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T odo o esforço para combater a pobreza pode ser 
inútil se não controlarmos os efeitos devastadores do 
aquecimento global. no âmbito mundial, especialmente 

na américa Latina, áfrica e ásia, as conseqüências do 
desequilíbrio climático serão mais sentidas entre os pobres. 
secas, enchentes, perda da biodiversidade, incêndios, redução 
da produção de alimentos são alguns impactos ambientais, 
sociais e econômicos previsíveis, resultando num retrocesso 
nas melhorias do iDH nas regiões citadas.

traduzindo os dados científicos: o aumento da temperatura 
na terra não poderá ser superior à faixa de 2 a 3° Celcius, para 
ficarmos em um patamar mínimo de segurança.

Essa meta exige que a concentração dos gases do efeito estufa 
não ultrapasse 550 ppm ( partes por milhão) na atmosfera até 
2050. Essa fina camada 16 quilômetros acima das nossas cabeças 
já recebia, em 2002, emissões anuais na ordem de 7,8 GtC - giga 
toneladas de carbono (ou bilhões de toneladas). não poderemos 
ir além de 9 GtC anuais, de acordo com o iPCC – Painel 
intergovernamental sobre mudanças Climáticas.  

O Brasil tem peso forte nesse contexto. apesar de nossa 
matriz energética limpa, somos o quarto maior emissor de 
gases de efeito estufa. E, surpreendentemente, cerca de 70% 
de nossas emissões são provocadas pelo desmatamento e 

queimadas. Por mais contraditório que pareça, a floresta 
amazônica, principal patrimônio natural do mundo para 
regular o clima, está aos poucos sendo destruída. 

Os últimos números do inPE, alertando para o avanço da 
devastação na amazônia, refletem o grau de impunidade dos 
criminosos e da irresponsabilidade generalizada que se enraíza 
na região. Os mecanismos de monitoramento são capazes 
hoje de detectar com precisão o local do crime. Basta a vontade 
política de aplicar a lei e punir os responsáveis.

a amazônia pode ser explorada economicamente 
de forma sustentável. O entendimento articulado entre 
governos, empresas e a sociedade civil é o ponto de partida 
para reverter o cenário inaceitável. investimentos em projetos 
de biotecnologia, ecoturismo, reflorestamento e até atividade 
agropastoril de forma racional, trariam resultados econômicos 
e benefícios sociais e ambientais para população local e para os 
demais habitantes do país e do planeta.

O senso de urgência exige de toda a sociedade uma ação 
rápida e contundente, uma ruptura com as atuais práticas.
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O Carnaval 2008 teve um componente a 
mais. nunca tantas agremiações compuseram 
sambas-enredo e tomaram as passarelas do rio 
e são Paulo com carros alegóricos que deram 
vida a temas ligados à sustentabilidade. Um 
dos principais destaques da maior festa pagã do 
mundo foi apresentado pela Unidos do Grande 
rio, tradicional escola carioca da Zona sul, 
que emseu seu desfile  na marquês de sapucaí, 
ecoou o refrão “Grande rio vem cantar / minha 
escola é o gás da sapucaí / se a lição é preservar 
/ meu grito é verde, amazonas Coari”, numa 
referência à construção do gasoduto Coari-
manaus, que atravessará a selva amazônica por 
400 quilômetros, ao longo do rio solimões. 
Para prevenir e minimizar os impactos 
socioambientais da obra, o governo amazonense 
firmou convênio com a Petrobras, criando o 
Programa de Desenvolvimento sustentável do 
Gasoduto Coari-manaus, que envolverá mais de 
100 comunidades locais.

Foto: Custódio CoimBr a

Samba, suor  
e onda verde

i m a g e m
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enquanto a ministra do 
meio ambiente, marina silva, 
reclama na mídia da dificuldade 
de dialogar com o governador 
de rondônia, ivo Cassol (sem 
partido), os madeireiros instalados 
no Estado não têm do que se 
queixar. O ano de 2007 foi um 
dos mais lucrativos da história 
para o setor. Dados da secretaria 
do Estado do Desenvolvimento 
ambiental (sedam) revelam 
que, no ano passado, o comércio 
local de madeiras beneficiadas 
alcançou o equivalente a r$ 750 
milhões – 540% mais que em 2006. 
Em apenas um ano, o número de 

madeireiras em funcionamento 
saltou de 500 para 749.

O desempenho 
é resultado da 
benevolência da 
sedam que, desde o 
final de 2006 – graças a mudanças 
na Lei de Gestão de Florestas, 
sancionada em março daquele ano 
pelo Governo Federal –, assumiu 
as funções do instituto Brasileiro 
do meio ambiente e dos recursos 
naturais renováveis (ibama) e 
passou a autorizar os planos de 
manejo e transporte de madeira. 
segundo levantamento do 
instituto de nacional de Pesquisas 

Espaciais (inpe), pelo 
menos 31% das áreas protegidas 
em rondônia já foram devastadas 
– e o principal motivo é a extração 
ilegal de madeira.

algumas entidades civis locais, 
organizadas em torno do Grupo 
de trabalho amazônico (Gta), 
questionam como havia espaço 
para o crescimento do comércio de 
madeira legal em um Estado com 
tanta área já desmatada.

Notas
a m a z ôn i a  •  en e rgi a  r e nováv e l  •  r a n k i ng s

« e d i ç ã o  Á l v a r o  P e n a C h i o n i »

Uma das novidades instituídas  
pela prefeitura de São Paulo é que,  
a partir de 21 de julho, todas as  
novas construções deverão instalar 
sistemas de aquecimento de água por 
energia solar. Além de residências, 
a decisão inclui hospitais, escolas 
e indústrias. Para o diretor da 
Associação Brasileira de Refrigeração, 
Ar-Condicionado, Ventilação e 
Aquecimento (Abrava), Carlos Faria, 
“o aquecimento solar é uma tendência 
mundial, mas o Brasil está entrando  
bem tarde no jogo”. 

Poucas das ensolaradas cidades 
brasileiras utilizam a energia do sol.  
A discussão de medidas de estímulo  
já acontece em outras capitais  
e mesmo em outros municípios  
paulistas como a pequena Birigüi, 
onde, por obrigatoriedade legal, 
o aquecimento solar passou a ser 
empregado até habitações populares.

 A nova legislação promete aquecer 
o mercado de equipamentos, cujos 
preços variam de R$ 600,00 até  
R$ 5 mil, movimentando cerca de  
R$ 200 milhões por ano.

TeTo solar

alegria dos 
madeireiros
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O II Congresso Brasileiro Científico 
de Comunicação Organizacional e 
Relações Públicas (II ABRAPCORP 
2008), que se realizará entre os dias 
28 e 30 de abril em Belo Horizonte 
(MG), traz como tema central 
“Comunicação, Sustentabilidade 
e Organizações”. Organizado pela 
Abrapcorp e pela Faculdade de 
Comunicação e Artes e Mestrado em 
Comunicação Social da PUC (MG), o 
evento conta com apoio do CEBDS. 
Informações no site: www.abrapcorp.
org.br/congresso/inscricoes.asp

AGENDE-SE
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a m a z ôn i a  •  en e rgi a  r e nováv e l  •  r a n k i ng s

« e d i ç ã o  Á l v a r o  P e n a C h i o n i »

A revista norte-americana Ethisphere 
organiza uma lista das 1oo pessoas mais 
influentes em ética nos negócios do mundo. 
Nenhum brasileiro foi lembrado.

