Brasil (2010).
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Socorro Correa
Gerente da Unidade de Desenvolvimento Territorial do SEBRAE Amazonas - Brasil (2012).

So�a Jucon
Editora da Revista Meio Ambiente Industrial (RMAI) - Brasil (2009).

Sônia Bruck C. Pereira
Responsabilidade Social da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) - Brasil (2008).

Sylvio T. Napoli Junior
Membro do Conselho Fiscal e dos Comitês Têxtil e de Responsabilidade Social da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - Brasil (2007).

Sylmara Lopes Francelino Gonçalves Dias
Professora na Escola de Artes, Ciência e Humanidades da Universidade São Paulo 
(USP) e Orientadora do Programa de Ciências Ambientais (PROCAM/USP) - São Pau-
lo/Brasil (2014).

Valéria Barbi
Pesquisadora na Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), em Veneza/Itália e jornalista 
especializada em energia e meio ambiente - Itália (2012).

Vanderley M. John
Professor Associado da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) - Brasil (2007).

Vicente Teixeira
Vice-Presidente da Associação Paulista de Administração de Recursos Humanos 
(APARH) - Brasil (2003).

Victoriano Angüis Terrazas
Presidente do Comitê Técnico de Normalization Nacional de E.P. O P da Asociación 
Interdisciplinaria de Salud Ocupacional e Higiene de México (AISOHMEX, Asociación 
Civil) e da Asociación Mexicana de Higiene y Seguridad (AMHSAC), membro da Aso-
ciación Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el Trabajo (ALASEHT) e Diretor 
de ISOH de México, INC. de C.V. - México (2007).

Yara Consuelo Cintra
Pesquisadora do Núcleo de Estudos em Contabilidade e Meio Ambiente (NECMA) da 
FEA/USP e diretora de sustentabilidade da Associação Nacional dos Executivos de 
Finanças, Administração e Contabilidade (ANEFAC) - Brasil (2012).

Wagner Soares Costa
Meio Ambiente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) - 
Brasil (2008).



438

Nº INSTITUIÇÃO/EMPRESA CASE UF REGIÃO TEMÁTICA GERENCIAL SEGMENTOS RAMOS DE ATIVIDADES RANKING

1
AACD – Associação de Assistência à 

Criança De�ciente - SP
Evento de captação: Teleton/11 SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão ONG SOCIAL 2012

2 Aché Laboratórios Projeto Minhocario SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada FARMACO 2004

3 AES Tietê Re�orestamento de Áreas de Preservação Permanente SP Sudeste Manejo e Re�orestamento Iniciativa Privada ENERGIA 2005

3 AES Tietê Programa de Manejo Pesqueiro SP Sudeste Manejo e Re�orestamento Iniciativa Privada ENERGIA 2006

4 AES Uruguaiana Conexões Globais SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada ENERGIA 2006

5 AGCO do Brasil Gestão sustentável de recursos hídricos RS Sul Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada AGROBUSINESS 2007

5 AGCO do Brasil Reciclar para o Social, uma atitude que faz a diferença RS Sul Resíduos Iniciativa Privada AGROBUSINESS 2008

5 AGCO do Brasil Práticas E�cazes na Gestão dos Resíduos Sólidos RS Sul Resíduos Iniciativa Privada AGROBUSINESS 2009

5 AGCO do Brasil
Gestão Corporativa de Meio Ambiente, Segurança e Saúde 

Ocupacional
RS Sul Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada AGROBUSINESS 2010

6 AGCO do Brasil 100% Biodiesel SP Sudeste Energia Iniciativa Privada AGROBUSINESS 2011

7 ALCOA Projeto de Expansão da Linha III SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2006

7 ALCOA Gerenciamento Ambiental nas obras do projeto ALREF U2 SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2007

7 ALCOA Guia de Sustentabilidade para Projetos Hidrelétricos SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2009

8 AMBEV Gestão de Recursos Hídricos e Reciclagem de Resíduos SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2003

8 AMBEV Programa Reciclagem Solidária SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2004

8 AMBEV Reciclagem Solidária SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2008

8 AMBEV Banco Cyan SP Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2011

8 AMBEV Energia Limpa SP Sudeste Energia Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2012

8 AMBEV Jovens de Responsa SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2013

8 AMBEV Movimento CYAN – Projeto Bacias SP Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2014

9 ANA – Agência Nacional de Águas Servidor Consciente e o Ambiente DF
Centro-
Oeste

Educação, Informação e Com. Socioambiental Governo GOVERNO 2013

10 Anglo American Brasil
Biodiversidade Braisl: Análise e Recuperação das áreas 

de in�uência da empresa e projetos sociambientais com 
comunidades vizinhas

SP Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2008

10 Anglo American Brasil Otimização do Reuso de Água - ORAC SP Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2009

11 APAE XAXIM Lixo Útil RS Sul Ferramentas e Políticas de Gestão ONG SOCIAL 2004

12 Arcelor Mittal Inox Agricultores por Natureza MG Sudeste Emissões Iniciativa Privada SIDERURGIA 2008

12 Arcelor Mittal Inox Programa de Sustentabilidade  MG Sudeste Arranjos Produtivos Iniciativa Privada SIDERURGIA 2010

13 Arcelor Mittal Tubarão O valor da biodiversidade da ArcelorMittal Tubarão ES Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada SIDERURGIA 2007

13 Arcelor Mittal Tubarão Recifes Arti�ciais ES Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada SIDERURGIA 2008

13 Arcelor Mittal Tubarão Gestão Sustentável de Resíduos e Co-Produtos ES Sudeste Arranjos Produtivos Iniciativa Privada SIDERURGIA 2009

13 Arcelor Mittal Tubarão Programa Novos Caminhos ES Sudeste Resíduos Iniciativa Privada SIDERURGIA 2010

4.3 RELAÇÃO DOS CASES BENCHMARKING NO PERÍODO  
2003-2014, COM 311 CASES DE 172 ORGANIZAÇÕES



439

Nº INSTITUIÇÃO/EMPRESA CASE UF REGIÃO TEMÁTICA GERENCIAL SEGMENTOS RAMOS DE ATIVIDADES RANKING

1
AACD – Associação de Assistência à 

Criança De�ciente - SP
Evento de captação: Teleton/11 SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão ONG SOCIAL 2012

2 Aché Laboratórios Projeto Minhocario SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada FARMACO 2004

3 AES Tietê Re�orestamento de Áreas de Preservação Permanente SP Sudeste Manejo e Re�orestamento Iniciativa Privada ENERGIA 2005

3 AES Tietê Programa de Manejo Pesqueiro SP Sudeste Manejo e Re�orestamento Iniciativa Privada ENERGIA 2006

4 AES Uruguaiana Conexões Globais SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada ENERGIA 2006

5 AGCO do Brasil Gestão sustentável de recursos hídricos RS Sul Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada AGROBUSINESS 2007

5 AGCO do Brasil Reciclar para o Social, uma atitude que faz a diferença RS Sul Resíduos Iniciativa Privada AGROBUSINESS 2008

5 AGCO do Brasil Práticas E�cazes na Gestão dos Resíduos Sólidos RS Sul Resíduos Iniciativa Privada AGROBUSINESS 2009

5 AGCO do Brasil
Gestão Corporativa de Meio Ambiente, Segurança e Saúde 

Ocupacional
RS Sul Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada AGROBUSINESS 2010

6 AGCO do Brasil 100% Biodiesel SP Sudeste Energia Iniciativa Privada AGROBUSINESS 2011

7 ALCOA Projeto de Expansão da Linha III SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2006

7 ALCOA Gerenciamento Ambiental nas obras do projeto ALREF U2 SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2007

7 ALCOA Guia de Sustentabilidade para Projetos Hidrelétricos SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2009

8 AMBEV Gestão de Recursos Hídricos e Reciclagem de Resíduos SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2003

8 AMBEV Programa Reciclagem Solidária SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2004

8 AMBEV Reciclagem Solidária SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2008

8 AMBEV Banco Cyan SP Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2011

8 AMBEV Energia Limpa SP Sudeste Energia Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2012

8 AMBEV Jovens de Responsa SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2013

8 AMBEV Movimento CYAN – Projeto Bacias SP Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2014

9 ANA – Agência Nacional de Águas Servidor Consciente e o Ambiente DF
Centro-
Oeste

Educação, Informação e Com. Socioambiental Governo GOVERNO 2013

10 Anglo American Brasil
Biodiversidade Braisl: Análise e Recuperação das áreas 

de in�uência da empresa e projetos sociambientais com 
comunidades vizinhas

SP Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2008

10 Anglo American Brasil Otimização do Reuso de Água - ORAC SP Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2009

11 APAE XAXIM Lixo Útil RS Sul Ferramentas e Políticas de Gestão ONG SOCIAL 2004

12 Arcelor Mittal Inox Agricultores por Natureza MG Sudeste Emissões Iniciativa Privada SIDERURGIA 2008

12 Arcelor Mittal Inox Programa de Sustentabilidade  MG Sudeste Arranjos Produtivos Iniciativa Privada SIDERURGIA 2010

13 Arcelor Mittal Tubarão O valor da biodiversidade da ArcelorMittal Tubarão ES Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada SIDERURGIA 2007

13 Arcelor Mittal Tubarão Recifes Arti�ciais ES Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada SIDERURGIA 2008

13 Arcelor Mittal Tubarão Gestão Sustentável de Resíduos e Co-Produtos ES Sudeste Arranjos Produtivos Iniciativa Privada SIDERURGIA 2009

13 Arcelor Mittal Tubarão Programa Novos Caminhos ES Sudeste Resíduos Iniciativa Privada SIDERURGIA 2010
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13 Arcelor Mittal Tubarão
Biodiversidade através de projetos e resgate da fauna e da �ora 

com enriquecimento do cinturão verde
ES Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada SIDERURGIA 2011

13 Arcelor Mittal Tubarão Gestão de Mudanças Climáticas ES Sudeste Emissões Iniciativa Privada SIDERURGIA 2012

13 Arcelor Mittal Tubarão Programa Novos Caminhos ES Sudeste
Pesquisas Cientí�cas e Desenvolvimento de Novos 

Produtos 
Iniciativa Privada SIDERURGIA 2013

13 Arcelor Mittal Tubarão Programa Tempo de Leitura ES Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada SIDERURGIA 2014

14 AREVA Eco Atitude - um passo para a recuperação da água SP Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada ENERGIA 2007

15 Astrazeneca Integrando a gestão ambiental ao gerenciamento organizacional SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada FARMACO 2004

16 Aurora A Turminha da Reciclagem SC Sul Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2003

16 Aurora A Turminha da Reciclagem Aurora SC Sul Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2012

16 Aurora Gestão Ambiental Compromisso de Todos SC Sul Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2013

17 Autovias Programa Via das Águas SP Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada TRANSPORTE 2006

18 Avon Projeto Viva o Amanhã SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada COSMETICO 2008

18 Avon Out of The Box SP Sudeste Emissões Iniciativa Privada COSMETICO 2013

19 Banco Nossa Caixa Nossa Responsabilidade Socioambiental SP Sudeste Resíduos Governo FINANCEIRO 2006

20 Bandeirante Energia
Inclusão áreas de proteção ambiental no SIT – Sistema de 

Informações Técnicas 
SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada ENERGIA 2006

20 Bandeirante Energia Programa Comunidade Educação SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada ENERGIA 2008

21 Basf WMT - Waste Minimization Tool SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2004

21 Basf Programa Semente do Amanhã SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2006

22 BAYER Jovens Embaixadores Ambientais SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2006

22 BAYER Escola Verde SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2007

23 BAYER Crospsciente Projeto Biodiversidade SP Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2007

24 Belgo Siderurgia Descarte Zero de E�uentes MG Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada SIDERURGIA 2006

25 Boticário Bioconsciência PR Sul Resíduos Iniciativa Privada COSMETICO 2008

26 Bradesco
Click Arvore e �orestas do futuro - Programa de re�orestamento 

e recuperação da mata atlântica
SP Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada FINANCEIRO 2007

26 Bradesco Fundação Amazonas Sustentável SP Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada FINANCEIRO 2008

26 Bradesco
Programa de Gestão da Ecoe�ciência – Diminuição da missão de 

Gases de Efeito Estufa
SP Sudeste Emissões Iniciativa Privada FINANCEIRO 2009

26 Bradesco
Processo Sustentável de Gestão e Destinação de Resíduos 

Tecnológicos
SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada FINANCEIRO 2010

27 Braskem Projeto Eco Braskem BA Nordeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2007



441

Nº INSTITUIÇÃO/EMPRESA CASE UF REGIÃO TEMÁTICA GERENCIAL SEGMENTOS RAMOS DE ATIVIDADES RANKING

13 Arcelor Mittal Tubarão
Biodiversidade através de projetos e resgate da fauna e da �ora 

com enriquecimento do cinturão verde
ES Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada SIDERURGIA 2011

13 Arcelor Mittal Tubarão Gestão de Mudanças Climáticas ES Sudeste Emissões Iniciativa Privada SIDERURGIA 2012

13 Arcelor Mittal Tubarão Programa Novos Caminhos ES Sudeste
Pesquisas Cientí�cas e Desenvolvimento de Novos 

Produtos 
Iniciativa Privada SIDERURGIA 2013

13 Arcelor Mittal Tubarão Programa Tempo de Leitura ES Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada SIDERURGIA 2014

14 AREVA Eco Atitude - um passo para a recuperação da água SP Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada ENERGIA 2007

15 Astrazeneca Integrando a gestão ambiental ao gerenciamento organizacional SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada FARMACO 2004

16 Aurora A Turminha da Reciclagem SC Sul Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2003

16 Aurora A Turminha da Reciclagem Aurora SC Sul Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2012

16 Aurora Gestão Ambiental Compromisso de Todos SC Sul Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2013

17 Autovias Programa Via das Águas SP Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada TRANSPORTE 2006

18 Avon Projeto Viva o Amanhã SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada COSMETICO 2008

18 Avon Out of The Box SP Sudeste Emissões Iniciativa Privada COSMETICO 2013

19 Banco Nossa Caixa Nossa Responsabilidade Socioambiental SP Sudeste Resíduos Governo FINANCEIRO 2006

20 Bandeirante Energia
Inclusão áreas de proteção ambiental no SIT – Sistema de 

Informações Técnicas 
SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada ENERGIA 2006

20 Bandeirante Energia Programa Comunidade Educação SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada ENERGIA 2008