Os 1oo mais éticos

Posição	 Nome	 organização

1º neelie Kroes Comissária para  
  Concorrência da  
  União Européia

2º myron t. steele Corte  suprema  
  do Delaware  
  (EUa)

3º Jeffrey r. immelt Chairman & CEO  
  da General Electric

4º H. Lee scott, Jr Presidente & CEO  
  do Wal-mart

5º Christopher Cox Chairman da  
  securities Exchange  
  Commission (sEC)

6º Huguette Labelle transparência  
  internacional (ti)

7º anne mulcahy Chairman & CEO  
  da xerox

8º alan L.  Chairman & CEO 
 Boeckmann da Fluor Corporation

9º Bjorn stigson Presidente do Conselho  
  mundial para o  
  Desenvolvimento  
  sustentável (WBCsD)

10º Pascale Dubois Banco mundial

Kroes, 
da união 

Européia: 
influência

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, recebeu 
uma boa notícia em meio às pressões que tem 
enfrentado desde que começou a gerir os dilemas 
ambientais brasileiros. O jornal britânico The 
Guardian estampou sua foto na primeira página da 
edição de 5 de janeiro, noticiando a inclusão do seu 
nome na lista das “50 pessoas que podem ajudar a 
salvar o planeta”. O texto destaca que, como filha 
de seringueiro, ela passou a infância coletando 
látex na floresta, onde iniciou os protestos contra 
a destruição provocada pelos madeireiros ilegais. 
Marina é a única latino-americana escolhida por um 
painel de especialistas, ao lado de nomes como os 
do ex-vice-presidente dos EUA, Al Gore, do prefeito 
de Londres, Ken Livingstone, e da ambientalista 
Wangari Maathai, prêmio Nobel da Paz de 2004.

DigNiDaDe 
rEconhEcida

O Brasil é o 34º colocado no ranking 
Environmental Performance Index (Índice de 
Desempenho Ambiental), desenvolvido pelas 
Universidades de Yale e Columbia, dos Estados 
Unidos. O estudo analisou 149 países com base 
em 25 indicadores, destacando-se subsídios 
agrícolas, queimadas, emissões per capita, 
saneamento básico, poluição e segurança nuclear.

Paraíso 
ambiental

1° suíça
2° noruega
3° suécia
4° finlândia
5° costa rica
6° áustria
7° nova Zelândia

8° letônia
9° colômbia
10° frança
34° brasil
39° Eua
104° china
149° niger

suíça: 
desempenho 
verde
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m a n u a l   •  e c o n o m i a  •  te v ê  •  s o c i o a m B i e n t a l

O debate sobre a sustentabilidade está mais do que 
encaminhado na mídia, mas quantas vezes você se 
perguntou “Ok, o que eu posso fazer?”. O Almanaque 
Brasil Socioambiental 2008, publicado pelo instituto 
socioambiental (isa), ajuda a responder a essa 
pergunta. as dicas vão além  
da reciclagem de lixo e do consumo consciente  
de energia e de água. Orientam também  
sobre como denunciar crimes ambientais.  
À primeira vista, uma publicação de 
522 páginas pode assustar o leitor, mas a 
linguagem utilizada no texto é acessível e 
diversos recursos gráficos foram utilizados 
para tornar a consulta mais dinâmica. 
recheado de imagens e infográficos, 
o Almanaque traz ainda dez ensaios 
fotográficos. 

trata-se de uma obra coletiva. seus 122 autores 
abordam as principais questões socioambientais do 
momento: diversidade, florestas, centros urbanos, 
recursos hídricos, terras, energia e minerais e 
modelos de desenvolvimento, com destaque especial 
para as mudanças climáticas e o aquecimento global. 
a publicação fornece panoramas atualizados dos 
principais ecossistemas nacionais – amazônia, 
Cerrado, mata atlântica, Caatinga, Pantanal, 

Pampa e Zona Costeira – e alerta para a 
situação de pólos brasileiros de belezas 
naturais ameaçados, incluindo, entre outros, 
a Baía de Guanabara. 

O Almanaque Brasil Socioambiental 2008 pode 
ser adquirido em livrarias ou na loja virtual do 
isa (www.socioambiental.org/loja).  
Custa r$ 38,00, com desconto para associados.

gu i a  Br a si l
l i v r o

Em tempos de aquecimento global e de 
ameaça de mais uma crise econômica, é 
no mínimo curioso conhecer o trabalho 
de Hugo Penteado, mestre em Ciências 
Econômicas pela UsP e economista-chefe 
do aBn amro asset management no 
Brasil. Ele é o autor do livro Ecoeconomia 
- Uma nova abordagem, Lazuli Editora, 
r$ 43,00. Contrariando a teoria neoclássica, Penteado 
resgata as idéias do economista romeno nicholas 
Georgescu-roegen, para quem os modelos tradicionais 
de crescimento não passam de mera ficção, pois são 

baseados na premissa de que os recursos 
naturais são infinitos ou sempre renováveis 
por algum progresso tecnológico. ao derrubar 
esses mitos, o autor propõe um novo olhar para 
os problemas socioambientais que assolam o 
mundo,  conseqüência direta de um sistema 
produtivo equivocado que força um crescimento 
ininterrupto e impõe à natureza pressões cada vez 

maiores. mais do que uma nova teoria econômica, o livro 
busca demonstrar como a visão até então ignorada de 
Georgescu-roegen pode trazer luz a uma sociedade que 
corre contra o tempo para tornar-se sustentável.

c a i  u m  m i t o
l i v r o

Panorama
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tu d o  q u e  v o c ê  q u e r i a  s a B e r . . .
l i v r o

O Compêndio para a Sustentabilidade 
– Ferramentas de Gestão de 
Responsabilidade Socioambiental é 
publicação obrigatória na estante de 
quem trabalha ou se interessa pelo 
tema. Organizado pela pesquisadora 
anne Louette e lançado pelo 
instituto antaKarana, o livro 
traz um panorama detalhado do 
movimento da responsabilidade 
corporativa no mundo, com destaque 
para 25 ferramentas desenvolvidas e 
utilizadas em diferentes países.

a consulta às ferramentas é 
facilitada pela divisão por áreas 
de interesse: social, econômica, ambiental, além de 
uma quarta que engloba as três dimensões do tripple 
bottom line (tBL). as informações são organizadas 
sistematicamente, com explicações sobre o objetivo 
de cada iniciativa, histórico, dica e passo-a-passo para 
aplicação. a linguagem simples e direta facilita a 

leitura de quem está tendo o primeiro 
contato com o tema e as referências 
ajudam aqueles que querem se 
aprofundar no assunto.

O livro traz ainda diretrizes 
como as da Oit (Organização 
internacional para o trabalho) e do 
Pnud (Programa das nações Unidas 
para o Desenvolvimento), princípios 
setoriais, entre eles a iniciativa para 
a sustentabilidade do Cimento e o 
Protocolo de quioto, diretrizes de 
governança corporativa e certificações  
de diferentes países. O compêndio 
também faz uma reflexão da evolução 

das ferramentas de gestão de responsabilidade 
corporativa ao longo do tempo.

todo o conteúdo da publicação está disponível  
na internet, no site do antaKarana (www.

institutoatkwhh.org.br).  O espaço na web permite a 
troca de experiência entre usuários das ferramentas.