21 Basf WMT - Waste Minimization Tool SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2004

21 Basf Programa Semente do Amanhã SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2006

22 BAYER Jovens Embaixadores Ambientais SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2006

22 BAYER Escola Verde SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2007

23 BAYER Crospsciente Projeto Biodiversidade SP Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2007

24 Belgo Siderurgia Descarte Zero de E�uentes MG Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada SIDERURGIA 2006

25 Boticário Bioconsciência PR Sul Resíduos Iniciativa Privada COSMETICO 2008

26 Bradesco
Click Arvore e �orestas do futuro - Programa de re�orestamento 

e recuperação da mata atlântica
SP Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada FINANCEIRO 2007

26 Bradesco Fundação Amazonas Sustentável SP Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada FINANCEIRO 2008

26 Bradesco
Programa de Gestão da Ecoe�ciência – Diminuição da missão de 

Gases de Efeito Estufa
SP Sudeste Emissões Iniciativa Privada FINANCEIRO 2009

26 Bradesco
Processo Sustentável de Gestão e Destinação de Resíduos 

Tecnológicos
SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada FINANCEIRO 2010

27 Braskem Projeto Eco Braskem BA Nordeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2007
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27 Braskem Redução das Emissões de compostos orgânicos BA Nordeste Emissões Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2008

27 Braskem Unidade de Reuso e Reciclo da UNIB-Ba BA Nordeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2010

27 Braskem Gestão de Emissões de GEE BA Nordeste Emissões Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2012

27 Braskem Projeto Água Viva BA Nordeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2013

28 Braskem Evolução – Mudanças Climáticas SP Sudeste Emissões Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2014

29 BRF Gestão de Águas SP Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2013

30 Bunge Fertilizantes Centro de Educação Ambiental MG Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2005

31
Cabanellos Schuh Advogados 

Associados
Tecnologia aplicada ao Direito: resultados positivos para o Meio 

Ambiente
RS Sul Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada SERVIÇOS 2010

32 Caixa Econômica Federal Projeto Ilhas de Impressão DF
Centro-
Oeste

Educação, Informação e Com. Socioambiental Governo FINANCEIRO 2008

32 Caixa Econômica Federal Agenda Caixa para a Sustentabilidade DF
Centro-
Oeste

Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada FINANCEIRO 2009

33 Caraíba Metais Fenômeno das Andorinhas BA Nordeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2003

33 Caraíba Metais
Aproveitamento do E�uente Água Ácida para produção de 

Ácido Sulfúrico 45%
BA Nordeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2009

34 Carbocloro Indústrias Químicas Programa Fábrica Aberta SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2010

34 Carbocloro Indústrias Químicas Voluntários do Rio SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2012

35 Cargill Agrícola
Projeto Salto + Limpo: Recuperação, Conservação e Educação 

Ambiental no Córrego do Salto
MG Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada AGROBUSINESS 2011

36 Cargill Agrícola Ação Renove o meio ambiente SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada AGROBUSINESS 2014

37 Casa da Comunicação Manguezal do Rio Passa Vaca BA Nordeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada COMUNICAÇÃO 2003

38 Casa da Moeda do Brasil Ações Sustentáveis em Grá�ca RJ Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Governo GOVERNO 2013

38 Casa da Moeda do Brasil Gestão Total de Resíduos RJ Sudeste Resíduos Governo GOVERNO 2014

39 CEFET-SC
Um enfoque empreendedor em conservação e e�ciência 

energética no CEFETSC
BA Nordeste Energia Governo ENSINO E EDUCAÇÃO 2003

40 Celulose Irani Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - usina de co-geração SC Sul Energia Iniciativa Privada PAPEL E CELULOSE 2007

40 Celulose Irani Inventário de Emissões e Sumidouros de Gases de Efeito Estufa SC Sul Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada PAPEL E CELULOSE 2008

40 Celulose Irani Modernização da Estação de Tratamento de E�uentes SC Sul Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada PAPEL E CELULOSE 2009

40 Celulose Irani Programa de Educação Ambiental SC Sul Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada PAPEL E CELULOSE 2010

40 Celulose Irani
Recuperação da Área de Preservação Permanente  

do Riacho da Anta
SC Sul Proteção e Conservação Iniciativa Privada PAPEL E CELULOSE 2011

40 Celulose Irani Gestão Socioambiental SC Sul Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada PAPEL E CELULOSE 2012

40 Celulose Irani Gestão de Recursos Hídricos SC Sul Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada PAPEL E CELULOSE 2013
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27 Braskem Redução das Emissões de compostos orgânicos BA Nordeste Emissões Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2008

27 Braskem Unidade de Reuso e Reciclo da UNIB-Ba BA Nordeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2010

27 Braskem Gestão de Emissões de GEE BA Nordeste Emissões Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2012

27 Braskem Projeto Água Viva BA Nordeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2013

28 Braskem Evolução – Mudanças Climáticas SP Sudeste Emissões Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2014

29 BRF Gestão de Águas SP Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2013

30 Bunge Fertilizantes Centro de Educação Ambiental MG Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2005

31
Cabanellos Schuh Advogados 

Associados
Tecnologia aplicada ao Direito: resultados positivos para o Meio 

Ambiente
RS Sul Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada SERVIÇOS 2010

32 Caixa Econômica Federal Projeto Ilhas de Impressão DF
Centro-
Oeste

Educação, Informação e Com. Socioambiental Governo FINANCEIRO 2008

32 Caixa Econômica Federal Agenda Caixa para a Sustentabilidade DF
Centro-
Oeste

Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada FINANCEIRO 2009

33 Caraíba Metais Fenômeno das Andorinhas BA Nordeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2003

33 Caraíba Metais
Aproveitamento do E�uente Água Ácida para produção de 

Ácido Sulfúrico 45%
BA Nordeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2009

34 Carbocloro Indústrias Químicas Programa Fábrica Aberta SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2010

34 Carbocloro Indústrias Químicas Voluntários do Rio SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2012

35 Cargill Agrícola
Projeto Salto + Limpo: Recuperação, Conservação e Educação 

Ambiental no Córrego do Salto
MG Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada AGROBUSINESS 2011

36 Cargill Agrícola Ação Renove o meio ambiente SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada AGROBUSINESS 2014

37 Casa da Comunicação Manguezal do Rio Passa Vaca BA Nordeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada COMUNICAÇÃO 2003

38 Casa da Moeda do Brasil Ações Sustentáveis em Grá�ca RJ Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Governo GOVERNO 2013

38 Casa da Moeda do Brasil Gestão Total de Resíduos RJ Sudeste Resíduos Governo GOVERNO 2014

39 CEFET-SC
Um enfoque empreendedor em conservação e e�ciência 

energética no CEFETSC
BA Nordeste Energia Governo ENSINO E EDUCAÇÃO 2003

40 Celulose Irani Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - usina de co-geração SC Sul Energia Iniciativa Privada PAPEL E CELULOSE 2007

40 Celulose Irani Inventário de Emissões e Sumidouros de Gases de Efeito Estufa SC Sul Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada PAPEL E CELULOSE 2008

40 Celulose Irani Modernização da Estação de Tratamento de E�uentes SC Sul Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada PAPEL E CELULOSE 2009

40 Celulose Irani Programa de Educação Ambiental SC Sul Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada PAPEL E CELULOSE 2010

40 Celulose Irani
Recuperação da Área de Preservação Permanente  

do Riacho da Anta
SC Sul Proteção e Conservação Iniciativa Privada PAPEL E CELULOSE 2011

40 Celulose Irani Gestão Socioambiental SC Sul Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada PAPEL E CELULOSE 2012

40 Celulose Irani Gestão de Recursos Hídricos SC Sul Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada PAPEL E CELULOSE 2013
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41 CEMIG
Programação AI6% - Programa de Destinação de Recursos para 
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente

MG Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Empresa Publica ENERGIA 2009

41 CEMIG Programa Peixe Vivo MG Sudeste Proteção e Conservação Empresa Publica ENERGIA 2014

42
Centro de Cuidados e 

Desenvolvimento Infantil Materna
Sistema de Gestão Ambiental no Setor Educacional SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada ENSINO E EDUCAÇÃO 2005

43 Cia Açucareira Usina Capricho Mata Ciliar X Cultura de Subsistência AL Nordeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2005

44
Cia Entreposto e Armazéns Gerais 

de São Paulo - CEAGESP
Sistema de Reciclagem Integrada SP Sudeste Resíduos Governo VAREJO 2005

45 CIBA
Sistema Ecologicamente E�ciente para o tratamento de gases 

de exaustão
SP Sudeste Emissões Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2004

46 Companhia Vale do Rio Doce Revista Biodiversidade RJ Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Empresa Publica MINERAÇÃO 2005

47
Consorcio de Alumínio do 

Maranhão - ALUMAR
Estratégica de Minimização de Resíduos Sólidos MA Nordeste Resíduos Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2004

47
Consorcio de Alumínio do 

Maranhão - ALUMAR
10 anos do Parque Ambiental MA Nordeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2006

47
Consorcio de Alumínio do 

Maranhão - ALUMAR
Redução no consumo de água potável e eliminação de descarga 

de e�uentes
MA Nordeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2008

47
Consorcio de Alumínio do 

Maranhão - ALUMAR
Alteamento de depósito de resíduos MA Nordeste Resíduos Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2009

47
Consorcio de Alumínio do 

Maranhão - ALUMAR
Recuperação de Manguezal em Área Portuária MA Nordeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2010

47
Consorcio de Alumínio do 

Maranhão - ALUMAR
Redução da Pegada Ecologica por meio da substituição da Argila 

por Cinza Leve
MA Nordeste Resíduos Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2012

47
Consorcio de Alumínio do 

Maranhão - ALUMAR
Redução da Pegada Hídrica MA Nordeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2013

47
Consorcio de Alumínio do 

Maranhão - ALUMAR
Redução de Emissões de GEE MA Nordeste Emissões Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2014

48 Consorcio Gasvap
As práticas socioambientais e os processos de melhoria 

aplicados
SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada

ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2009

49 Consorcio Propeno
A importância do sistema de gestão socioambiental na 

construção e montagem em obras petroquímicas
SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada

ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2007

50 Consórcio Santo Antônio Civil Rampa de Lavagem Ecológica RO Norte Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada
ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2013

51 Construtora Andrade Gutierrez
Preservação do Habitat Natural de Baleias Francas por Meio de 

Metodologia Construtiva Inovadora e Sustentável
SP Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada

ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2010

51 Construtora Andrade Gutierrez
Utilização de Palha de Carnaúba no Revestimento de Isolamento 

Térmico de Tubulações
SP Sudeste

Pesquisas Cientí�cas e Desenvolvimento de Novos 
Produtos 

Iniciativa Privada
ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2011

52 Construtora Cowan Plante esta idéia MG Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada
ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2009
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41 CEMIG
Programação AI6% - Programa de Destinação de Recursos para 
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente

MG Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Empresa Publica ENERGIA 2009

41 CEMIG Programa Peixe Vivo MG Sudeste Proteção e Conservação Empresa Publica ENERGIA 2014

42
Centro de Cuidados e 

Desenvolvimento Infantil Materna
Sistema de Gestão Ambiental no Setor Educacional SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada ENSINO E EDUCAÇÃO 2005

43 Cia Açucareira Usina Capricho Mata Ciliar X Cultura de Subsistência AL Nordeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2005

44
Cia Entreposto e Armazéns Gerais 

de São Paulo - CEAGESP
Sistema de Reciclagem Integrada SP Sudeste Resíduos Governo VAREJO 2005

45 CIBA
Sistema Ecologicamente E�ciente para o tratamento de gases 

de exaustão
SP Sudeste Emissões Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2004

46 Companhia Vale do Rio Doce Revista Biodiversidade RJ Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Empresa Publica MINERAÇÃO 2005

47
Consorcio de Alumínio do 

Maranhão - ALUMAR
Estratégica de Minimização de Resíduos Sólidos MA Nordeste Resíduos Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2004

47
Consorcio de Alumínio do 

Maranhão - ALUMAR
10 anos do Parque Ambiental MA Nordeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2006

47
Consorcio de Alumínio do 

Maranhão - ALUMAR
Redução no consumo de água potável e eliminação de descarga 

de e�uentes
MA Nordeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2008

47
Consorcio de Alumínio do 

Maranhão - ALUMAR
Alteamento de depósito de resíduos MA Nordeste Resíduos Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2009

47
Consorcio de Alumínio do 

Maranhão - ALUMAR
Recuperação de Manguezal em Área Portuária MA Nordeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2010

47
Consorcio de Alumínio do 

Maranhão - ALUMAR
Redução da Pegada Ecologica por meio da substituição da Argila 

por Cinza Leve
MA Nordeste Resíduos Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2012

47
Consorcio de Alumínio do 

Maranhão - ALUMAR
Redução da Pegada Hídrica MA Nordeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2013

47
Consorcio de Alumínio do 

Maranhão - ALUMAR
Redução de Emissões de GEE MA Nordeste Emissões Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2014

48 Consorcio Gasvap
As práticas socioambientais e os processos de melhoria 

aplicados
SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada

ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2009

49 Consorcio Propeno
A importância do sistema de gestão socioambiental na 

construção e montagem em obras petroquímicas
SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada

ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2007

50 Consórcio Santo Antônio Civil Rampa de Lavagem Ecológica RO Norte Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada
ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2013

51 Construtora Andrade Gutierrez
Preservação do Habitat Natural de Baleias Francas por Meio de 

Metodologia Construtiva Inovadora e Sustentável
SP Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada

ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2010

51 Construtora Andrade Gutierrez
Utilização de Palha de Carnaúba no Revestimento de Isolamento 

Térmico de Tubulações
SP Sudeste

Pesquisas Cientí�cas e Desenvolvimento de Novos 
Produtos 

Iniciativa Privada
ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2011

52 Construtora Cowan Plante esta idéia MG Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada
ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2009
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53 Copebrás Estudo da Biodiversidade SP Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2007

54 CORN Products Brasil Educar para preservar SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2006

55 COSIPA Revolução do Design Ecológico SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Empresa Publica SIDERURGIA 2004

56 CPFL
A Repotencialização de Pequenas Centrais Hidroelétricas e o 

MDL
SP Sudeste Energia Empresa Publica ENERGIA 2009

57 CPFL/RGE EE_ANEEL: Educacionais CPFL e RGE RS Sul Educação, Informação e Com. Socioambiental Empresa Publica ENERGIA 2014

58 CST Arcelor Brasil Gestão do Uso Racional das Água ES Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada SIDERURGIA 2005

58 CST Arcelor Brasil Central de Supervisão e Monitoramento Ambiental ES Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada SIDERURGIA 2006

59
DAEE – Depto de Agua e Energia 

do Estado de SP
Programa Água Limpa SP Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Governo GOVERNO 2008

59
DAEE – Depto de Agua e Energia 

do Estado de SP
Centro de Recuperação de Animais Silvestres  Orlando Villas 

Boas
SP Sudeste Proteção e Conservação Governo GOVERNO 2009

60 DaimlerChrysler do Brasil Projeto Água SP Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada AUTOMOTIVO 2004

60 DaimlerChrysler do Brasil Gerenciamento de Resíduos Sólidos SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada AUTOMOTIVO 2006

61
Damha Urbanizadora e 

Construtora
Ações que Transformam Vidas SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada

ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2013

61
Damha Urbanizadora e 

Construtora
Valoração da Cultura Regional SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada

ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2014

62 Dana Indústrias
A natureza ajudando na redução de resíduos sólidos do 

tratamento de e�uentes
RS Sul Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada AUTOMOTIVO 2008

63 Danone Danoninho Para Plantar SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2013

63 Danone Projeto Novo Ciclo SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2014

64
DEB - Pequenas Centrais 

Hidrelétricas
Conservação Genética de Peixe SP Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada ENERGIA 2013

65 Diageo Brasil Todo mundo reciclando vidro SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2011

65 Diageo Brasil Learning for Life SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2013

66 DORI Alimentos Destinação de E�uentes Industriais para Fertirrigação PR Sul Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2006

67 Dow AgroScience Industrial Acerte o Alvo PR Sul Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2006

68 Duke Energy
Controle de plantas aquáticas por meio da manipulação do meio 

ambiente
SP Sudeste

Pesquisas Cientí�cas e Desenvolvimento de Novos 
Produtos 

Iniciativa Privada ENERGIA 2007

68 Duke Energy Mitigação de Impactos em reservatórios hidrelétricos SP Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada ENERGIA 2008

68 Duke Energy
Corredor �orestal para conectividade do Parque Estadual do 

Morro do Diabo
SP Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada ENERGIA 2009

68 Duke Energy Restauração de Mata Ciliar: Programa de Promoção Florestal SP Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada ENERGIA 2010
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53 Copebrás Estudo da Biodiversidade SP Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2007

54 CORN Products Brasil Educar para preservar SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2006

55 COSIPA Revolução do Design Ecológico SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Empresa Publica SIDERURGIA 2004

56 CPFL
A Repotencialização de Pequenas Centrais Hidroelétricas e o 

MDL
SP Sudeste Energia Empresa Publica ENERGIA 2009

57 CPFL/RGE EE_ANEEL: Educacionais CPFL e RGE RS Sul Educação, Informação e Com. Socioambiental Empresa Publica ENERGIA 2014

58 CST Arcelor Brasil Gestão do Uso Racional das Água ES Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada SIDERURGIA 2005

58 CST Arcelor Brasil Central de Supervisão e Monitoramento Ambiental ES Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada SIDERURGIA 2006

59
DAEE – Depto de Agua e Energia 

do Estado de SP
Programa Água Limpa SP Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Governo GOVERNO 2008

59
DAEE – Depto de Agua e Energia 

do Estado de SP
Centro de Recuperação de Animais Silvestres  Orlando Villas 

Boas
SP Sudeste Proteção e Conservação Governo GOVERNO 2009

60 DaimlerChrysler do Brasil Projeto Água SP Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada AUTOMOTIVO 2004

60 DaimlerChrysler do Brasil Gerenciamento de Resíduos Sólidos SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada AUTOMOTIVO 2006

61
Damha Urbanizadora e 

Construtora
Ações que Transformam Vidas SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada

ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2013

61
Damha Urbanizadora e 

Construtora
Valoração da Cultura Regional SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada

ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2014

62 Dana Indústrias
A natureza ajudando na redução de resíduos sólidos do 

tratamento de e�uentes
RS Sul Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada AUTOMOTIVO 2008

63 Danone Danoninho Para Plantar SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2013

63 Danone Projeto Novo Ciclo SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2014

64
DEB - Pequenas Centrais 

Hidrelétricas
Conservação Genética de Peixe SP Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada ENERGIA 2013

65 Diageo Brasil Todo mundo reciclando vidro SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2011

65 Diageo Brasil Learning for Life SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2013

66 DORI Alimentos Destinação de E�uentes Industriais para Fertirrigação PR Sul Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2006

67 Dow AgroScience Industrial Acerte o Alvo PR Sul Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2006

68 Duke Energy
Controle de plantas aquáticas por meio da manipulação do meio 

ambiente
SP Sudeste

Pesquisas Cientí�cas e Desenvolvimento de Novos 
Produtos 

Iniciativa Privada ENERGIA 2007

68 Duke Energy Mitigação de Impactos em reservatórios hidrelétricos SP Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada ENERGIA 2008

68 Duke Energy
Corredor �orestal para conectividade do Parque Estadual do 

Morro do Diabo
SP Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada ENERGIA 2009

68 Duke Energy Restauração de Mata Ciliar: Programa de Promoção Florestal SP Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada ENERGIA 2010



448

Nº INSTITUIÇÃO/EMPRESA CASE UF REGIÃO TEMÁTICA GERENCIAL SEGMENTOS RAMOS DE ATIVIDADES RANKING

68 Duke Energy
Conservação Ambiental do Parque Estadual do Cerrado de 

Jaguariaíva, Último Fragmento de Cerrado da Região Sul do 
Brasil, Através do Controle de Plantas Exóticas Invasoras

SP Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada ENERGIA 2011

68 Duke Energy Interação Peixamento e Ações de Educação Ambiental SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada ENERGIA 2012

68 Duke Energy Corredor Fazenda Rosanela SP Sudeste Manejo e Re�orestamento Iniciativa Privada ENERGIA 2013

68 Duke Energy Projeto Nascentes Protegidas SP Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada ENERGIA 2013

68 Duke Energy Circuito de Educação Ambiental SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada ENERGIA 2014

68 Duke Energy Gibi – A Reprodução dos Peixes SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada ENERGIA 2014

69 Duratex ARM - Área de Recuperação de Materiais SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada
ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2007

69 Duratex
Projeto de Inovação na área de vivência ambiental PIATAN - 

AVAP
SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada

ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2008

69 Duratex Parcerias em pesquisas da biodiversidade SP Sudeste
Pesquisas Cientí�cas e Desenvolvimento de Novos 

Produtos 
Iniciativa Privada

ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2009

69 Duratex Educação e Inclusão Social SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada
ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2011

70 Ecotech Consultoria e Assessoria Compra Verde SP Sudeste Emissões Iniciativa Privada
TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO
2013

71 Ecovias Viveiro de Mudas: Semeando a inclusão social SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada TRANSPORTE 2011

71 Ecovias De bem com a vida SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada TRANSPORTE 2012

71 Ecovias Capacitar, promovendo a cidadania SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada TRANSPORTE 2014

72 EDP Energias do Brasil Letras de Luz SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada ENERGIA 2010

73
Ekofootprint Impressões 

Sustentáveis
Impressão Sem Uso de Cartuchos MG Sudeste Arranjos Produtivos Iniciativa Privada Serviços 2013

74 Embraer Re�orestamento da Mata Ciliar Vidoca RJ Sudeste Manejo e Re�orestamento Empresa Publica TRANSPORTE 2006

75 Embratel Agenda 21 Embratel SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada TELECOM 2003

76
Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos
Dia Nacional de Mobilização Social SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada GOVERNO 2005

76
Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos
Confecção de caixa de correspondência com material reciclado SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada GOVERNO 2007

77 Empresa Suape Projeto Pedagogia Ambiental PE Nordeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Empresa Publica GOVERNO 2014

78 Essencis Melhores Práticas Ecomembrana MG Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada Serviços 2014

79 Eucatex Casa da Natureza SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada
ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2010

80 Eurofarma De Mãos Dadas com a Escola SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada FARMACO 2005

80 Eurofarma Gincana Ecológica SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada FARMACO 2006

81 Faber-Castell Projeto Animalis SP Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada ENSINO E EDUCAÇÃO 2004

81 Faber-Castell
15 anos Projeto Animalis -Conhecimento e conservação da 

fauna do cerrado
SP Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada ENSINO E EDUCAÇÃO 2007
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68 Duke Energy
Conservação Ambiental do Parque Estadual do Cerrado de 

Jaguariaíva, Último Fragmento de Cerrado da Região Sul do 
Brasil, Através do Controle de Plantas Exóticas Invasoras

SP Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada ENERGIA 2011

68 Duke Energy Interação Peixamento e Ações de Educação Ambiental SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada ENERGIA 2012

68 Duke Energy Corredor Fazenda Rosanela SP Sudeste Manejo e Re�orestamento Iniciativa Privada ENERGIA 2013

68 Duke Energy Projeto Nascentes Protegidas SP Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada ENERGIA 2013

68 Duke Energy Circuito de Educação Ambiental SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada ENERGIA 2014

68 Duke Energy Gibi – A Reprodução dos Peixes SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada ENERGIA 2014

69 Duratex ARM - Área de Recuperação de Materiais SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada
ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2007

69 Duratex
Projeto de Inovação na área de vivência ambiental PIATAN - 

AVAP
SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada

ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2008

69 Duratex Parcerias em pesquisas da biodiversidade SP Sudeste
Pesquisas Cientí�cas e Desenvolvimento de Novos 

Produtos 
Iniciativa Privada

ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2009

69 Duratex Educação e Inclusão Social SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada
ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2011

70 Ecotech Consultoria e Assessoria Compra Verde SP Sudeste Emissões Iniciativa Privada
TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO
2013

71 Ecovias Viveiro de Mudas: Semeando a inclusão social SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada TRANSPORTE 2011

71 Ecovias De bem com a vida SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada TRANSPORTE 2012

71 Ecovias Capacitar, promovendo a cidadania SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada TRANSPORTE 2014

72 EDP Energias do Brasil Letras de Luz SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada ENERGIA 2010

73
Ekofootprint Impressões 

Sustentáveis
Impressão Sem Uso de Cartuchos MG Sudeste Arranjos Produtivos Iniciativa Privada Serviços 2013

74 Embraer Re�orestamento da Mata Ciliar Vidoca RJ Sudeste Manejo e Re�orestamento Empresa Publica TRANSPORTE 2006

75 Embratel Agenda 21 Embratel SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada TELECOM 2003

76
Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos
Dia Nacional de Mobilização Social SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada GOVERNO 2005

76
Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos
Confecção de caixa de correspondência com material reciclado SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada GOVERNO 2007

77 Empresa Suape Projeto Pedagogia Ambiental PE Nordeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Empresa Publica GOVERNO 2014

78 Essencis Melhores Práticas Ecomembrana MG Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada Serviços 2014

79 Eucatex Casa da Natureza SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada
ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2010

80 Eurofarma De Mãos Dadas com a Escola SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada FARMACO 2005

80 Eurofarma Gincana Ecológica SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada FARMACO 2006

81 Faber-Castell Projeto Animalis SP Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada ENSINO E EDUCAÇÃO 2004

81 Faber-Castell
15 anos Projeto Animalis -Conhecimento e conservação da 

fauna do cerrado
SP Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada ENSINO E EDUCAÇÃO 2007
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82 Firmenich Estabelecendo parcerias e quebrando paradigmas SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada AROMAS E PERFUMES 2006

82 Firmenich O que é essencial dura para sempre SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada AROMAS E PERFUMES 2009

82 Firmenich Produção Mais Limpa SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada AROMAS E PERFUMES 2010

82 Firmenich Cadeia Sustentável da Copaíba Amazônica SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada AROMAS E PERFUMES 2011

82 Firmenich Community Day SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada AROMAS E PERFUMES 2012

83 Flexibrás Juntos por uma Ilha mais Limpa ES Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada Serviços 2014

84 Fluidos da Amazônia Ecoparcerias - Facilitando o Trabalho PA Norte Arranjos Produtivos Iniciativa Privada AROMAS E PERFUMES 2003

85 Ford Prêmio Ford Motor Company de Conservação Ambiental SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada AUTOMOTIVO 2004

86 Fundação Espaço Eco Espaço Eco SP Sudeste Proteção e Conservação Fundação SOCIAL 2006

86 Fundação Espaço Eco Seebalance – Analise de Socio-ecoe�ciência SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Fundação SOCIAL 2008

87 Fundação Pró-Hemorio Programa de Educação Ambiental - HEMOCICLE RJ Sudeste Resíduos Fundação SAUDE 2008

87 Fundação Pró-Hemorio
Projeto Infocycle: reaproveitamento de resíduos eletrônicos e 

prevenção da poluição ambiental
RJ Sudeste Resíduos Fundação SAUDE 2011

88 Fundo Vale
2 anos de ações pela conservação dos recursos naturais e 

desenvolvimento local
RJ Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Fundação MINERAÇÃO 2011

89 Furnas Pavimentação Sustentável RJ Sudeste Resíduos Empresa Publica ENERGIA 2014

90 Gerdau Programa Gerdau Germinar RS Sul Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2013

90 Gerdau Gerdau – Reciclagem Inclusiva RS Sul Resíduos Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2014

91 Givaudan do Brasil Comunidade da Ilha de Cotijuba SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada AROMAS E PERFUMES 2004

91 Givaudan do Brasil
Projeto Mãos em Ação – Reciclando Atitudes e Multiplicando 

Idéias
SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada AROMAS E PERFUMES 2009

92 Global Telecom Transformando com Arte a Vida PR Sul Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada TELECOM 2005

93 Grupo Baram
Programa de Sustentabilidade: alternativas sustentáveis para 

resíduos da construção civil
RS Sul Resíduos Iniciativa Privada

ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2011

94 Grupo Fleury Certi�cação LEED em Saúde SP Sudeste Energia Iniciativa Privada SAUDE 2013

95 Henkel Programa de Conscientização Ambiental SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2005

96
IBG – Instituto Brasileiro de 

Geobiologia
Estudante Sustentável MG Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Instituto SERVIÇOS 2009

97 INB – Industrias Nucleares do Brasil
Programa de Restauração Ambiental em área do Bioma Mata 

Atlântica
RJ Sudeste Proteção e Conservação Governo ENERGIA 2009

98
Indústria Química e Farmacêutica 

Schering-Plough
Gestão Integrada de Recursos Hídricos RJ Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada FARMACO 2005

99 Inpev Campanha Educativa A natureza agradece SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental ONG AGROBUSINESS 2007

99 Inpev Logística Reversa SP Sudeste Resíduos ONG AGROBUSINESS 2008
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82 Firmenich Estabelecendo parcerias e quebrando paradigmas SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada AROMAS E PERFUMES 2006

82 Firmenich O que é essencial dura para sempre SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada AROMAS E PERFUMES 2009

82 Firmenich Produção Mais Limpa SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada AROMAS E PERFUMES 2010

82 Firmenich Cadeia Sustentável da Copaíba Amazônica SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada AROMAS E PERFUMES 2011