Para provocar a reflexão sobre 
os dilemas de uma sociedade 
que se descobre no rumo errado 
e apontar novos caminhos, a 
tV Cultura criou a Faixa Vida 
Sustentável, que, uma vez por 
semana, exibe três programas 
seguidos e complementares. no 
Balanço Social, que abre a sessão, 
assiste-se ao que as empresas estão 
fazendo, como a usina que produz 
biodiesel a partir do sebo do boi e 
o projeto de reciclagem comercial 

da lâmpada fluorescente.  Em 
seguida, o Ação Consciente discute 
temas ligados à sustentabilidade 
e mostra como cada um de nós 
pode, por exemplo,  ajudar  a 
preservar a amazônia.  a vida 
nos grandes centros urbanos e 
seu desafios encerram a noitada 
responsável, no Planeta Cidade. O 
programa aborda assuntos como 
construções ecoeficientes e os 
impactos das novas tecnologias no 
dia-a-dia das pessoas. a Faixa Vida 

Sustentantável tem na sua equipe 
Washington novaes, mara Luquet 
e Heródoto Barbeiro, e entra no  
ar toda quarta-feira, às 22h40. 
Entre os já entrevistados 
encontram-se especialistas como 
o físico Carlos nobre, o presidente 
do movimento nossa são Paulo: 
Outra Cidade, Oded Grajew, e 
mario monzoni, coordenador 
do Centro de Estudos em 
sustentabilidade da Fundação 
Getulio Vargas, de são Paulo.

tr ê s  e m  u m
te l e v i s ã o
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» d e  m a r ç o  a  o u t u b r o 
sustentável 2008 –  
ciclo de Encontros  
sobre sustentabilidade  
e Gestão responsável
Promovida pelo Conselho 
Empresarial Brasileiro  
para o Desenvolvimento 
Sustentável (CEBDS), uma 
série de eventos tratará 
de temas relevantes em 
sustentabilidade. Serão cinco 
encontros com temas pré-
definidos que contarão com 
a presença de especialistas 
brasileiros e internacionais, 
além de executivos 
apresentando estudos de 
casos. Os encontros serão 
itinerantes, viabilizando a 
participação do público de  
fora do eixo Rio – São Paulo.  
Os encontros começam em 
março, no Rio de Janeiro, 
com o tema “Lucro X 
Competitividade”. Na 
seqüência, os eventos 
serão em Recife (abril; 
Biodiversidade e Pesca), 
Brasília (junho; Governança 
e Sustentabilidade), Vitória 
(agosto; Mídia Sustentável) e 
Belém (outubro; Mudança do 
Clima, Desmatamento,  
Miséria e Agrobusiness). 

realização: 
Conselho Empresarial  
para o Desenvolvimento 
Sustentável (CEBDS)
mais informações:  
www.cebds.org 
tel: (21) 2483-2250
email: cebds@cebds.org

» D e  2  a  4  d e  a b r i l 
5º Congresso Gife  
sobre Investimento  
Social Privado
Com o tema Experiências  
Locais, transformações Globais, o 
evento debaterá as complexidades e 
os novos arranjos do investimento 
social Privado, sua legitimidade e 
sustentabilidade, e as possibilidades 
de ações supranacionais. Estarão 
presentes cerca de 600 lideranças 
nacionais e internacionais ligadas 
a institutos, fundações, empresas, 
organizações da sociedade civil, 
agências governamentais e 
multinacionais, além de consultores, 
imprensa, universidades e centros 
de estudos e pesquisa. as inscrições 
podem ser feitas via internet, no site 
do congresso. Há preços promocionais 
para inscrições até 10 de março. 

realização: Gife - Grupo  
de Institutos Fundações  
e Empresas
mais informações:  
www.gife.org.br

» e n t r e  m a r ç o  e  m a i o
Índice de Sustentabilidade 
Empresarial da Bolsa de 
Valores de São Paulo (ISE)

O isE reflete o retorno de uma carteira 
teórica composta por ações de empresas 
com os melhores desempenhos em 
sustentabilidade empresarial. Criado 
para se tornar a marca de referência 
para o investimento socialmente 
responsável, o isE é uma ferramenta 
para ampliar o entendimento sobre 
empresas e grupos empresariais 
comprometidos com transparência, 
responsabilidade socioambiental 
e qualidade, dentre outros fatores 
relevantes para investidores. Para ser 
incluída, a empresa ou grupo deve 
obedecer a alguns critérios, como ser 
uma das 150 empresas com maior índice 
de negociação apurados nos 12 meses 
anteriores a avaliação, além de atender 
aos critérios de sustentabilidade.

realização: 
Bovespa – Bolsa de Valores  
de São Paulo 
mais informações:  
www.bovespa.com.br

» e n t r e  m a i o  e  j u n h o 
Índice Dow Jones de 
Sustentabilidade
Lançado em 1999, o Índice Dow 
Jones de sustentabilidade (DJsi) 
da Bolsa de Valores de nova York, 
contempla o desempenho das ações 
de empresas com reconhecida 
sustentabilidade corporativa. ao 
integrar o índice, uma empresa é 
considerada capaz de gerar valor para 
os acionistas no longo prazo, pois 
consegue aproveitar oportunidades 
de negócios e também gerenciar 
os riscos associados a fatores 
econômicos, ambientais e sociais. 
Para participar, as empresa precisam 
ser convidadas a responder o 

Agenda 2008
« e d i ç ã o        F e r n a n d o  B a d ô »

Confira os 
principais 
fatos do ano



c i d a d a n i a  e m p r e s a r i a l

c i c l o  d e  d i á l o g o s  •  p r á t i c a s  c o r p o r a t i v a s 
r e s p o n s a B i l i d a d e  s o c i a l  •  Í n d i c e 

formulário, que é entregue em maio, 
e têm até junho para devolvê-lo 
respondido.

realização: Bolsa de 
Valores de Nova York
mais informações: www.
sustainability-indexes.com

»J u n h o *
Guia Exame de 
Sustentabilidade
O conceituado Guia Exame 
de sustentabilidade tem 
acompanhado a evolução 
da responsabilidade social 
corporativa no Brasil e no mundo. 
além de trazer um estudo sobre 
as estratégias, compromissos e 
empresariais na prática  
ambiental, econômico- 
financeira e social, serve  
como retrato da gestão  
corporativa do País (anualmente,  
o guia recebe cerca de 250 
inscrições com empresas 
interessadas em mostrar seus 
feitos). Em 2007, a lista teve 
de 20 empresas-modelos em 
responsabilidade social  
corporativa no Brasil. 
* Inscrições e o questionário devem 
estar abertos no mês de junho

realização: Editora Abril
mais informações:  www.
exame.com.br

 P r ê m I o S 

» D e  11 /0 2  a  17/0 3
prêmio Ethos-valor
A 8ª edição do prêmio visa 
estimular estudantes e 

professores universitários 
a se engajarem na produção 
científica e em reflexões  
sobre os temas 
“responsabilidade 
social empresarial” 
e “desenvolvimento 
sustentável”. Os projetos 
deverão abordar ou serem 
aplicados aos temas e/ou  
às empresas. A premiação  
é dividida em quatro 
categorias: professores, 
estudantes, professores 
orientadores, instituições  
de ensino. As inscrições –  
cada autor, categoria  
ou instituição pode  
ser inscrever com quantos 
trabalhos quiser –devem 
ser feitas exclusivamente 
via internet, em www.
premioethosvalor.org.br.  
A data limite para o envio  
dos trabalhos é 18 de março. 

realização: Instituto 
Ethos, o UniEthos  
e o jornal Valor  
Econômico
mais informações:   
www.premioethosvalor. 
org.br

» D e  27  a  3 0  d e  m a i o 
Prêmio ECO – AMCHAM
a 10ª edição da Conferencia 
internacional – Empresas e 
responsabilidade social,  
promovida pelo instituto  
Ethos, será um momento  
de balanço e reflexão da rsE  
no Brasil e na américa Latina.  
 O evento contará com 

representantes e especialistas  
dos EUa, além de outros 
continentes, que irão  
compartilhar suas experiências  
e conhecimentos. a programação 
está disponível no site do  
instituto Ethos, onde também 
possível realizar as inscrições 
até o dia 13 de maio. quem fizer 
antecipadamente até 29  
de fevereiro, paga r$ 2.310,00  
(associados pagam r$ 1.320,00).

realização: Instituto  
Ethos de Empresas  
e responsabilidade Social.
mais informações: www.
ethos.org.br

» e n t r e  j u n h o  e  j u l h o 
Prêmio Valor Social
O prêmio é uma iniciativa  
do Jornal Valor Econômico  
e tem o apoio técnico do 
instituto Ethos de Empresas e 
responsabilidade social e do 
instituto akatu pelo Consumo 
Consciente. O prêmio é uma 
homenagem às empresas que têm 
compromisso com a sociedade e 
o desenvolvimento sustentável. 
as empresas podem concorrer 
em seis categorias: respeito ao 
consumidor, meio ambiente, 
relação com a comunidade, 
público interno, micro e pequenas 
empresas e o prêmio principal para 
as organizações que promovem a 
responsabilidade social.