82 Firmenich Community Day SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada AROMAS E PERFUMES 2012

83 Flexibrás Juntos por uma Ilha mais Limpa ES Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada Serviços 2014

84 Fluidos da Amazônia Ecoparcerias - Facilitando o Trabalho PA Norte Arranjos Produtivos Iniciativa Privada AROMAS E PERFUMES 2003

85 Ford Prêmio Ford Motor Company de Conservação Ambiental SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada AUTOMOTIVO 2004

86 Fundação Espaço Eco Espaço Eco SP Sudeste Proteção e Conservação Fundação SOCIAL 2006

86 Fundação Espaço Eco Seebalance – Analise de Socio-ecoe�ciência SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Fundação SOCIAL 2008

87 Fundação Pró-Hemorio Programa de Educação Ambiental - HEMOCICLE RJ Sudeste Resíduos Fundação SAUDE 2008

87 Fundação Pró-Hemorio
Projeto Infocycle: reaproveitamento de resíduos eletrônicos e 

prevenção da poluição ambiental
RJ Sudeste Resíduos Fundação SAUDE 2011

88 Fundo Vale
2 anos de ações pela conservação dos recursos naturais e 

desenvolvimento local
RJ Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Fundação MINERAÇÃO 2011

89 Furnas Pavimentação Sustentável RJ Sudeste Resíduos Empresa Publica ENERGIA 2014

90 Gerdau Programa Gerdau Germinar RS Sul Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2013

90 Gerdau Gerdau – Reciclagem Inclusiva RS Sul Resíduos Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2014

91 Givaudan do Brasil Comunidade da Ilha de Cotijuba SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada AROMAS E PERFUMES 2004

91 Givaudan do Brasil
Projeto Mãos em Ação – Reciclando Atitudes e Multiplicando 

Idéias
SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada AROMAS E PERFUMES 2009

92 Global Telecom Transformando com Arte a Vida PR Sul Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada TELECOM 2005

93 Grupo Baram
Programa de Sustentabilidade: alternativas sustentáveis para 

resíduos da construção civil
RS Sul Resíduos Iniciativa Privada

ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2011

94 Grupo Fleury Certi�cação LEED em Saúde SP Sudeste Energia Iniciativa Privada SAUDE 2013

95 Henkel Programa de Conscientização Ambiental SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2005

96
IBG – Instituto Brasileiro de 

Geobiologia
Estudante Sustentável MG Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Instituto SERVIÇOS 2009

97 INB – Industrias Nucleares do Brasil
Programa de Restauração Ambiental em área do Bioma Mata 

Atlântica
RJ Sudeste Proteção e Conservação Governo ENERGIA 2009

98
Indústria Química e Farmacêutica 

Schering-Plough
Gestão Integrada de Recursos Hídricos RJ Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada FARMACO 2005

99 Inpev Campanha Educativa A natureza agradece SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental ONG AGROBUSINESS 2007

99 Inpev Logística Reversa SP Sudeste Resíduos ONG AGROBUSINESS 2008
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100
Instituto Ambiental Vale do Rio 

Doce
Braço Ambiental para Pesquisas Cientí�cas, Proteção e 

Conservação
ES Sudeste

Pesquisas Cientí�cas e Desenvolvimento de Novos 
Produtos 

Instituto MINERAÇÃO 2005

101
Instituto Bióleo de 

Desenvolvimento Sustentável – SP
Programa Bióleo SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Instituto SOCIAL 2012

102
Instituto do Câncer do Estado de 

São Paulo
Projeto Reciclarte SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Governo GOVERNO 2013

102
Instituto do Câncer do Estado de 

São Paulo
Economia 10, Desperdício 0 SP Sudeste Energia Governo GOVERNO 2014

103 Instituto Embratel Adoção 21 Famílias de Micos-Leões-Dourados RJ Sudeste Proteção e Conservação Instituto TELECOM 2004

103 Instituto Embratel Projeto Educação para o Desenvolvimento Sustentável RJ Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Instituto TELECOM 2009

103 Instituto Embratel Tecnologia a Serviço da Educação Ambiental  RJ Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Instituto TELECOM 2010

103 Instituto Embratel Reciclagem de Lonas Vinílicas RJ Sudeste Resíduos Instituto TELECOM 2011

103 Instituto Embratel
Tecnologia a serviço da Educação e Desenvolvimento 

Sustentável
RJ Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Instituto TELECOM 2012

103 Instituto Embratel Ecomuseu Conectado RJ Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Instituto TELECOM 2013

104 Instituto Embratel Claro Claro Recicla RJ Sudeste Resíduos Instituto TELECOM 2014

105 Instituto Via Viva Sistema de Barreiras Rodoviárias SP Sudeste
Pesquisas Cientí�cas e Desenvolvimento de Novos 

Produtos 
Instituto SOCIAL 2005

106 Intel Semicondutores do Brasil Voluntariado Corporativo SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada
TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO
2013

106 Intel Semicondutores do Brasil Inclusão EaD – Case MG SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada
TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO
2014

107 Intermédica Boas idéias para todo mundo – Consumo Consciente SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada SAUDE 2009

108 Itaipu Binacional Cultivando Água Boa na Bacia Hidrográ�ca do rio Paraná III PR Sul Recursos Hídricos e E�uentes Governo ENERGIA 2007

108 Itaipu Binacional Programa de Educação Ambiental para a Sustentabilidade PR Sul Educação, Informação e Com. Socioambiental Governo ENERGIA 2009

108 Itaipu Binacional Gestão para a sustentabilidade no espaço rural PR Sul Ferramentas e Políticas de Gestão Governo ENERGIA 2011

108 Itaipu Binacional Gestão por Bacia Hidrográ�ca PR Sul Proteção e Conservação Governo ENERGIA 2012

108 Itaipu Binacional Sustentabilidade Ava Guarani PR Sul Ferramentas e Políticas de Gestão Governo ENERGIA 2013

108 Itaipu Binacional IB – Programa Coleta Solidária PR Sul Ferramentas e Políticas de Gestão Governo ENERGIA 2014

109 Itambé Cooperativismo Sustentável MG Sudeste Resíduos Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2011

110 Itautec
Redução de Substancias nocivas ao meio ambiente em 

equipamentos de automação e informática - Projeto ATMCX3
SP Sudeste

Pesquisas Cientí�cas e Desenvolvimento de Novos 
Produtos 

Iniciativa Privada ELETROELETRONICA 2007

110 Itautec Gestão Ambiental aplicada na cadeia de valor SP Sudeste Arranjos Produtivos Iniciativa Privada ELETROELETRONICA 2008

111 JBS Ambiental JBS Ambiental Gestão de Resíduos SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada SERVIÇOS 2014

112 Johnson&Johnson Resíduo: matéria prima da transformação social SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada SAUDE 2007

112 Johnson&Johnson
Tecnologia Limpa – Pró Sustentabilidade da Ecologia Humana 

e do Planeta
SP Sudeste

Pesquisas Cientí�cas e Desenvolvimento de Novos 
Produtos 

Iniciativa Privada SAUDE 2009
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100
Instituto Ambiental Vale do Rio 

Doce
Braço Ambiental para Pesquisas Cientí�cas, Proteção e 

Conservação
ES Sudeste

Pesquisas Cientí�cas e Desenvolvimento de Novos 
Produtos 

Instituto MINERAÇÃO 2005

101
Instituto Bióleo de 

Desenvolvimento Sustentável – SP
Programa Bióleo SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Instituto SOCIAL 2012

102
Instituto do Câncer do Estado de 

São Paulo
Projeto Reciclarte SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Governo GOVERNO 2013

102
Instituto do Câncer do Estado de 

São Paulo
Economia 10, Desperdício 0 SP Sudeste Energia Governo GOVERNO 2014

103 Instituto Embratel Adoção 21 Famílias de Micos-Leões-Dourados RJ Sudeste Proteção e Conservação Instituto TELECOM 2004

103 Instituto Embratel Projeto Educação para o Desenvolvimento Sustentável RJ Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Instituto TELECOM 2009

103 Instituto Embratel Tecnologia a Serviço da Educação Ambiental  RJ Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Instituto TELECOM 2010

103 Instituto Embratel Reciclagem de Lonas Vinílicas RJ Sudeste Resíduos Instituto TELECOM 2011

103 Instituto Embratel
Tecnologia a serviço da Educação e Desenvolvimento 

Sustentável
RJ Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Instituto TELECOM 2012

103 Instituto Embratel Ecomuseu Conectado RJ Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Instituto TELECOM 2013

104 Instituto Embratel Claro Claro Recicla RJ Sudeste Resíduos Instituto TELECOM 2014

105 Instituto Via Viva Sistema de Barreiras Rodoviárias SP Sudeste
Pesquisas Cientí�cas e Desenvolvimento de Novos 

Produtos 
Instituto SOCIAL 2005

106 Intel Semicondutores do Brasil Voluntariado Corporativo SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada
TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO
2013

106 Intel Semicondutores do Brasil Inclusão EaD – Case MG SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada
TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO
2014

107 Intermédica Boas idéias para todo mundo – Consumo Consciente SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada SAUDE 2009

108 Itaipu Binacional Cultivando Água Boa na Bacia Hidrográ�ca do rio Paraná III PR Sul Recursos Hídricos e E�uentes Governo ENERGIA 2007

108 Itaipu Binacional Programa de Educação Ambiental para a Sustentabilidade PR Sul Educação, Informação e Com. Socioambiental Governo ENERGIA 2009

108 Itaipu Binacional Gestão para a sustentabilidade no espaço rural PR Sul Ferramentas e Políticas de Gestão Governo ENERGIA 2011

108 Itaipu Binacional Gestão por Bacia Hidrográ�ca PR Sul Proteção e Conservação Governo ENERGIA 2012

108 Itaipu Binacional Sustentabilidade Ava Guarani PR Sul Ferramentas e Políticas de Gestão Governo ENERGIA 2013

108 Itaipu Binacional IB – Programa Coleta Solidária PR Sul Ferramentas e Políticas de Gestão Governo ENERGIA 2014

109 Itambé Cooperativismo Sustentável MG Sudeste Resíduos Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2011

110 Itautec
Redução de Substancias nocivas ao meio ambiente em 

equipamentos de automação e informática - Projeto ATMCX3
SP Sudeste

Pesquisas Cientí�cas e Desenvolvimento de Novos 
Produtos 

Iniciativa Privada ELETROELETRONICA 2007

110 Itautec Gestão Ambiental aplicada na cadeia de valor SP Sudeste Arranjos Produtivos Iniciativa Privada ELETROELETRONICA 2008

111 JBS Ambiental JBS Ambiental Gestão de Resíduos SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada SERVIÇOS 2014

112 Johnson&Johnson Resíduo: matéria prima da transformação social SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada SAUDE 2007

112 Johnson&Johnson
Tecnologia Limpa – Pró Sustentabilidade da Ecologia Humana 

e do Planeta
SP Sudeste

Pesquisas Cientí�cas e Desenvolvimento de Novos 
Produtos 

Iniciativa Privada SAUDE 2009
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113 Kinross
Evolução, Adequação e Resultados do Programa de Educação 

Ambiental
MG Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2006

113 Kinross
Evolução, Adequação e Resultados do Programa de Educação 

Ambiental
MG Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2010

113 Kinross
Projeto de Revitalização e Preservação de Nascentes na Bacia do 

Córrego Rico em Paracatu
MG Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2011

113 Kinross Fábrica de Lixeiras Ecológicas MG Sudeste Resíduos Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2013

114 Klabin
A Responsabilidade Ambiental como Pilar Estratégico no 

Desenvolvimento Sustentável de Negócios
SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada PAPEL E CELULOSE 2005

114 Klabin
Programa Caiubi de Educação Ambiental – Um caso de 

mobilização social
SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada PAPEL E CELULOSE 2006

114 Klabin
Programa de Fomento �orestal Klabin: Semeando o 

desenvolvimento sustentável
SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada PAPEL E CELULOSE 2007

114 Klabin Programa de Monitoramento da Biodiversidade SP Sudeste
Pesquisas Cientí�cas e Desenvolvimento de Novos 

Produtos 
Iniciativa Privada PAPEL E CELULOSE 2008

114 Klabin
Ganhos Ambientais conquistados com a aplicação de alta 

tecnologia em tratamento de e�uentes
SP Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada PAPEL E CELULOSE 2009

114 Klabin
Programa Fomento Florestal semeando o Desenvolvimento 

Sustentável
SP Sudeste Manejo e Re�orestamento Iniciativa Privada PAPEL E CELULOSE 2011

115 Kurita Sistema Integrado de Gestão SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2004

116 LLX Açu Operações
Cenário da situação educacional das comunidades pesqueiras 

de São João da Barra
RJ Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada LOGÍSTICA 2010

116 LLX Açu Operações Implantação da RPPN Caruara RJ Sudeste Manejo e Re�orestamento Iniciativa Privada LOGÍSTICA 2013

116 LLX Açu Operações PIS Agricultura Familiar RJ Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada LOGÍSTICA 2013

117 LLX Sudeste Operações Plano de Investimento Social da Pesca RJ Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada LOGÍSTICA 2011

117 LLX Sudeste Operações Programa de Relocação Porto Sudeste RJ Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada LOGÍSTICA 2011

118 Moto Honda da Amazônia Motocicleta Bicombustível SP Sudeste Emissões Iniciativa Privada AUTOMOTIVO 2010

119 Neoenergia
Projeto Energia Verde – Projeto De Incentivo Para E�cientização 

Energética Residencial E Conscientização
BA Nordeste Energia Iniciativa Privada ENERGIA 2010

119 Neoenergia Projeto Vale Luz BA Nordeste Energia Iniciativa Privada ENERGIA 2011

119 Neoenergia Projeto Pituaçu Solar BA Nordeste Energia Iniciativa Privada ENERGIA 2012

120 Nestlé Brasil Programa Nestlé Até Você SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2012

121 Newpower Sistemas de Energia PRAC - Programa de Responsabilidade Ambiental Compartilhada SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada ELETROELETRONICA 2005

122 Orsa Florestal Manejo Florestal Sustentável SP Sudeste Manejo e Re�orestamento Iniciativa Privada PAPEL E CELULOSE 2006

123 PepsiCo do Brasil Programa de Sustentabilidade para Fornecedores SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2010

123 PepsiCo do Brasil
Promoção da Conscientização Ambiental por meio de 

calculadoras de impacto
SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2010

123 PepsiCo do Brasil Display Reciclável SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2011

123 PepsiCo do Brasil Gincana Vida Sustentável SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2011
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113 Kinross
Evolução, Adequação e Resultados do Programa de Educação 

Ambiental
MG Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2006

113 Kinross
Evolução, Adequação e Resultados do Programa de Educação 

Ambiental
MG Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2010

113 Kinross
Projeto de Revitalização e Preservação de Nascentes na Bacia do 

Córrego Rico em Paracatu
MG Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2011