realização: Jornal  
Valor Econômico 
mais informações: www.
valoronline.com.br/vsocial
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J o s é  e l i  
d a  v e i g a

J
osé Eli da Veiga é um dos raros economistas que 
consegue olhar o mundo fora da bitola do econô-
mico-financeiro. Fundador do núcleo de Econo-
mia socioambiental (nEsa), professor titular do 

Departamento de Economia da Faculdade de Economia, 
administração e Contabilidade da Universidade de são 
Paulo (UsP) e Doutor em Economia pela sorbonne, Vei-
ga já publicou 15 livros sobre desenvolvimento sustentável. 
Currículo que lhe dá autoridade para afirmar que o Pro-
tocolo de quioto, por sua ineficiência, deveria ser imedia-
tamente substituído por outro acordo global que tornasse 
cara qualquer emissão de gases de efeito estufa. Ele con-
sidera os biocombustíveis meros paliativos no esforço de 
estancar o aquecimento global – “a solução é acabar com 
o motor a explosão” – e adverte que o desmatamento do 
Cerrado e da amazônia logo deixará de ser a maior fon-
te de emissões do Brasil, pois o uso de termelétricas para a 
geração de energia está rapidamente reduzindo as virtudes 
ambientais da matriz energética do País.

brasil sustEntávEl como o senhor, um 
economista, despertou para a sustentabilidade?
josé Eli da vEiGa Fiz agronomia quando estava exi-
lado em Paris, no início dos anos 70, no ápice da ascensão 
da classe média nos EUa e na Europa que deu início à atual 
onda ambientalista, fortemente marcada por séria preocu-
pação com as explosões nuclear e populacional. Esse deba-
te desaguou na Conferência de Estocolmo, promovida pela 

OnU, em 1972. Comecei a vida profissional completamen-
te ligado às coisas da natureza, o que não impediu minha 
especialização em economia rural e em economia do de-
senvolvimento. atraia-me muito a idéia de ecodesenvolvi-
mento, preconizada por ignacy sachs. Essa expressão, que 
acabou não pegando principalmente pela resistência dos 
EUa, foi precursora da noção de desenvolvimento susten-
tável, que só se tornou conhecida com o relatório Brun-
dtland, Nosso futuro Comum, publicado em 1987, apesar de 
ter surgido em debates da OnU desde 1979.

bs como explicar a posição americana e a 
resistência dos demais países desenvolvidos?
jEv é absurdo separar os países em desenvolvidos e em 
desenvolvimento, pois existem pelo menos três catego-
rias em qualquer classificação razoável. O PnUD (Pro-
grama das nações Unidas para o Desenvolvimento) 
considera que existem países de alto, médio e baixo de-

Para o fundador do Núcleo de Economia Socioambiental  
da USP, só a criação de impostos ou cotas forçará o mundo  
a reduzir as emissões de gases de efeito estufa
EntrEvista  cláudia iZiquE     fotos  MarcElo soubhia / aG. fotositE

fracassou
QuioTo

Entrevista

ecoDeseNvolvimeNTo
Ignacy Sachs definiu ecodesenvolvimento, em 1974, 
como o desenvolvimento “endógeno e dependente de 
suas próprias forças”, que harmonize objetivos sociais 
e econômicos do desenvolvimento com uma “gestão 
ecologicamente prudente dos recursos e do meio.” A 
partir dessa configuração geral, elencou suas cinco 
dimensões de sustentabilidade: social, econômica, 
ecológica, espacial e cultural.



“do mesmo jeito que 
se criaram impostos 
para cigarros e para 
bebidas alcoólicas, 
deveria ser criado um 
imposto sobre o co2 

que foi emitido para a 
produção de qualquer 
mercadoria”
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senvolvimento. Os melhores pesquisadores sempre li-
daram com as noções de países centrais, semiperiféricos 
e periféricos. E a sociedade em geral se encarregou de 
chamar de “emergentes” os países que ficam na posição 
intermediária. isso mostra o quanto pode ser absurdo 
que os defensores do Protocolo de quioto continuem a 
separar o mundo em apenas duas categorias: as quaren-
ta nações que fazem parte do chamado anexo 1 (Nota do 
editor: formato por países desenvolvidos e do leste europeu), 
e os demais países, entre os quais China, Índia, Brasil, 
indonésia e áfrica do sul. além de já emitirem muito, 
esses grandes emergentes têm taxas de crescimento das 
emissões que os colocarão à frente da grande maioria 
dos que estão no anexo 1.  

bs qual a sua avaliação  
sobre os resultados de quioto?
jEv quioto foi um crime. Os responsáveis pela enge-
nharia do protocolo não acreditavam nos relatórios do 
iPCC (Painel intergovernamental de mudanças Cli-
máticas). Estabeleceram para os países do anexo 1 com-
promisso de redução média de 5% das emissões de ga-
ses de efeitos estufa em relação aos níveis de 1990, para 
o período 2008-2012. isso é irrisório e inócuo. a redução 
deveria ser de, no mínimo, 40%. E, ainda assim, poucos 
países atingiram suas ínfimas metas. alguns do Leste 
Europeu tiveram bom desempenho devido ao colapso de 
suas economias. isso também ajuda a entender o caso da 
alemanha, favorecida pela reunificação. a rigor, a Grã 
Bretanha será a única nação que poderá dizer que cum-
priu o Protocolo.

bs qual seria o acordo possível?
jEv Forçar os países desenvolvidos a cumprir metas 
é uma concepção errada. ainda é impossível conse-
guir uma real descarbonização das matrizes energé-
ticas. isso exigirá descobertas científicas que só po-
derão resultar de programas de pesquisa com forte 
cooperação internacional. Enquanto se espera por 
tais descobertas, é preciso que se adotem soluções pa-
liativas, como a dos biocombustíveis e a do seqüestro 
de carbono, entre outras. O mecanismo de Desen-
volvimento Limpo (mDL) é interessante, mas quan-
do esses mercados de carbono vierem a funcionar 

muito bem seu efeito corresponderá a apenas 1% das 
necessidades de redução das emissões. Então, não se 
deve dourar a pílula: a emissão de carbono tem que 
ficar cara. Caso contrário, não haverá estímulos para 
as pesquisas científicas e tecnológicas, nem para que 
as empresas adotem os paliativos disponíveis. se as 
emissões não custarem caro, demorará muito mais 
para que se viabilize o uso, por exemplo, do hidro-
gênio, da energia eólica e da fotovoltaica. Há pesqui-
sas em curso – sem muito apoio, diga-se de passagem 
– voltadas para o futuro uso da energia dos ventos de 
alta altitude ou de nano-baterias solares. é claro que 
a melhor alternativa seria a fusão nuclear, mas nin-
guém aposta que ela possa ocorrer neste século. as 
pesquisas do itEr (sigla em inglês para reator Expe-
rimental termonuclear internacional), por exemplo, 
deixam claro que os primeiros resultados – e muito 
preliminares só começarão a surgir em 2050. 

bs de que maneira seria possível  
encarecer as emissões de co

2
?

jEv Do mesmo jeito que se criaram impostos para cigar-
ros e para bebidas alcoólicas, deveria ser criado um im-
posto sobre o que foi emitido para a produção de qualquer 
mercadoria. Esse imposto não pode ser muito alto para 
não inviabilizar os negócios, mas poderia aumentar gra-
dativamente. Um exemplo: assim que criado, o imposto 
seria de Us$ 10 por tonelada emitida, mas já com o avi-
so de que aumentaria um ou dois dólares por ano. tam-
bém é possível conseguir o mesmo resultado se as cotas 
de emissão que estão sendo atribuídas aos setores indus-
triais que mais emitem passarem a ser leiloadas. infeliz-
mente esse debate entre taxar ou leiloar mal começou.

bs quais são as perspectivas  
para o período pós-quioto?
jEv Os relatórios do iPCC não foram levados em con-
ta em Bali, na indonésia, quando se traçou o mapa do 
Caminho para o período pós-quioto, a partir de 2012. 
Esperar até 2012 já é por si só um absurdo. O caminho 
deveria ser: fazer outro acordo com a participação 
americana e enfrentar o debate sobre instrumentos 
econômicos que acelerem os surgimentos das inova-
ções e gerem novos mercados.