113 Kinross Fábrica de Lixeiras Ecológicas MG Sudeste Resíduos Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2013

114 Klabin
A Responsabilidade Ambiental como Pilar Estratégico no 

Desenvolvimento Sustentável de Negócios
SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada PAPEL E CELULOSE 2005

114 Klabin
Programa Caiubi de Educação Ambiental – Um caso de 

mobilização social
SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada PAPEL E CELULOSE 2006

114 Klabin
Programa de Fomento �orestal Klabin: Semeando o 

desenvolvimento sustentável
SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada PAPEL E CELULOSE 2007

114 Klabin Programa de Monitoramento da Biodiversidade SP Sudeste
Pesquisas Cientí�cas e Desenvolvimento de Novos 

Produtos 
Iniciativa Privada PAPEL E CELULOSE 2008

114 Klabin
Ganhos Ambientais conquistados com a aplicação de alta 

tecnologia em tratamento de e�uentes
SP Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada PAPEL E CELULOSE 2009

114 Klabin
Programa Fomento Florestal semeando o Desenvolvimento 

Sustentável
SP Sudeste Manejo e Re�orestamento Iniciativa Privada PAPEL E CELULOSE 2011

115 Kurita Sistema Integrado de Gestão SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2004

116 LLX Açu Operações
Cenário da situação educacional das comunidades pesqueiras 

de São João da Barra
RJ Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada LOGÍSTICA 2010

116 LLX Açu Operações Implantação da RPPN Caruara RJ Sudeste Manejo e Re�orestamento Iniciativa Privada LOGÍSTICA 2013

116 LLX Açu Operações PIS Agricultura Familiar RJ Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada LOGÍSTICA 2013

117 LLX Sudeste Operações Plano de Investimento Social da Pesca RJ Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada LOGÍSTICA 2011

117 LLX Sudeste Operações Programa de Relocação Porto Sudeste RJ Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada LOGÍSTICA 2011

118 Moto Honda da Amazônia Motocicleta Bicombustível SP Sudeste Emissões Iniciativa Privada AUTOMOTIVO 2010

119 Neoenergia
Projeto Energia Verde – Projeto De Incentivo Para E�cientização 

Energética Residencial E Conscientização
BA Nordeste Energia Iniciativa Privada ENERGIA 2010

119 Neoenergia Projeto Vale Luz BA Nordeste Energia Iniciativa Privada ENERGIA 2011

119 Neoenergia Projeto Pituaçu Solar BA Nordeste Energia Iniciativa Privada ENERGIA 2012

120 Nestlé Brasil Programa Nestlé Até Você SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2012

121 Newpower Sistemas de Energia PRAC - Programa de Responsabilidade Ambiental Compartilhada SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada ELETROELETRONICA 2005

122 Orsa Florestal Manejo Florestal Sustentável SP Sudeste Manejo e Re�orestamento Iniciativa Privada PAPEL E CELULOSE 2006

123 PepsiCo do Brasil Programa de Sustentabilidade para Fornecedores SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2010

123 PepsiCo do Brasil
Promoção da Conscientização Ambiental por meio de 

calculadoras de impacto
SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2010

123 PepsiCo do Brasil Display Reciclável SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2011

123 PepsiCo do Brasil Gincana Vida Sustentável SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2011
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123 PepsiCo do Brasil Casca de Aveia como geradora de energia renovável e limpa SP Sudeste Energia Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2012

123 PepsiCo do Brasil Programa de Desmaterialização de Resíduos SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2012

124 Petróleo Brasileiro - Petrobras Programa de Educação Ambiental – gasoduto Campinas-Rio SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Empresa Publica QUIMICA E PETROQUIMICA 2006

125 Philips Aprendendo com a Natureza SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada ELETROELETRONICA 2007

126 Portobello Teoria dos Sistemas SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada
ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2005

127 Prefeitura de Poços de Caldas Desenvolvimento do Modelo de Gestão dos Resíduos MG Sudeste Resíduos Governo GOVERNO 2005

128 Prefeitura de Potim Potim Mais Verde SP Sudeste Proteção e Conservação Governo GOVERNO 2003

129
Prefeitura de São Paulo 

(Subprefeitura Itaim Paulista)
Projeto Fluir SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Governo GOVERNO 2008

130 Prumo Logística Reassentamento Vila da Terra RJ Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada LOGÍSTICA 2014

131
R&A Consultoria e Serviços de 

Comunicação
Vinte e dois anos de pioneirismo fazendo negócios sustentáveis SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada COMUNICAÇÃO 2011

132 Renova Energia Saberes Tradicionais Alto Sertão SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada ENERGIA 2014

133 Rodonorte Projeto Socioambiental SacoLona PR Sul Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada TRANSPORTE 2009

134 Rohm and Haas Química Projeto Sementes - Plantando um Futuro Melhor SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2005

135 SABESP Gestão Ambiental por Parcerias (Caso Morada dos Pássaros) SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada GOVERNO 2003

135 SABESP
Gestão participativa no processo de tratamento de esgoto (caso 

coletor-tronco Garcia)
SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada GOVERNO 2007

135 SABESP Operação Natureza – Programa Córrego Limpo SP Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada GOVERNO 2008

135 SABESP
Programa de Capacitação em Gestão para Entidades da 

Sociedade Civil
SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada GOVERNO 2009

135 SABESP Programa Abraço Verde SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada GOVERNO 2011

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

corporativo
SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada GOVERNO 2011

135 SABESP Bairro Ecológico SP Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada GOVERNO 2012

135 SABESP Cliente de Olho no Futuro SP Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada GOVERNO 2013

135 SABESP Programa Se Liga na Rede – MO SP Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada GOVERNO 2014

136 SABESP Interior Saneamento Sustentável - gestão de resíduos sólidos SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada GOVERNO 2004

137 Sadia Projeto Câmbio Verde PR Sul Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2004

138 Sama Minerações Associadas
Programa Sambaíba: Artesanatos Em Rocha Estéril De 

Serpentinito e Fibra De Bananeira
GO

Centro-
Oeste

Resíduos Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2010

139 Samarco Mineração Projeto Salvamar ES Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2008

139 Samarco Mineração Taboa Lagoa ES Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2012

139 Samarco Mineração Ecoe�ciência na Gestão Ambiental ES Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2014

140 Schneider Electric Brasil Projeto BipBop Brasil SP Sudeste Energia Iniciativa Privada ELETROELETRONICA 2012
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123 PepsiCo do Brasil Casca de Aveia como geradora de energia renovável e limpa SP Sudeste Energia Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2012

123 PepsiCo do Brasil Programa de Desmaterialização de Resíduos SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2012

124 Petróleo Brasileiro - Petrobras Programa de Educação Ambiental – gasoduto Campinas-Rio SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Empresa Publica QUIMICA E PETROQUIMICA 2006

125 Philips Aprendendo com a Natureza SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada ELETROELETRONICA 2007

126 Portobello Teoria dos Sistemas SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada
ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2005

127 Prefeitura de Poços de Caldas Desenvolvimento do Modelo de Gestão dos Resíduos MG Sudeste Resíduos Governo GOVERNO 2005

128 Prefeitura de Potim Potim Mais Verde SP Sudeste Proteção e Conservação Governo GOVERNO 2003

129
Prefeitura de São Paulo 

(Subprefeitura Itaim Paulista)
Projeto Fluir SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Governo GOVERNO 2008

130 Prumo Logística Reassentamento Vila da Terra RJ Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada LOGÍSTICA 2014

131
R&A Consultoria e Serviços de 

Comunicação
Vinte e dois anos de pioneirismo fazendo negócios sustentáveis SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada COMUNICAÇÃO 2011

132 Renova Energia Saberes Tradicionais Alto Sertão SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada ENERGIA 2014

133 Rodonorte Projeto Socioambiental SacoLona PR Sul Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada TRANSPORTE 2009

134 Rohm and Haas Química Projeto Sementes - Plantando um Futuro Melhor SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada QUIMICA E PETROQUIMICA 2005

135 SABESP Gestão Ambiental por Parcerias (Caso Morada dos Pássaros) SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada GOVERNO 2003

135 SABESP
Gestão participativa no processo de tratamento de esgoto (caso 

coletor-tronco Garcia)
SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada GOVERNO 2007

135 SABESP Operação Natureza – Programa Córrego Limpo SP Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada GOVERNO 2008

135 SABESP
Programa de Capacitação em Gestão para Entidades da 

Sociedade Civil
SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada GOVERNO 2009

135 SABESP Programa Abraço Verde SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada GOVERNO 2011

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

corporativo
SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada GOVERNO 2011

135 SABESP Bairro Ecológico SP Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada GOVERNO 2012

135 SABESP Cliente de Olho no Futuro SP Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada GOVERNO 2013

135 SABESP Programa Se Liga na Rede – MO SP Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada GOVERNO 2014

136 SABESP Interior Saneamento Sustentável - gestão de resíduos sólidos SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada GOVERNO 2004

137 Sadia Projeto Câmbio Verde PR Sul Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2004

138 Sama Minerações Associadas
Programa Sambaíba: Artesanatos Em Rocha Estéril De 

Serpentinito e Fibra De Bananeira
GO

Centro-
Oeste

Resíduos Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2010

139 Samarco Mineração Projeto Salvamar ES Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2008

139 Samarco Mineração Taboa Lagoa ES Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2012

139 Samarco Mineração Ecoe�ciência na Gestão Ambiental ES Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada MINERAÇÃO 2014

140 Schneider Electric Brasil Projeto BipBop Brasil SP Sudeste Energia Iniciativa Privada ELETROELETRONICA 2012
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140 Schneider Electric Brasil Projeto Villa Smart SP Sudeste Energia Iniciativa Privada ELETROELETRONICA 2013

141 SENAC-SP Programa Ecoe�ciência SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Entidade Representativa ENSINO E EDUCAÇÃO 2004

142 SENAI-RS Programa de Prevenção da Poluição RS Sul Emissões Entidade Representativa ENSINO E EDUCAÇÃO 2004

143 SESI Sustent’ARTE SESI – SP SP Sudeste Resíduos Entidade Representativa ENSINO E EDUCAÇÃO 2014

144 SICREDI Recuperando Nascentes MT
Centro-
Oeste

Manejo e Re�orestamento Iniciativa Privada FINANCEIRO 2014

145 SIEMENS Comunicação Ambiental SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada ELETROELETRONICA 2006

146 Sistema Ciclo REDERESÍDUO na CAMARGO CORRÊA SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada SERVIÇOS 2014

147 SOCIEDADE ALPHAVILLE 11 Terra Limpa SP Sudeste Resíduos Entidade Representativa
ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2003

148 SONOCO DO BRASIL Recuperação da Mata Ciliar do Ribeirão Quati PR Sul Proteção e Conservação Iniciativa Privada
ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2003

149 Souza Cruz/MG Sistema de Tratamento Terciário de E�uentes MG Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada VAREJO 2005

149 Souza Cruz/MG
Gerenciamento de resíduos - aproveitamento energético de 

resíduo de pó de fumo
MG Sudeste Resíduos Iniciativa Privada VAREJO 2007

149 Souza Cruz/MG Parque Ambiental MG MG Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada VAREJO 2008

149 Souza Cruz/MG Otimização na Gestão de Resíduos Sólidos MG Sudeste Resíduos Iniciativa Privada VAREJO 2010

150 Souza Cruz/RJ
Inventário de emissões e gases de efeito estufa e estoque de 

carbono na produção de fumo
RJ Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada VAREJO 2009

151 Souza Cruz/RS
Educação Ambiental, investimento e processos como pilares 

de gestão
RS Sul Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada VAREJO 2006

151 Souza Cruz/RS Parque Ambiental Souza Cruz RS Sul Proteção e Conservação Iniciativa Privada VAREJO 2007

152 Souza Cruz/SP
Carta aos Varejistas – Ampliação do retorno de caixas de papelão 

junto aos varejistas
SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada VAREJO 2010

153 Suzano Papel e Celulose Bioindex BA Nordeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada PAPEL E CELULOSE 2008

154 Suzano Papel e Celulose Matriz de Desempenho Social / M.D.S. PI Nordeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada PAPEL E CELULOSE 2010

155 TFT Transformando Histórias SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão ONG SOCIAL 2014

156 TV Globo Gestão Ambiental - Cuidados com o meio ambiente RJ Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada COMUNICAÇÃO 2005

157 Unimed - SC Unimed Cidadania e Flora SC Sul Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada SAUDE 2004

158 Unimed Brasil Manual de Responsabilidade Social Eticamente Correto SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada SAUDE 2003

158 Unimed Brasil Programa Consumo Consciente Unimed SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada SAUDE 2007

159
Universidade Federal Rural de 

Pernambuco
UFRPE / Gampe Solidário PE Nordeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Governo ENSINO E EDUCAÇÃO 2012

160 Usina Santa Cruz Gestão Empresarial com Responsabilidade Ambiental e Social RJ Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2005

161 Valtra do Brasil Reuso de Água SP Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada AUTOMOTIVO 2009

161 Valtra do Brasil Programa de educação ambiental SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada AUTOMOTIVO 2010

162 Verallia Reciclagem de Vidro Para-brisa SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada
ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2014
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140 Schneider Electric Brasil Projeto Villa Smart SP Sudeste Energia Iniciativa Privada ELETROELETRONICA 2013

141 SENAC-SP Programa Ecoe�ciência SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Entidade Representativa ENSINO E EDUCAÇÃO 2004

142 SENAI-RS Programa de Prevenção da Poluição RS Sul Emissões Entidade Representativa ENSINO E EDUCAÇÃO 2004

143 SESI Sustent’ARTE SESI – SP SP Sudeste Resíduos Entidade Representativa ENSINO E EDUCAÇÃO 2014

144 SICREDI Recuperando Nascentes MT
Centro-
Oeste

Manejo e Re�orestamento Iniciativa Privada FINANCEIRO 2014

145 SIEMENS Comunicação Ambiental SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada ELETROELETRONICA 2006

146 Sistema Ciclo REDERESÍDUO na CAMARGO CORRÊA SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada SERVIÇOS 2014

147 SOCIEDADE ALPHAVILLE 11 Terra Limpa SP Sudeste Resíduos Entidade Representativa
ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2003

148 SONOCO DO BRASIL Recuperação da Mata Ciliar do Ribeirão Quati PR Sul Proteção e Conservação Iniciativa Privada
ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2003

149 Souza Cruz/MG Sistema de Tratamento Terciário de E�uentes MG Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada VAREJO 2005