Entrevista
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bs qual tem sido a posição do brasil?
jEv a pior possível. Preocupado em ter de aceitar me-
tas impostas em relação à amazônia, o Brasil adota uma 
política defensiva. Por isso, tende a fazer aliança com Ín-
dia e China, quando a nossa situação é muito mais favo-
rável, pois tínhamos uma matriz energética limpa e coibir 
o desmatamento não depende de descobertas científicas 
ou inovações tecnológicas. O Brasil já tem um Plano de 
Desmatamento Zero, elaborado em conjunto por gover-
nos estaduais e nove OnGs, que mostra ser possível aca-
bar com desmatamento em sete anos. mas há um grave 
problema: o Brasil está aumentando as emissões não de-
correntes do desmatamento, principalmente depois que 
começou a usar termelétricas.

bs  no que se refere aos combustíveis  
fósseis,  o etanol pode ser uma solução?
jEv não. a solução é acabar com o motor a explosão e 
utilizar motores movidos a hidrogênio. mas essa será 
uma revolução complicadíssima, equivalente à do apare-
cimento dos automóveis na época das carruagens. impli-
cará numa mudança de toda essa infra-estrutura criada 
em torno dos combustíveis derivados do petróleo. Essa 
janela de oportunidade que se abre para o Brasil com a 
produção de etanol ainda durará um pouco porque ainda 
não se viabilizou o etanol celulósico. quando isso acon-
tecer, será possível usar até capim para produzir álcool. O 
Brasil já tem patentes dessa nova tecnologia, mas é bom 
lembrar que os EUa estão investindo para valer nesse 
tipo de pesquisa, enquanto a Embrapa mal engatinha. 

bs o senhor afirma que os recursos naturais  
têm que integrar os cálculos do pib.
jEv Essa discussão tem 35 anos. no início dos anos 70, 
surgiram simultaneamente nos EUa e no Japão contesta-
ções sobre o cálculo do PiB. Desde então proliferam indi-
cadores alternativos, já que mudar os sistemas de contas 
nacionais ficaria muito complicado. O problema é que me-
didas alternativas não emplacam. a sugestão tem que vir 
da OnU que propôs, por exemplo, o Índice de Desenvolvi-
mento Humano (iDH), uma idéia engenhosa, mas que, na 
dimensão renda, utiliza justamente o PiB per capita. Como 
calcular o aumento anual da riqueza sem que esse cálculo 
embuta qualquer tipo de depreciação/amortização do capi-

tal natural? isso precisaria ser descontado. O Banco mun-
dial tem se dedicado muito à busca do que eles chamam 
de “poupança genuína”, uma noção que leva em conta a 
depreciação dos recursos naturais, e também os aumentos 
relativos ao capital humano e ao capital social. todavia, há 
inúmeros obstáculos técnicos a serem enfrentados. talvez 
a solução surja da recente iniciativa do presidente da Fran-
ça, que criou uma equipe de alto nível que terá por missão 
garantir o funeral do PiB. Vamos torcer. 

“a solução é acabar  
com o motor a explosão 
e utilizar motores 
movidos a hidrogênio”

m a t r i z  e n e r g é t i c a  •  c h i n a 
p i B  •  F u s ã o  n u c l e a r

PlaNo	sarkozy
O presidente da França, Nicolas Sarkozy criou em 
janeiro um grupo de estudos presidido pelo prêmio 
Nobel de Economia, Joseph Stiglitz. A missão é criar 
um novo instrumento para medir o crescimento.  O 
grupo é formado por especialistas e conta com a 
participação de outro Nobel de Economia, o indiano 
Amartya Sem. “Os instrumentos tradicionais de 
medição do PIB não levam em conta a degradação do 
meio ambiente, nem o desaparecimento dos recursos”, 
afirmou Stiglitz à France Press.  O trabalho deve estar  
concluído em um ano e meio.



c a p a

DINHEIRO 

NO 
AR



A 
burguesia inglesa do século xViii tinha 
três grandes preocupações: aumentar 
os lucros, reduzir os custos e acelerar 
a produção. Essas foram as bases da 

revolução industrial que disseminou o sistema 
capitalista da inglaterra para quase todo o ocidente. 
três séculos depois, o lucro continua sendo a grande 
força motriz da economia capitalista, mas ao longo 
dos anos muitos outros valores foram incorporados ao 
setor empresarial. O mundo dos negócios hoje, além 
da faceta econômica, tem de levar em conta aspectos 
humanos e ambientais. no mundo corporativo do 
século xxi, recursos naturais são tratados como 
commodities e os cuidados com o meio ambiente se 
transformaram em oportunidades de negócios. O 
Protocolo de quioto, por exemplo, fez da redução das 
emissões de carbono um lucrativo mercado que, de 
acordo com dados do Banco mundial, movimentou 
cerca de Us$ 30 bilhões em 2006, o correspondente a 
1,6 bilhões de toneladas de CO2. E as conclusões da 13ª 
Conferência das Partes (COP 13) da Confederação do 
Clima, realizada em dezembro, em Bali, apontam para 
o crescimento desse mercado. muitos apostam que 
o sucesso ou o fracasso das empresas será, daqui para 
frente, medido pela capacidade de sobreviver em um 
mundo com restrições ao carbono.

DINHEIRO 
rEportaGEM  vânia alvEs

Sua empresa já está pronta 
para viver em uma economia 
marcada pela restrição das 
emissões de carbono?
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a maior conquista da COP 13, a adesão dos Esta-
dos Unidos ao documento final, batizado de mapa 
do Caminho, pode ser vista como uma tendência 
de consolidação do mercado de carbono. “Uma das 
razões para os Estados Unidos entrarem no jogo é a 
percepção de que estão ficando para trás no merca-
do de energia limpa”, analisa marco Fujihara, pre-
sidente do instituto totum, consultoria especia-
lizada em sustentabilidade empresarial, co-autor 
do livro Caminhos da sustentabilidade e um dos 
integrantes do iPCC (Painel inter-governamental 
sobre mudanças Climáticas, em inglês).

Para marina Grossi, coordenadora da Câmara 
técnica de mudança do Clima do CEBDs, a posição 
das empresas na COP13 é outro forte indício do ama-
durecimento do mercado. “acompanho as COPs 
desde 1997 e nunca vi uma participação tão forte do 
setor privado. Há alguns anos, os representantes das 
empresas tentavam convencer os negociadores dos 
custos do setor privado nas questões ambientais. 
Em Bali, as empresas pressionaram para que o tema 
emissão de carbono avançasse”, diz marina. a po-
pularização do assunto levou os empresários a uma 
consciência de que a restrição do carbono é uma rea-

lidade e as cobranças da sociedade é que provocaram 
essa mudança. “isso sem falar das boas oportunida-
des de negócios oferecidas pelo mercado de carbono”, 
afirma. Prova da participação maciça das empresas 
no encontro foi o interesse despertado por publica-
ções como Contribuições Brasileiras para a mitigação da 
mudança do clima: Florestas, biocombustíveis e as Pers-
pectivas Financeiras, lançada pelo CEBDs, em Bali.