149 Souza Cruz/MG
Gerenciamento de resíduos - aproveitamento energético de 

resíduo de pó de fumo
MG Sudeste Resíduos Iniciativa Privada VAREJO 2007

149 Souza Cruz/MG Parque Ambiental MG MG Sudeste Proteção e Conservação Iniciativa Privada VAREJO 2008

149 Souza Cruz/MG Otimização na Gestão de Resíduos Sólidos MG Sudeste Resíduos Iniciativa Privada VAREJO 2010

150 Souza Cruz/RJ
Inventário de emissões e gases de efeito estufa e estoque de 

carbono na produção de fumo
RJ Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada VAREJO 2009

151 Souza Cruz/RS
Educação Ambiental, investimento e processos como pilares 

de gestão
RS Sul Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada VAREJO 2006

151 Souza Cruz/RS Parque Ambiental Souza Cruz RS Sul Proteção e Conservação Iniciativa Privada VAREJO 2007

152 Souza Cruz/SP
Carta aos Varejistas – Ampliação do retorno de caixas de papelão 

junto aos varejistas
SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada VAREJO 2010

153 Suzano Papel e Celulose Bioindex BA Nordeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada PAPEL E CELULOSE 2008

154 Suzano Papel e Celulose Matriz de Desempenho Social / M.D.S. PI Nordeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada PAPEL E CELULOSE 2010

155 TFT Transformando Histórias SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão ONG SOCIAL 2014

156 TV Globo Gestão Ambiental - Cuidados com o meio ambiente RJ Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada COMUNICAÇÃO 2005

157 Unimed - SC Unimed Cidadania e Flora SC Sul Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada SAUDE 2004

158 Unimed Brasil Manual de Responsabilidade Social Eticamente Correto SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada SAUDE 2003

158 Unimed Brasil Programa Consumo Consciente Unimed SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada SAUDE 2007

159
Universidade Federal Rural de 

Pernambuco
UFRPE / Gampe Solidário PE Nordeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Governo ENSINO E EDUCAÇÃO 2012

160 Usina Santa Cruz Gestão Empresarial com Responsabilidade Ambiental e Social RJ Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2005

161 Valtra do Brasil Reuso de Água SP Sudeste Recursos Hídricos e E�uentes Iniciativa Privada AUTOMOTIVO 2009

161 Valtra do Brasil Programa de educação ambiental SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada AUTOMOTIVO 2010

162 Verallia Reciclagem de Vidro Para-brisa SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada
ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO

2014
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163 Verde Ghaia Semente ecológica MG Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada SERVIÇOS 2012

164 Vianorte
Programa de monitoramento para recuperação gradativa da 

diversidade biológica
SP Sudeste

Pesquisas Cientí�cas e Desenvolvimento de Novos 
Produtos 

Iniciativa Privada TRANSPORTE 2004

164 Vianorte
Programa de Gestão Arqueológica, Pesquisa e Educação 

Patrimonial
SP Sudeste

Pesquisas Cientí�cas e Desenvolvimento de Novos 
Produtos 

Iniciativa Privada TRANSPORTE 2005

164 Vianorte Neutralização de carbono SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada TRANSPORTE 2007

165 Vivo Gerenciamento Ambiental Avançado PR Sul Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada TELECOM 2003

166 Vivo Programa de Educação Ambiental Continuada RJ Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada TELECOM 2006

167 VM FLORESTAL
Viabilização e Sustentabilidade de uma fonte de energia 

renovável para a Indústria 
MG Sudeste Energia Iniciativa Privada ENERGIA 2003

168 Voith Paper Voith Recicla SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada MAQUINAS 2005

169 Volkswagen Caminhões e Onibus Pensando o ciclo de vida e a tecnologia ambiental RJ Sudeste Arranjos Produtivos Iniciativa Privada AUTOMOTIVO 2008

170 VOMM Brasil
Transformando Resíduos em Receitas Socioambientais 

Economicas 
SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada SERVIÇOS 2006

171 Wal-Mart Brasil Clube dos Produtores SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada VAREJO 2008

171 Wal-Mart Brasil Consumo Consciente de Sacolas Plásticas SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada VAREJO 2009

171 Wal-Mart Brasil Sustentabilidade de Ponta a Ponta SP Sudeste Arranjos Produtivos Iniciativa Privada VAREJO 2010

171 Wal-Mart Brasil Sustentabilidade na comunicação visual das lojas  SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada VAREJO 2011

172 Yagasai Indústria de Fibras Coleta de Coco Verde SP Sudeste Arranjos Produtivos Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2008
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Nº INSTITUIÇÃO/EMPRESA CASE UF REGIÃO TEMÁTICA GERENCIAL SEGMENTOS RAMOS DE ATIVIDADES RANKING

163 Verde Ghaia Semente ecológica MG Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada SERVIÇOS 2012

164 Vianorte
Programa de monitoramento para recuperação gradativa da 

diversidade biológica
SP Sudeste

Pesquisas Cientí�cas e Desenvolvimento de Novos 
Produtos 

Iniciativa Privada TRANSPORTE 2004

164 Vianorte
Programa de Gestão Arqueológica, Pesquisa e Educação 

Patrimonial
SP Sudeste

Pesquisas Cientí�cas e Desenvolvimento de Novos 
Produtos 

Iniciativa Privada TRANSPORTE 2005

164 Vianorte Neutralização de carbono SP Sudeste Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada TRANSPORTE 2007

165 Vivo Gerenciamento Ambiental Avançado PR Sul Ferramentas e Políticas de Gestão Iniciativa Privada TELECOM 2003

166 Vivo Programa de Educação Ambiental Continuada RJ Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada TELECOM 2006

167 VM FLORESTAL
Viabilização e Sustentabilidade de uma fonte de energia 

renovável para a Indústria 
MG Sudeste Energia Iniciativa Privada ENERGIA 2003

168 Voith Paper Voith Recicla SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada MAQUINAS 2005

169 Volkswagen Caminhões e Onibus Pensando o ciclo de vida e a tecnologia ambiental RJ Sudeste Arranjos Produtivos Iniciativa Privada AUTOMOTIVO 2008

170 VOMM Brasil
Transformando Resíduos em Receitas Socioambientais 

Economicas 
SP Sudeste Resíduos Iniciativa Privada SERVIÇOS 2006

171 Wal-Mart Brasil Clube dos Produtores SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada VAREJO 2008

171 Wal-Mart Brasil Consumo Consciente de Sacolas Plásticas SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada VAREJO 2009

171 Wal-Mart Brasil Sustentabilidade de Ponta a Ponta SP Sudeste Arranjos Produtivos Iniciativa Privada VAREJO 2010

171 Wal-Mart Brasil Sustentabilidade na comunicação visual das lojas  SP Sudeste Educação, Informação e Com. Socioambiental Iniciativa Privada VAREJO 2011

172 Yagasai Indústria de Fibras Coleta de Coco Verde SP Sudeste Arranjos Produtivos Iniciativa Privada ALIMENTOS E BEBIDAS 2008
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4.4 MODALIDADES PARALELAS QUE FAZEM DO  
PROGRAMA BENCHMARKING UM VERDADEIRO  

MOVIMENTO PELAS BOAS PRÁTICAS

A principal motivação do Programa Benchmarking Brasil sempre foi trabalhar 
com Exemplos que educam e Práticas que transformam. O Programa, desde 2003 sele-
ciona, certi�ca, reconhece e compartilha as melhores práticas socioambientais do país 
para difundir e incentivar a adoção das boas práticas nas organizações e sociedade. De-
senvolveu metodologia própria   (reconhecida pela ABNT Certi�cadora) para análise e 
avaliação dos Cases Benchmarking das empresas e instituições brasileiras. Em 2013, foi 
o grande vencedor (1º colocado) na categoria Humanidade do Prêmio von Martius de 
Sustentabilidade da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha. Ao completar 10 
anos de existência (2012), o Programa decidiu ampliar seu campo de atuação e adaptou 
sua metodologia para outras situações e públicos. E desde então, novas modalidades se 
realizam em paralelo ao Benchmarking Brasil que reconhece, certi�ca e compartilha as 
melhores práticas das empresas e instituições brasileiras.  

Modalidades paralelas 

O Futuro já chegou. Benchmarking Junior foi criado em 2012, quando o Pro-
grama completou 10 anos de existência com a �nalidade de reconhecer e divulgar os 
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jovens talentos das inovações verdes. Em parceria com escolas técnicas pro�ssionali-
zantes, o programa apresenta o Ranking dos melhores projetos de sustentabilidade 
de alunos do nível médio das escolas parceiras. O BenchMarking Junior realizará sua 
4ª edição em 2015. 

Pessoas que transformam realidades com suas trajetórias de vida. Em 2012, ao 
completar 10 anos de existência, o Programa lançou uma nova modalidade para home-
nagear pessoas que transformam realidades com suas interferências positivas a favor da 
vida. Benchmarking Pessoas reconhece o ativismo de resultados e trajetórias que deixam 
um legado para as gerações futuras. O Benchmarking Pessoas presta uma homenagem 
àqueles que nos inspiram com seus atos e exemplos de vida.  Em 2014, Benchmarking 
Pessoas homenageou a Família Schürmann pela linda história de amor ao mar e pela 
defesa da preservação do meio ambiente marinho e costeiro. Os Schürmann foram os 
primeiros brasileiros a dar volta ao mundo em um veleiro. 

A conexão da arte com a sustentabilidade. Em 2012 tivemos o marco zero da 
conexão da arte com a sustentabilidade que deu origem no ano seguinte ao Bench das 
Artes. A 10ª edição do Programa foi realizada no MASP em São Paulo e abrigou a mostra 
Arte que revoluciona, Práticas que transformam – um paralelo entre os movimentos mo-
dernista e ambientalista. O artista plástico Thiago Cóstackz foi convidado para fazer uma 
releitura das obras de Tarsila do Amaral com esta proposta; e as obras hoje pertencem 
ao projeto Cultura de Sustentabilidade. Em 2013 foi lançado a 1ª edição do Benchmarking 
das Artes para reconhecer e divulgar o trabalho de artistas que trabalham a sustentabi-
lidade em suas obras, seja de forma ativista, empreendedora e educadora ou apenas 
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como forma de expressão. A metodologia de escolha segue a cartilha Benchmarking, 
respeitando os quesitos a serem pontuados pelo Juri Técnico. Posterior à exposição no 
evento Benchmarking Brasil, as obras selecionadas são doadas ao Museu do Parque Ecoló-
gico Tietê e passam a integrar o acervo permanente do local – aberto à visitação pública.

Novas tecnologias que ajudam a construir uma nova consciência e cultura. Em 
2015 lançamos o Hackathon MAIS de sustentabilidade para inclusão do público jovem 
no grande diálogo sobre sustentabilidade. Jovens designers e programadores urbanos 
regularmente matriculados em uma das instituições parceiras e apoiadoras da iniciativa 
participam da maratona de hackers para promover o desenvolvimento de projetos que 
visem à transparência de informações públicas por meio de tecnologias digitais. A or-
ganização do Hackathon MAIS da sustentabilidade é feita pelo Programa BenchMarking 
Brasil em parceria com o Instituto Mais, mediante o apoio das organizações parceiras 
e conforme Acordo de Cooperação �rmado entre as partes. Em 2015, os participantes 
da  Hackathon  MAIS  deverão desenvolver propostas de aplicativos de Boas Práticas de 
Sustentabilidade na área de Recursos Hídricos. As propostas apresentadas devem possibi-
litar a disseminação de informações educacionais a �m de promover a mobilização da 
sociedade, com foco no uso racional da água. 



LEGADO BENCHMARKING  
BRASIL

Bons exemplos educam
Boas práticas transformam

5
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5.1 BENCHMARKING BRASIL: EXEMPLOS  
QUE EDUCAM, PRÁTICAS QUE TRANSFORMAM

MARILENA LINO DE ALMEIDA LAVORATO

Quem nunca se inspirou em pessoas e culturas que se tornaram referências e 
exemplos a seguir? Quem não conhece histórias de vidas ou fatos que nos dão ânimo e 
coragem para seguir em frente e vencer desa�os? Quem nunca aprendeu com os bons 
exemplos? Quem nunca educou com bons exemplos?  

Nas empresas a situação não é diferente, e a inspiração vem dos cases de suces-
so, que se tornam sucesso justamente pela excelência das práticas adotadas. Na lingua-
gem corporativa este processo chama-se Benchmarking, que é o aprendizado com as 
melhores práticas. 

Benchmarking é uma ferramenta de gestão que promove a melhoria contínua 
por meio do compartilhamento dos cases de sucesso.  É uma prática muito comum no 
mundo corporativo porque bebe direto na fonte do conhecimento aplicado [e testado] 
e no qual se aprende com quem tem excelência no que faz.  

O pragmatismo empresarial vê com muito bons olhos esta ferramenta que res-
ponde às inquietações usuais dos empreendedores.  

1)  Por que reinventar a roda se podemos aperfeiçoá-la? 
2)  Por que recomeçar do zero se já existe inteligência coletiva a respeito? 
3)  Por que não ajustar e replicar o que dá certo?  
4)  Por que aprender com tentativas de erros e acertos, se podemos aprender com 

os acertos? 

Benchmarking, Compartilhar para Crescer

Mas para se praticar Benchmarking é preciso ter espírito colaborativo e a cons-
ciência de que a troca de experiências bem sucedidas gera competitividade para todos. 
Benchmarking �oresce em ambientes proativos e se instala em empresas transparentes 
e comprometidas com a melhoria contínua de seus processos e práticas. Benchmarking 
cria um círculo virtuoso onde todos ganham. Faz a gestão do conhecimento e desenvol-
ve a inteligência coletiva. 