China e Índia na frente
O mercado de carbono apresenta boas oportunida-
des de negócios. O princípio das responsabilidades 
comuns, porém diferenciadas, previsto no Protoco-
lo de quioto coloca as empresas instaladas no Brasil 
– assim como nos demais países em desenvolvimen-
to – em uma posição confortável. Esse princípio re-
conhece que os países em desenvolvimento iniciaram 
o processo de industrialização mais tarde que os de-
senvolvidos, portanto são responsáveis pela menor 
e mais recente parte das emissões de carbono na at-
mosfera e não devem ter metas de redução para cum-
prir na primeira fase do acordo. as nações desenvol-
vidas, por outro lado, têm até 2012 para reduzir 5,2% 
os índices de emissão de dióxido de carbono (CO2), 

c a p a

Manifestação em bali: adesão dos Estados unidos aponta  
para a tendência de consolidação do mercado de carbono

Marina Grossi, do  
cEbds: “Em bali,  
empresas pressionaram 
para que o tema emissão  
de carbono avançasse”
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em relação aos níveis medidos em 1990, o que, para 
muitos especialistas, é insuficiente (leia a entrevista 
do economista José Eli da Veiga na pág. 16 desta edição).

Uma das formas de redução previstas no Proto-
colo de quioto é o mecanismo de Desenvolvimen-
to Limpo (mDL). O sistema permite que parte das 
compensações das emissões seja realizada em países 
emergentes, como o Brasil, para baratear os custos 
das reduções e induzir o uso de novas tecnologias nas 
nações em desenvolvimento. O mercado de mDL é 
dominado atualmente pela China, que respondeu por 
61% dos Us$ 5 bilhões negociados em 2006, seguida 
pela Índia com 12% e pelo Brasil, com tímidos 4%. 
segundo relatório do ministério da Ciência e tecno-
logia compilado no final de janeiro, o Brasil tem hoje 
264 projetos de mDL, a China tem 975 e a Índia, 834. 
China e Índia dominam esse mercado principalmen-
te porque a principal fonte de energia desses países é 
a queima de combustíveis fósseis.

a expectativa do mercado, segundo nuno Cunha e 
silva, diretor para a américa Latina da Ecosecurities, 
empresa especializada no desenvolvimento e gestão 
de projetos de carbono, é que os projetos de mecanis-
mos de Desenvolvimentos Limpos sejam utilizados 

em 30% a 50% das reduções da Europa e do Japão até 
2012, quando termina a primeira fase do Protocolo de 
quioto. “todas as grandes empresas brasileiras que 
ainda não estão no mercado de carbono estão estu-
dando as possibilidades de entrar”, afirma silva.

Quioto fase 2
a Votorantim Cimentos já tem três projetos aprova-
dos pelo Conselho de mDL e prontos para entrarem no 
mercado de carbono: um de substituição de óleo com-
bustível por gás natural em Cubatão; outro de aumen-
to de potência de Pequenas Centrais Hidrelétricas de 
várias plantas e um terceiro, em Pedra Cavalo (Ba), 
que consiste na geração de energia hidrelétrica a partir 
das águas de um lago. Outros dois projetos estão em 
processo de aprovação. a empresa ainda não sabe se 
colocará as reduções certificadas de emissões (rCEs) 
no mercado de carbono ou se utilizará os créditos em 
fábricas instaladas nos Estados Unidos em Canadá. 
Com essas e outras medidas, a Votorantim Cimentos 
conseguiu reduzir os níveis de emissão que, em 1990, 
era de 752 quilos de carbono por tonelada de produto, 
para 659 quilos de carbono por tonelada de produto, em 
2006, quando foi realizada a última auditoria. “O de-
safio é manter esses níveis porque as nossas emissões 
já eram mais baixas que as médias mundiais, de 900 
quilos por tonelada do produto”, diz a gerente de meio 
ambiente da empresa, Patrícia montenegro. Com a re-
dução, a empresa ultrapassou a meta de diminuir, até 
2012, 10% das emissões de suas fábricas.

Mercado aquecido
A participação dos países e regiões  
no mercado de créditos de carbono

China: 61%
Índia: 12%
Brasil: 4%
Restante da 
America Latina: 6%
Restante da Asia: 7%
Africa: 3%
Outros: 7%

usina em pedra do 
cavalo (ba): geração  
de energia hidrelétrica  
a partir de um lago

fonte: Banco Mundial
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Foram necessários 12 dias 
de negociações em reuniões 
que muitas vezes avançavam 
madrugada adentro para que 
os 12o países que participaram 
da 13ª Conferência das Partes  
(COP 13), da Confederação 
do Clima, chegassem a um 
consenso e assinassem as 

diretrizes para combater 
as mudanças climáticas até 
o encontro em 2oo9, em 
Copenhague (Dinamarca), 
quando será elaborado o  
acordo que substituirá  
o Protocolo de Quioto. 

O documento, batizado 
Mapa do Caminho, deveria ter 

sido assinado na sexta-feira, 
dia 14 de dezembro, último 
dia da conferência. Mas só 
na tarde seguinte, depois de 
uma reunião do secretário 
geral da ONU, o coreano Ban 
Ki-Moon, com negociadores 
dos EUA, Canadá e Japão 
– os três países que estavam 
dificultando o processo –  
é que o acordo foi fechado.  
“A entrada dos Estados  
Unidos foi um mérito de  
Ban Ki-Moon, que se mostrou 
um grande negociador ao 
conseguir juntar todas as 
partes”, avalia o consultor 
Marco Fujihara. 

A inclusão das 
recomendações do IPCC 
(Painel Inter-governamental 
sobre Mudanças Climáticas), 
sugerindo metas de redução as 
emissões de carbono entre de 

algumas companhias já estão de olho na se-
gunda fase do Protocolo de quioto, quando o Bra-
sil poderá ter metas a cumprir. “Empresas de to-
dos os portes e setores estão fazendo a contagem 
das emissões, mesmo que não tenham a intenção 
de vender créditos de carbono. é importante que 
cada setor saiba exatamente quanto emite para 
que possa negociar índices de redução no caso de 
a segunda fase do Protocolo de quioto estipular 
metas também para os países em desenvolvimen-
to”, diz ricardo Valente, diretor da Key associa-
dos, consultoria especializada no mercado de car-
bono. no período de um ano, entre janeiro de 2007 
e janeiro de 2008, a Key registrou crescimento de 
140% no número de propostas de trabalho relacio-
nadas ao tema.

a contagem é o primeiro passo para as empre-
sas entrarem no mercado de carbono. O inventá-
rio é encaminhado para o ministério da Ciência 

e tecnologia e se aprovado, para o conselho de 
mDL, que tem a tarefa de analisar o projeto de re-
dução e emitir os créditos. as transações, em ge-
ral, são feitas por meio dos fundos de créditos.

além de lucrarem com as transações de carbono 
e se preparem para o futuro do Protocolo de quioto, 
as companhias estão interessadas em prestar contas 

Algumas empresas  
já estão de olho na 
segunda fase do 
Protocolo de Quioto, 
quando o Brasil poderá 
ter metas a cumprir 

c a p a

ban Ki-Moon: 
depois de várias 
madrugadas,  
Mapa do caminho

O pós-Quioto
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Mundo carbonizado: 
primeiro passo é 
empresas fazerem  
o inventário das 
emissões

25% e 4o%, foi o ponto  
mais polêmico. Ambientalistas 
e pesquisadores defendiam  
que a orientação seguisse  
as diretrizes do documento, 
mas para atender as condições 
americanas, a recomendação 
foi transformada em uma  
nota de rodapé. 

Para Karen Suassuna, 
técnica em mudanças 
climáticas da ONG WWF,  
a ausência de metas 
enfraqueceu o conteúdo do 
Mapa do Caminho. “O preço 
da adesão americana foi muito 
alto”, diz. Marina Grossi, do 
CEBDS. “A adesão americana 
é resultado de uma grande 
pressão pública. O setor 
privado teve uma participação 
importante nesse processo 
e queria conclusões mais 
objetivas”, diz Marina. 