Mas quando falamos em Benchmarking de boas práticas de sustentabilidade, o 
círculo virtuoso que se estabelece transcende. E os benefícios estendem-se para além 
da gestão do conhecimento e inteligência coletiva. Esta prática se torna um potente 
canal de comunicação para prestação de contas e transparência da empresa em relação 
a questões de sustentabilidade. A empresa que pratica Benchmarking não se restringe 
a informar seus resultados (indicadores). Informa também como se chegou a eles.  Ao 
compartilhar suas práticas e tê-las reconhecidas por especialistas de vários países, a em-
presa muda de status. É Benchmarking, dando um passo a mais no seu diálogo com a 
sociedade, em especial, com públicos especializados que são críticos por natureza. 
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O compartilhamento exige providências que tornam mais competitivo quem 
o pratica. A começar pela gestão do conhecimento que antecede ao compartilhamen-
to. Quem não estrutura metodologicamente suas práticas, não consegue visualizá-las 
em cenários distintos. Perde agilidade e tem muito retrabalho. Demora a identi�car os 
acertos e os erros para os devidos ajustes, e não consegue praticar Benchmarking. Já o 
contrário, fortalece a “musculatura” da equipe que dedica seus esforços na melhoria da-
quilo que já está sistematizado. Permite agir com rapidez em casos de ajustes, com total 
segurança à prática do compartilhamento. Isto confere excelência gerencial e aumenta 
a con�ança dos públicos envolvidos. Portanto, em Benchmarking a regra é simples. E só 
pode participar: 

1º  Quem tem uma boa prática para compartilhar. 
2º  Quem organiza e estrutura metodologicamente suas boas práticas. 
3º  Quem faz a gestão do conhecimento além dos processos e resultados; e chega 

ao nível de detalhamento avançado da gestão das práticas adotadas. 
Quem segue estas regras, possui excelência técnica gerencial em seu modus ope-

randi e está apto a praticar Benchmarking, e a participar do Programa Benchmarking Brasil. 
Benchmarking só trabalha com a excelência e, esta, é uma conquista diária que 

exige dedicação, disciplina e, principalmente, aperfeiçoamentos técnicos e estratégicos. 
Caso �zermos um paralelo com os bons exemplos, a situação é a mesma.  Uma 

pessoa acima da média tem excelência no que faz e, por isto, chegou lá e se destacou.  A 
história de personalidades “acima da média” ou, se preferir, de “vencedores” é repleta de 
acontecimentos de superação que exigiram muita disciplina, técnica, conhecimento e 
superação. E justamente por estes atributos que se tornaram referência, com suas histó-
rias e casos de sucesso a nos inspirar e a nos ensinar.  Esta é a premissa do Benchmarking 
- compartilhar para crescer. 

Caçador de Boas Práticas 

A história nos apresenta “personalidades” admiráveis que até hoje nos inspiram 
pelos seus exemplos de vida. Mas se olharmos com um pouco mais de atenção notamos 
que estes “bons exemplos” que permanecem ao longo dos séculos são raros. E esta pre-
missa continua forte e �rme nos dias atuais.   Pessoas acima da média (Vencedores) e bons 
exemplos não se encontram em qualquer esquina. E o mesmo acontece com os que são 
reconhecidos como Benchmarking, pois empresas e gestores com excelência em suas 
boas práticas socioambientais também não se encontra com tanta facilidade assim.  

E aí começa o grande desa�o do Programa Benchmarking Brasil que é o de sele-
cionar e certi�car práticas com excelência socioambiental. Embora o tema “sustentabi-
lidade” tenha ganho força na ultima década, a “gestão” em si ainda tem um longo cami-
nho pela frente. A área é muito recente dentro dos modelos organizacionais, e as boas 
práticas nem sempre estão concentradas em um único departamento. Por vocação, as 
boas práticas sempre permeiam departamentos distintos e agregam pro�ssionais de di-
ferentes formações.  É uma cultura que está ou não internalizada na estratégia de negó-
cio da empresa. As inovações sustentáveis ganham força e os métodos de aferição para 
tangibilizar resultados estão cada dia mais precisos. Mas ainda são poucas as empresas 
que estão tratando a sustentabilidade como uma nova fronteira de inovação. 

O Programa Benchmarking tornou-se um verdadeiro “caçador de boas práticas” 
para identi�car organizações que tenham excelência em práticas de sustentabilidade. 
Um trabalho árduo de pesquisa e incentivo junto a organizações com potencial de 
participação no Programa. Embora exista pré-disposição em compartilhar indicadores 
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socioambientais, o mesmo não acontece em relação ao detalhamento e modus operandi 
(práticas e processos) de como se chegou a eles (indicadores).  

Benchmarking Brasil não é convencional e sofre com as visões super�ciais de suas 
atribuições. A iniciativa destacou-se e cresceu porque sempre pensou a sustentabilidade 
em uma nova lógica de prosperidade e inovação. Mas como a moeda sempre tem dois 
lados, exatamente por esta característica muito inovadora para determinados padrões, 
ainda sofre resistência por visões reduzidas e super�ciais que não compreendem sua en-
vergadura e abrangência. E, em razão desta realidade, surge uma pergunta com muitas 
respostas: O que é o Benchmarking Brasil? Não é um prêmio, embora reconheça.  Não é um 
evento, embora tenha seminários e encontros técnicos.  Não é um concurso, embora pon-
tue, selecione e certi�que. Não é um acervo, embora tenha banco de dados e publicações.  

Então, a�nal, o que é o Programa Benchmarking Brasil? É um programa (como 
o nome diz) que se inspirou na metodologia Benchmarking para construção [e aper-
feiçoamento] de inteligência coletiva em sustentabilidade. Benchmarking Brasil é um 
programa “combo” que 1) reconhece, 2) certi�ca e 3) compartilha as melhores práticas 
de sustentabilidade adotadas nas organizações brasileiras. É a fotogra�a da gestão so-
cioambiental brasileira registrando sua memória, evolução e nível de maturidade. 

Quanto mais organizações participam, maior a excelência gerencial e a inteli-
gência coletiva em sustentabilidade. Mais práticas serão reconhecidas, e mais gestores 
serão inspirados a adotarem práticas semelhantes. E mais forte será o impacto do círculo 
virtuoso onde todos ganham. Maior também será o poder de transformação da socieda-
de em relação aos princípios e diretrizes da sustentabilidade.

Transformação e competitividade

A organização que não persegue a melhoria contínua de suas práticas é uma 
organização sem futuro.  Quem não tem excelência gerencial é forte concorrente à ex-
tinção. A própria teoria da evolução de Charles Darwin nos ensina que não é o mais forte 
que sobrevive e sim o que melhor se adapta às mudanças. E mudança é a regra número 
1 do mercado.  

As organizações perenes são aquelas que se renovam, reinventam-se e aperfei-
çoam-se por meio de suas práticas. São elas (as práticas) que conferem competividade e 
liderança, responsáveis pela sobrevivência das organizações. Elas que transformam cul-
turas, redesenham cenários, alternam lideranças e aceleram processos. E são as grandes 
responsáveis pelas transformações que aceleram o desenvolvimento de países, regiões 
e segmentos industriais e que, por sua vez, determinam a evolução da humanidade.  
Por isto, a importância de iniciativas como o Programa Benchmarking e, por tudo isto, o 
privilégio de ser uma “caçadora de boas práticas”. 

Marilena Lino de Almeida Lavorato

Publicitária formada pelo PUCC, com especialização em Marketing (ESPM), Negócios (FGV), Sociologia 
e Política (EPGSP), Gestão Ambiental (IETEC) e Gestão Empresarial Estratégica (USP).  Possui mais de 
25 anos de experiência em atividades de governança e projetos especiais. Idealizadora e organizadora 
do Programa Benchmarking Brasil e consultora técnica de diversas iniciativas de sustentabilidade com 
abrangência nacional. Editora, autora e colunista para assuntos de sustentabilidade e responsabilidade 
socioambiental. Apresentadora, palestrante e conferencista. Atual diretora-executiva da Mais Projetos 
Corporativos e Presidente do Comitê de Sustentabilidade do Instituto MAIS. 
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5.2 OS IMPACTOS DO PROGRAMA BENCHMARKING 
 NA GESTÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL  

EMPRESARIAL (RSE) DAS ORGANIZAÇÕES BRASILEIRAS

JAMILE BALAGUER CRUZ

É importante perceber o momento de evolução e conscientização que os cida-
dãos vivem quanto ao Desenvolvimento Sustentável do planeta para as próximas gera-
ções. Este tema vem sendo inserido nas diversas esferas da vida das pessoas, veri�cados 
em seus simples hábitos diários, em suas decisões pessoais e também pro�ssionais. 

O Desenvolvimento Sustentável deve ser entendido como um sistema complexo 
de fatores transversais com um escopo bastante amplo; e diante desta dimensão [e de 
certa imprecisão], a estruturação de boas condutas sociais e ambientais torna-se mais 
complicada e delicada. 

No entanto, nas últimas décadas, percebe-se um grande esforço no mundo em-
presarial em incorporar estes fatores nos negócios e caracterizar suas operações com 
esta consciência de sustentabilidade. Pode-se perceber a tendência de transformação e 
surgimento do que pode ser chamado de Negócios Sustentáveis e a função da Gestão 
da Responsabilidade Social Empresarial (RSE).

Gestão da Responsabilidade Social Empresarial (RSE)

É bastante claro que a visão sob o tríplice enfoque da Responsabilidade Social 
Empresarial (RSE) –  econômico, social e ambiental – vem ganhando cada vez mais espa-
ço nas agendas empresariais, passando a ser incorporada nos processos de decisões, pa-
drões de governança, sistemas de produção e consumo. Sendo assim, várias mudanças 
são percebidas nos processos de trabalho, no uso e escolha dos materiais na produção, 
na con�guração dos produtos e serviços, nos equipamentos e tecnologias; en�m, todos 
os impactos sociais e ambientais de cada um destes itens passam a ser considerados no 
desenrolar de suas utilidades. 

Diante de tudo isto, pode-se dizer que a função de Gestão da Responsabilidade 
Social Empresarial (RSE) já vem sendo incorporada e ganha cada vez mais espaço e rele-
vância nas empresas nos últimos tempos. No nível de maturidade no qual se encontra 
percebe-se também sua interação com várias outras ferramentas de gestão empresa-
riais como a Gestão de Stakeholderes, PDCA, Benchmarking, Gestão de Conhecimento, 
Indicadores de Desempenho e outras.

Os critérios sociais e ambientais são de grande amplitude e tem caráter trans-
versal, multifuncional e interdependente – devendo ser analisados de forma sistêmica 
nos negócios. 

Considerando estas características, a Gestão da Responsabilidade Social Em-
presarial (RSE) tem se con�gurado de forma bastante particular dentro das empresas. 
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As áreas de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) vêm sendo largamente estrutu-
radas e o nascimento desta função pode ser comparada ao caso do aparecimento da 
função de Gestão da Qualidade, ocorrida há algumas décadas. A con�guração do per�l 
da função e dos cargos dos pro�ssionais de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) 
evolui de forma concomitante ao surgimento e amadurecimento dos critérios e normas 
ambientais e sociais no mundo. Pode-se dizer que este fato também ocorreu de forma 
parecida no caso do surgimento da função e os pro�ssionais de Gestão de Qualidade. 

As áreas de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) têm modelos variados no 
ambiente intra das empresas, pois dependem do setor econômico de atuação de cada 
uma, considerando que cada tipo de atividade, sendo indústria, comércio ou serviços 
terá impactos sociais e ambientais diferentes. Além disto, outro aspecto relevante na 
con�guração da área é a sua interação com a Gestão de Stakeholderes, na qual existem 
grupos de relacionamentos especí�cos para cada empresa a serem gerenciados, e que 
conduzirão a posturas a serem assumidas.

Gestão do Conhecimento

Diante do cenário apresentado, pode-se veri�car que a função de Gestão da Res-
ponsabilidade Social Empresarial (RSE) já acumula conhecimento em várias inovações, 
experiências e aprendizados de valor. E além deste conteúdo advindo de experiências 
práticas empresariais. Também já se acumula um grande volume de conteúdo teórico 
dos assuntos relacionados desenvolvido por meio de pesquisas e estudos técnicos. 

Considerando as etapas da Gestão do Conhecimento pode-se dizer que este 
conteúdo teórico e prático se quali�ca como um padrão de conhecimento em nível de 
ser multiplicado há anos. 

É valido lembrar que a capacidade de compartilhar o entendimento, criar conheci-
mento promovendo a aprendizagem organizacional e prover suporte à colaboração per-
mite a melhoria contínua dos processos organizacionais. Diante disto, veri�ca-se a preocu-
pação em transformar dados em informação e conhecimento na busca em promover este 
entendimento e possibilitar aprendizado entre os pro�ssionais atuantes na área. 

Pensando no exemplo do conteúdo acumulado no banco de Boas Práticas do 
Programa Benchmarking, é possível reconhecer a sua forte atuação nas principais etapas 
do Processo de Gestão do Conhecimento:

1.  Identi�car, Coletar e Criar: de�nir os temas que serão levantados e identi�car 
quais são os contextos de existência e de valor para a coleta. Mapear as fontes 
nas quais serão coletadas as informações, divulgar, fazer convite e mobilizar os 
envolvidos para a colaboração com o conteúdo a ser disponibilizado. Criar o pa-
drão e método para este mapeamento e desenvolver o processo de levantamen-
to de forma colaborativa.

2.  Organizar e Armazenar: organizar estas informações coletadas em um modelo 
didático e de bom uso de forma que se torne um conhecimento de fácil enten-
dimento e aplicabilidade. Desenvolver infraestrutura de armazenagem deste co-
nhecimento preferencialmente com suporte de Tecnologia de Informação para 
a organização do conteúdo e desenvolvimento de ferramenta que facilite a cata-
logação e o acesso. 

3.  Disponibilizar e Compartilhar: estruturar canais e peças de comunicação de modo 
distinto para disponibilizar e compartilhar o conteúdo de forma virtual ou presen-
cial, utilizando a web, TV, livros, revistas, cartilhas, aulas, palestras, eventos etc.
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4.  Usar e Atualizar: desenvolver o processo de benchmarking com os usuários in-
teressados neste conhecimento de forma que possam analisá-lo e customizá-lo 
para suas realidades promovendo aprendizado e melhoria contínua. Atualizar o 
conteúdo com as evoluções alcançadas a partir de novas aplicações.

A Figura 1. Gestão do Conhecimento ilustra bem sobre como se organiza esse 
processo a partir dos elementos elencados.

O Programa foi criado em 2003 com o objetivo de identi�car, organizar, validar e 
compartilhar as boas práticas da gestão ambiental brasileira. Pensando na etapa 1. Iden-
ti�car, Coletar e Criar, o uso do modelo da prática de benchmarking foi bastante inovador 
à época enquanto esforço de gerar conhecimento nas práticas socioambientais emer-
gentes no mundo empresarial. E após 13 anos de existência atingiu uma maturidade 
considerável, consolidando-se como um dos mais respeitados Selos de Sustentabilidade 
do país, a ponto de ser o grande vencedor da categoria Humanidade do Prêmio von Mar-
tius de Sustentabilidade da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha.

Até o momento, 172 Organizações de 26 diferentes ramos de atividade tiveram 
suas práticas certi�cadas e foram reconhecidas como detentoras das melhores práticas 
de sustentabilidade em uma das 10 categorias gerenciais: arranjos produtivos; edu-
cação, informação e comunicação socioambiental; energia; emissões; ferramentas e 
políticas de gestão; manejo e re�orestamento; pesquisa e desenvolvimento de novos 
produtos; proteção e conservação; recursos hídricos; e resíduos. No total, o Programa 
certi�cou 311 melhores práticas – o que confere uma média de quase 26 ao ano.