E os chEfEs 
dE Estado?
Na opinião de Fujihara, no 
entanto, a localização das 
considerações do IPCC é um 
detalhe. “O importante é trazer 
os EUA para o jogo”, avalia 
o consultor, que é um dos 
integrantes do IPCC. Fujihara 
arrisca até prever os próximos 
passos das negociações: 
“provavelmente os americanos 
farão uma convenção em 
Detroit e criarão um outro 
documento similar, como um 
Protocolo de Detroit, para não 
dizer que voltaram atrás na 
decisão sobre Quioto”.

Para o Brasil, também  
foi importante a inclusão  
dos desmatamentos evitados 
nos cálculos das metas  
de redução da segunda fase 
do Protocolo. Outro avanço 

do Mapa do Caminho foi 
a inclusão da preservação 
florestal no mercado de 
carbono e a aprovação de  
um fundo internacional  
de preservação. Em Bali, 
também ficou acordado  
um compromisso dos países 
ricos de transferir tecnologias 
limpas para que as nações  
em desenvolvimento reduzam 
as emissões de carbono. 

Na opinião de Fábio 
Feldmann, no entanto,  
as conferências climáticas 
ficaram pequenas para  
o tamanho do problema.  
“A COP não reflete o patamar 
em que o assunto está porque 
não conta com a participação 
de chefes de Estado.  
O assunto é urgente e precisa 
ter a participação de quem 
realmente decide”, diz.
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Mata Atlântica: floresta 
preferencial para compensar 

as emissões de CO2
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aos seus acionistas. “as empresas estão sendo cobra-
das por seus stakeholders a prestar satisfação. E fer-
ramentas como o Carbon Disclosure Project (CPD) 
que mostram a transparência das empresas são cada 
vez mais valorizadas no mercado”, diz Valente. a 
versão brasileira do CPD reúne informações sobre a 
emissão de 30 empresas brasileiras.

Plantar para compensar
De olho em um rendimento intangível, mas tão valio-
so quanto os dólares que podem resultar do mercado 
de carbono, muitas empresas buscam compensar as 
emissões. nesses casos, o investimento é revertido na 
construção de uma boa imagem corporativa. a GOL 
Linhas aéreas, por exemplo, não está no mercado de 
carbono, mas anunciou recentemente que pretende 
reduzir a emissão de gás carbônico em 20% por assen-
to – quilômetro oferecido (asK) até 2012. Entre janei-
ro de 2004 e dezembro de 2006, a compra de aeronaves 
com motores mais modernos e eficientes resultou em 
uma redução de 6%. “Por manter uma frota jovem e 
moderna, a GOL consome menos combustível e pos-
sui uma das mais baixas taxas de emissão de gás car-
bônico do mundo”, diz o vice-presidente de operações 
da GOL, Fernando rockert magalhães. 

Para compensar as emissões, algumas empresas 
optam por programas de neutralização de carbo-
no. a OnG Fundação sOs mata atlântica, que de-
senvolve programas de reflorestamento, já plantou 
24,8 milhões de mudas com financiamento de com-
panhias privadas. muitas financiadoras chegam 
à OnG por meio de consultorias que fazem a con-
tagem de carbono – a sOs não 
faz inventários – outras, pagam 
pelo plantio sem vínculos com a 
emissão de carbono.

a iniciativa de plantar árvores 
é vista com bons olhos pelos am-
bientalistas, mas com ressalvas. 
“as empresas que pretendam 
dispor de uma política séria em 
relação às suas emissões devem 
começar pela sua redução. Plan-
tar árvores é compensação à pos-
teriori. Essa é uma providência 
provisória para tratar das emis-

sões que não possam ser eliminadas no curto pra-
zo“, diz marcio santilli, coordenador do instituto 
socioambiental. “afirmar que está fazendo a neu-
tralização não é correto porque as emissões só serão 
compensadas décadas após o seu plantio”, explica.

Estratégia X marketing
Fábio Feldmann, secretário executivo do Fórum Bra-
sileiro de mudanças Climáticas, alerta para o risco de 
fazer de iniciativas como essas uma simples jogada de 
marketing. “não é estratégico deixar o tema do car-
bono fora dos negócios. assim como não é estratégi-
co usar o tema só para fazer marketing. as empresas 
que se dizem sustentáveis estão assumindo um risco 
maior porque serão questionadas pelo mercado por 
posturas assumidas e, se não corresponderem, certa-
mente terão a reputação abalada”, diz o especialista.

apesar do crescimento do mercado de carbono e do 
aumento do interesse do setor privado pelo assunto, 
na opinião de nuno Cunha e silva, da Ecosecurities, 
muitos empresários ainda não entendem os mecanis-
mos de quioto e, por isso, não dão a devida importân-
cia à questão. muitas vezes o tema ainda não faz parte 
da core business das companhias mesmo entre as trin-
ta empresas que abriram ao público informações so-
bre suas emissões no Carbon Disclosure Project. Em 
46% das empresas com alta intensidade de emissões 
de carbono que responderam ao questionário do CPD, 
as questões relacionadas a emissões não são tratadas 
pelos cargos administrativos mais altos.

Estima-se, de acordo com o professor da UsP José 
Goldemberg, que 800 milhões de toneladas de car-

bono serão evitadas até 2012, uma 
média de 126 milhões de toneladas 
por ano. não é muito se compara-
do aos 6 bilhões de toneladas emiti-
dos anualmente. ao contrário das 
pioneiras da revolução industrial, 
que tiveram séculos para melhorar 
o processo fabril alimentado ini-
cialmente pela queima de carvão 
mineral e depois pelos combustí-
veis fósseis, as corporações de hoje 
sabem que brigam contra o relógio 
para encontrar soluções tecnológi-
cas e evitar o aquecimento global.

Muitos 
empresários  

não dão a devida 
importância  
ao mercado  

de carbono e, 
muitas vezes,  
o tema não faz 

parte do negócioFo
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Como dez empresas brasileiras trabalham 
para reduzir sua “pegada carbônica”

Natura 
A empresa lançou o projeto Carbono 
Neutro, pelo qual pretende, nos 
próximos cinco anos, diminuir em 
33% as emissões de gases de efeito 
estufa (GEE) por quilo de produto 
produzido em toda a cadeia de 
valor. O restante será mitigado com 
o apoio a projetos agroflorestais 
e de energias alternativas. “Mais 
do que compensar, os esforços 
são de reduzir nossas emissões. 
O que não puder ser reduzido 
será compensado por meio de 
patrocínio a projetos selecionados 
por edital e que tragam benefícios 
socioambientais constatáveis”, 
afirma Daniel Gonzaga, diretor de 
Pesquisa e Tecnologia da Natura.

Medidas que vão da diminuição de 
viagens aéreas ao desenvolvimento 
de embalagens com baixa emissão 
de CO

2
 compõem as estratégias para 

minimizar a “pegada carbônica” da 
empresa. “Já iniciamos a análise 
de todo o ciclo de vida dos nossos 
produtos para diminuir o impacto. 
Desde a extração da matéria-prima 
até a disposição final dos produtos e 
embalagens”, explica Gonzaga.

A meta de redução da empresa 
foi estabelecida após um estudo 
criterioso realizado pelo Sistema 
Natura de Gases do Efeito Estufa, 
criado em 2006, que inventariou as 
emissões (estimadas em 300 mil t 
de CO

2
 equivalente no ano passado), 

definiu o potencial de redução e 
planejou as ações para tornar a 
companhia neutra em carbono. 

Bradesco
O banco deu início ao levantamento 
dos gases de efeito estufa emitidos 
pela matriz, no complexo Cidade  
de Deus, em Osasco, Grande  
São Paulo. Com consultoria e 
auditoria externas, o estudo  
incluiu as emissões provenientes  
das atividades das cerca de  
10 mil pessoas (entre funcionários 
e terceirizados) que trabalham na 
sede, além do CO

2
 proveniente dos 

transportes realizados em todo o 
Brasil (frota nacional de veículos, 
helicópteros e um avião da empresa, 
transportes de terceiros e viagens 
dos funcionários).