É importante ressaltar todo o esforço do Programa nas etapas de Identi�car, Organi-
zar, Compartilhar e Atualizar todo este conteúdo gerado, que integra o maior banco de da-
dos com práticas de sustentabilidade de livre acesso do país. Este conteúdo está disponível 
tanto em livros, revistas e guias quanto no Banco Digital, servindo de fonte de consulta para 
especialistas pro�ssionais, pesquisadores acadêmicos, estudantes e demais interessados. 
As práticas também são apresentadas presencialmente nos encontros técnicos do Instituto 
MAIS e em outros eventos corporativos, proporcionando a socialização didática do modus 
operandi em sustentabilidade destas organizações. Sobretudo, isto contribui a uma transpa-
rência das relações com as comunidades afetadas pelas ações de responsabilidade socioam-
biental das empresas que tiveram certi�cadas suas boas práticas.

Neste ponto, pensando-se na etapa de Usar, é importante lembrar a grande utili-
zação da ferramenta de Benchmarking na Gestão do Conhecimento da Responsabilidade  
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Social Empresarial (RSE), na qual o aprendizado de cada organização pode ser intercam-
biado com as demais, considerando suas variadas experiências e frente a suas distintas 
realidades e di�culdades. 

E pensando-se nos negócios no Brasil, é bastante relevante reconhecer a repercus-
são do trabalho desenvolvido pelo Programa Benchmarking ao certi�car as boas práticas 
socioambientais e, assim, difundir e incentivar sua adoção nas organizações brasileiras. 

Considerando as etapas da Gestão do Conhecimento, diante da amplitude e o 
do nível de maturidade do banco de dados de Boas Práticas acumulado em 12 anos 
de trabalho, entende-se que este Conhecimento encontra-se na etapa de Multiplicação 
(compartilhamento) para acelerar o desenvolvimento técnico gerencial da sustentabili-
dade nas organizações brasileiras. 

PDCA da Responsabilidade Social Empresarial (RSE)

É importante dizer também que esta etapa de Compartilhamento do processo 
de Gestão do Conhecimento é de grande valor ao ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) da 
Responsabilidade Social Empresarial (RSE). 

O ciclo PDCA é uma ferramenta de gestão composta de uma sequência de ativi-
dades que auxilia a organização de um projeto ou processo. O nome, em forma de sigla, 
é uma abreviatura dos verbos em inglês que integram o processo como um todo:

1) Plan (Planejar): estabelecimento de metas e objetivos, e dos métodos que serão 
utilizados para que sejam alcançados;

2) Do (Executar): referente à etapa de implementação, conforme o que foi de�nido 
na etapa anterior de planejamento;

3) Check (Veri�car): consiste em analisar os dados e mensurar se os objetivos e me-
tas foram alcançados de acordo com o planejado;

4) Act (Agir): estabelecer quais são as mudanças necessárias para a garantia da me-
lhoria contínua do processo.

Esses elementos são mais facilmente compreendidos a partir da Figura 2. Ciclo 
do PDCA
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Considerando o ciclo do PDCA, imagina-se que as Boas Práticas do banco de 
dados do Programa Benchmarking já cumpriram as várias etapas do processo e atingi-
ram seus objetivos. Porém, vale lembrar que atualmente o pioneirismo na geração de 
conhecimento ainda é vivenciado em escalas diferentes nos variados temas da Susten-
tabilidade, sendo que muitos deles ainda são inovações a serem testadas, com muito 
aprendizado. 

Em se tratando do histórico e conhecimento acumulado no Programa Benchmar-
king, o estágio de maturidade é signi�cativo. Pode-se veri�car que o uso do benchmar-
king destas experiências pode estar enriquecendo as análises realizadas nas etapas do 
ciclo PDCA.

Vide a seguir os impactos do uso do benchmarking para a integração da Gestão 
Conhecimento com o PDCA no âmbito da Responsabilidade Social Empresarial (RSE):

1. Planejar (PLAN)

Nesta etapa são realizadas diversas atividades como levantamento de dados, 
elaboração de processos, controles, análises de causas e efeitos, entre outras. De modo 
geral, o planejamento do ciclo PDCA deve abranger as seguintes análises:

•	 Qual é a questão ou problema a ser trabalhado?
Esta é a pergunta inicial do ciclo PDCA para de�nição do objetivo do trabalho, no 

qual deve �car claro aonde se deseja chegar com o processo ou projeto em análise ou na 
solução do problema em pauta. O importante é ser o mais especí�co possível de forma 
a facilitar a obtenção dos resultados.

•	 Como é possível alcançar este objetivo ou solucionar o problema em pauta?
Veri�que quais são as opções possíveis e disponíveis a sua empresa para o alcan-

ce do objetivo ou resolução do problema.
•	 Quais são os melhores métodos para o alcance do objetivo ou a resolução do 

problema?
Após listar as opções à solução do problema, o momento é de veri�car quais são 

as que melhor se adaptam a sua empresa.
Neste ponto inicia-se o uso do benchmarking, em que as práticas similares utili-

zadas em outras empresas podem ser analisadas. Deve-se tomar cuidado e sempre con-
siderar as particularidades de cada situação, uma vez que os métodos a serem utilizados 
mormente carecem de customização. 

No momento do processo decisório sobre quais são os melhores métodos para 
atingir os resultados, é interessante observar se suas metas servem à manutenção ou 
melhoria de algum indicativo, pois cada um deve ter um procedimento diferente.

2. Fazer/Executar (DO)

Depois que já se decidiu aonde quer chegar e planejou o que será necessário 
para alcançar seus resultados, é o momento de “colocar a mão na massa” e fazer o que 
for necessário para atingir a sua meta, seja ela para manter uma situação ou solucionar 
um problema.

Um ponto muito importante nesta etapa do ciclo PDCA é o envolvimento das 
pessoas na execução das tarefas, porque se não há comprometimento não há sucesso 
nos resultados.
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Uma das maneiras de se conseguir este comprometimento é investir no treina-
mento do pessoal e na conscientização da equipe sobre o objetivo da empresa em al-
cançar os resultados esperados.

Tendo as organizações uma boa equipe para a realização das tarefas, tais ativi-
dades devem ser executadas da melhor maneira possível até que os dados possam ser 
coletados para a veri�cação do andamento do processo.

3. Checar/Veri�car (CHECK)

Após a realização de todas as atividades de acordo com os objetivos da empresa, 
o próximo passo é veri�car se os resultados alcançados conferem com os esperados e 
anteriormente tipi�cados durante o planejamento. A partir disso será possível formular 
novas perguntas ou encontrar outras respostas.

O registro de todos estes dados do ciclo PDCA é essencial para que os mesmos 
possam ser avaliados futuramente.

Para fazer esta veri�cação é necessário observar atentamente as áreas envolvi-
das (quando tratar-se de índices de qualidade ou produtividade) ou efetuar cálculos.

Neste momento de mensuração, o benchmarking também é fonte de subsídio 
ao mostrar exemplos de outras empresas que podem ajudar com ideias na formatação 
do modelo próprio de cálculos. 

Além disto, existem alguns padrões de medição (Indicadores de desempenho) 
que devem ser utilizados como modelo para todos os players de determinado nicho, 
sendo que os resultados devem ser comparados entre si para cada empresa saber em 
qual posição se encontra no ranking de resultados. Neste caso, o benchmarking é fun-
damental ao dispor os resultados de outras empresas no mercado.

4. Agir (ACT)

Depois de checar o que foi feito e avaliar os resultados será necessário criar um 
plano de ação para pôr em prática todas as medidas necessárias com vistas a alcançar o 
que ainda não teve sucesso ou criar novas mudanças.

Neste ponto, mais uma vez o benchmarking pode agregar valor por oferecer 
ideias de ações realizadas por outras empresas que podem ser customizadas para serem 
utilizadas em situações similares.

De modo geral, as etapas desta fase do ciclo PDCA podem ser divididas em:
•	 Adotar medidas corretivas, caso o projeto tenha se desviado dos seus objetivos.
•	 Analisar os resultados individualmente e, caso estejam fora dos padrões da em-

presa, veri�car suas possíveis causas, bem como as ações que possam ser postas 
em prática para corrigi-lo.

•	 Promover melhorias em sistemas e métodos de trabalho, caso seja necessário.

Conforme demonstrado, o Programa Benchmarking é um trabalho de alto valor 
agregado para ser utilizado na Gestão da Responsabilidade Social Empresarial (RSE) 
empresarial.

A partir da 13a edição, o Programa Benchmarking contará com uma minipesqui-
sa agregada para o levantamento de alguns itens que certamente enriquecerão ainda 
mais o acervo das Boas Práticas que o Programa certi�ca e disponibiliza à sociedade. O 
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levantamento destes dados tem o objetivo de ampliar a base de informações utilizadas 
nas análises do PDCA nas etapas de Planejar e Checar. 

Esta minipesquisa aborda três assuntos, sendo eles:
1.  Utilização de Indicadores de Desempenho para facilitar a medição de resultados. 

O objetivo é o de veri�car o uso ou não de métodos de mensuração quantitativa 
de desempenho das Boas Práticas, os tipos de indicadores utilizados, como GRI, 
ETHOS, ODM (ONU) ou ISO, e os respectivos resultados alcançados.

2.  Utilização de Incentivo Fiscal como subsídio. Com o objetivo de levantar a utili-
zação de benefícios advindos tanto de Incentivo Fiscal provenientes do Imposto 
de Renda, ICMS, ISS, IPTU etc. quanto de linhas de crédito ou fomento.

3.  Geração de receita. A �nalidade é de prospectar possíveis oportunidades de ge-
ração de receita identi�cadas com as Boas Práticas. 

Sustentabilidade: de tendência à regra 

Apenas organizações que desenvolveram aprendizado nesta área é que podem 
apresentar suas práticas socioambientais no Programa Benchmarking Brasil. É notório 
que: o desenvolvimento de uma boa prática requer investimentos e dedicação da em-
presa; toda boa prática certamente mobilizou capital intelectual, tecnologias e modelos 
gerenciais em um processo rigoroso de planejamento e implementação; para superar 
determinado desa�o da gestão socioambiental fora construído know-how em torno do 
processo. E, quando certi�cado pelo Programa é porque provou que tinha excelência 
gerencial em seu modus operandi. 

Ao olhar para as práticas certi�cadas do Programa Benchmarking observamos 
que a “regularidade” de determinadas organizações na obtenção da certi�cação de seus 
cases comprovam a opção das mesmas em tornar a sustentabilidade parte integrante de 
suas estratégias de negócios. Muitas estão conseguindo tal feito, o que nos faz concluir 
que a tendência passou a ser regra para estas organizações quando o assunto é Respon-
sabilidade Social Empresarial. 

Diante de tudo isto, pode-se visualizar o nível de amadurecimento em que se 
encontra a função de Gestão da Responsabilidade Social Empresarial (RSE) no mundo 
empresarial. E também o valor acumulado pelo trabalho do Programa Benchmarking 
que registrou esta trajetória, mostrando a evolução das boas práticas no mercado brasi-
leiro e o impacto delas na Gestão do Conhecimento e PDCA da Responsabilidade Social 
Empresarial (RSE).

Jamile Balaguer Cruz

Sócia-Diretora da GAEA SUSTENTÁVEL (www.gaeasustentavel.com), consultoria com foco em Gestão de 
Ações Empresariais de RSE, Gestão de ONGs com BSC - Balanced Scorecard, Boas Práticas e Projetos de 
Incentivos Fiscais com impactos sociais e ambientais. Coordenadora estratégica do PROJETO GERAÇÃO 
SUSTENTÁVEL da Editora Melhoramentos. Autora do Livro: GUIA PARA CUIDAR BEM DO PLANETA (Edito-
ra Melhoramentos). Membro do Conselho da Associação Brasileira dos Pro�ssionais de Sustentabilidade 
(ABRAPS) desde 2013. Atuou como Diretora de Eventos no período 2011-2012.
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5.3 PERFORMANCE DO BENCHMARKING BRASIL  
NO PERÍODO 2003-2014 (GRÁFICOS E PLANILHAS)

Média anual de aproximadamente 26 cases Benchmarking (práticas) e de 14 no-
vas empresas participantes



478

Os Cases Benchmarking estão organizados em 10 diferentes categorias geren-
ciais (temáticas).
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Aumento contínuo nos últimos três anos em número de cases (práticas), ramos 
de atividade e de empresas participantes
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Os cases Benchmarking no período 2003-2014 pertencem a organizações de 26 
diferentes ramos de atividade

No período de 2003 a 2014 participaram da comissão técnica 160 especialistas 
de 20 diferentes países
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Os cases Benchmarking certi�cados no período de 2003 a 2014 estão distribuí-
dos em 17 diferentes estados da federação





GALERIA DE IMAGENS:  
A MEMÓRIA DO PROGRAMA 
BENCHMARkING BRASIL  
NO PERÍODO 2003 A 2014
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6.1 RECONHECIMENTO

Em 2013, o Programa Benchmarking Brasil foi o grande vencedor (1º colocado) na 
categoria Humanidade do Prêmio von Martius de Sustentabilidade da Câmara de Comér-
cio e Indústria Brasil-Alemanha.
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6.2 LOGOS E SLOGANS

Para comunicar seus valores e sua missão o Programa Benchmarking Brasil 
desenvolveu uma identidade visual especí�ca e presente em cada uma das ações  
desenvolvidas.
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6.3 RANKING

Estar entre os detentores das melhores práticas sempre foi muito comemorado 
pelos gestores e empresas. As imagens apresentadas a seguir registram para a posteri-
dade o momento em que os integrantes do Ranking Benchmarking exibem com orgu-
lho esta conquista. 

2014 - 12ª Edição

Benchmarking Senior 2014

Benchmarking Junior 2014



490

Bench das Artes 2014

Benchmarking Pessoas 2014
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2013 - 11ª Edição

Jurados e organizadores posicionados para a entrega dos troféus

Benchmarking Junior 2013

Bench das Artes 2013
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Benchmarking Pessoas 2013

2012 - 10ª Edição

Benchmarking 2012

Benchmarking da Década
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Benchmarking Junior 2012

  
Benchmarking Pessoas 2012
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2011 - 9ª Edição

2010 - 8ª Edição
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2009 - 7ª Edição

2008 - 6ª Edição
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2007 - 5ª Edição
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2006 - 4ª Edição

2005 - 3ª Edição
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2004 - 2ª Edição

Em 2004, os jurados assistiam presencialmente às apresentações dos  
cases Benchmarking (não consta no acervo o registro fotográ�co do Ranking desta edição)

2003 - 1ª Edição

Jurados posicionados para a entrega dos troféus (não consta  
no acervo o registro fotográ�co do Ranking desta edição)
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6.4 TROFÉUS
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