Seguindo a metodologia do 
Greenhouse Gas Protocol, as contas 
apuradas mostraram que o banco 
emitiu em 2006 cerca de 22,3 mil 
toneladas de CO

2
 equivalente. A 

compensação foi feita com o plantio, 
no fim do ano passado, de 37.200 
árvores em parceria com a Fundação 
SOS Mata Atlântica e com recursos do 
Bradesco Capitalização.

“Em 2007, o banco estendeu 
o levantamento das emissões 
para todas as suas atividades no 
País, tornando a compensação do 
carbono um compromisso nacional”, 
diz Jean Philippe Leroy, diretor do 
departamento de relações com 
mercado do Bradesco. No final deste 
ano, o Bradesco deve compensar 
as 180 mil t de CO

2
 equivalente 

emitidas no ano anterior com o plantio 
monitorado de 250 mil árvores. “Além 
da compensação, também estamos 
empenhados em reduzir nossas 
emissões. Para 2008, devemos 
diminuir em 10% o consumo de 
energia com o uso de equipamentos 
mais eficientes”, conta Leroy.

furnas
Há quatro anos, a empresa estuda 
as emissões de seus reservatórios 
para o projeto de pesquisa Balanço de 
Carbono, criado com o investimento 
de R$ 12 milhões para atender a 
uma demanda da comunidade 
científica internacional: contribuir na 
padronização de metodologias de 
mensuração das emissões de GEE em 
reservatórios de hidrelétricas.

rEportaGEM  vânia alvEs

carBono
todos contra o

leroy, do bradesco:  
compensação com plantio
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“Os resultados mostram que o 
nível mais alto de emissão obtido 
nos levantamentos significou menos 
da metade do carbono emitido pela 
mais limpa e moderna termelétrica 
européia”, conta o gerente da divisão 
de meio ambiente natural de Furnas, 
André Prates Cimbrelis. 

A próxima etapa, verificará as 
emissões antes, durante e depois do 
enchimento de um reservatório. 

Plantar
A partir deste ano, a produção 
da Plantar Siderúrgica, em Sete 
Lagoas, MG, será 100% suprida por 
carvão vegetal de 25 mil hectares 
de florestas de eucalipto da própria 
empresa. A opção pelo combustível, 
que substitui o coque de petróleo, 
gerou créditos de carbono para 
o Fundo Protótipo de Carbono do 
Banco Mundial. “Ao longo de 28 anos, 
os projetos da Plantar diminuirão a 
concentração de CO

2
 na atmosfera 

em aproximadamente 12,8 milhões 
de toneladas”, diz Fábio Avelar 
Marques, gerente de projetos de 
carbono da Plantar.

energias	do	Brasil
A holding realizou a primeira 
venda de VERs (Verified Emission 
Reduction) para a empresa alemã 
3C Markets. O valor da negociação 
foi equivalente a 122 mil toneladas 
de CO

2
 de emissões evitadas com 

o funcionamento de uma quarta 
turbina da Usina Hidrelétrica 
Mascarenhas (ES) e da Pequena 
Central Hidrelétrica Paraíso (MS). 
Juntas, as duas evitam a emissão 
anual de 80,3 mil toneladas de CO

2
. 

ipiranga
A empresa investiu R$ 6 milhões 
e adquiriu 5 mil toneladas de 
créditos de carbono à época do 
lançamento do cartão de crédito 
Ipiranga Carbono Zero (bandeira 
Mastercard). O cartão permite ao 
consumidor compensar as emissões 
de CO

2
 decorrentes da queima 

de combustível de seu veículo. 
Parte do valor gasto com o cartão 
Carbono Zero é direcionada para 
o plantio de árvores e iniciativas 
de compensação ambiental, como 
a compra de créditos de carbono. 
“Já emitimos cerca de 50 mil 
cartões e devemos chegar a 120 mil 
em setembro deste ano”, calcula 
Ricardo Maia, diretor de marketing 
da Ipiranga. 

shell
Ainda em 1998, a companhia 
estabeleceu metas voluntárias 
de redução de suas emissões. No 
Brasil, o Programa de Eficiência 
Energética tem contribuído para 
uma redução de 130 mil toneladas 
de CO

2
, em operações da Shell e de 

clientes de diferentes segmentos 
industriais. Além disso, a Shell 
antecipou-se à obrigatoriedade 
legal da mistura de 2% de biodiesel 
no diesel a partir deste ano e iniciou 
a comercialização do produto  
em setembro de 2006, evitando  
a emissão de 127 mil toneladas de 
CO

2
 somente em 2007. Segundo  

o coordenador do Projeto Biodiesel 
da Shell Brasil, Cristiano Borges,  
o biodiesel já representa 40%  
do diesel vendido pela  
companhia no País.

souza	cruz
Há anos, a empresa realiza o 
monitoramento de suas emissões 
e controla o consumo energético 
das unidades de processamento 
de fumo e das fábricas de cigarros 
de Cachoeirinha (RS) e Uberlândia 
(MG). A Souza Cruz mantém 
duas fazendas de eucalipto para 
abastecimento próprio e estimula 
os produtores a usar lenha de 
florestas plantadas para a cura do 
fumo. Em outra frente, as emissões 
geradas com frotas de veículos, 
fretes contratados e viagens de 
funcionários da Souza Cruz são 
contabilizadas e controladas 
semestralmente. Atualmente,  
78% da energia consumida pela 
empresa vêm de fontes renováveis.

Petrobras
A empresa prepara-se para 
ingressar no mercado de 
carbono com projetos em quatro 
frentes: gerenciamento de 
emissões, eficiência energética, 
biocombustíveis e energia de fontes 
renováveis. O primeiro projeto a 
ser validado pela companhia foi 
a Usina Eólica Piloto de Macau 
(RN), que evita a emissão de 1,2 mil 
toneladas de gases ao ano. “Apesar 
de ser de pequena escala, o projeto 
foi escolhido por representar 
uma ação inovadora da Petrobras 
rumo às energias renováveis”, 
explica a gerente de negócios de 
desenvolvimento sustentável, Maria 
Júlia de Fátima Walter.

vale
A empresa tem um inventário de 
suas emissões e preserva três 
bilhões de árvores, entre florestas 
próprias e públicas, o que equivale 
a aproximadamente um bilhão 
de toneladas de CO

2
 estocados. 

“Nos próximos anos, investiremos 
US$ 300 milhões no projeto Vale 
Florestar, que reabilitará 300 mil 
hectares de florestas nativas por 
meio de silvicultura sustentável e 
irá seqüestrar milhões de toneladas 
de CO

2
 até 2012”, afirma o gerente-

geral de projetos institucionais da 
Vale, Flavio Montenegro.

furnas 
mede co2 de 
reservatório
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A meio caminho do prazo assumido por 189 países para 
reduzir a miséria do planeta, ainda está distante o dia 
em que os mais de 6 bilhões de habitantes da terra 

possam ter acesso a tudo que necessitam para subsistir. Durante 
a Cúpula do milênio, realizada em 2000, os líderes dos países-
membros da Organização das nações Unidas (OnU) assinaram 
a Declaração do milênio se comprometendo a priorizar a 
redução da fome e da extrema pobreza no planeta até 2015.

fim
fomeda

série 
oBJetivos de 
desenvolvimento 
do milênio
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Para isso, foram estabelecidos os Objetivos de Desen-
volvimento do milênio (ODm). são ao todo oito de-
safios socioeconômicos que devem ser alcançados por 
meio de ações concretas dos governos e da sociedade, 
com o apoio indispensável do setor empresarial.

O primeiro e mais conhecido dos objetivos é o 
de erradicar a extrema pobreza e a fome. De acor-
do com levantamento feito pelas nações Unidas, o 
número de pessoas vivendo com menos de um dólar 
ao dia caiu para 980 milhões em 2004, contra 1,25 
bilhão em 1990. a proporção foi reduzida, mas os 
benefícios do crescimento econômico se mostra-
ram desiguais entre os países e entre as regiões. as 
maiores desigualdades estão na américa Latina, no 
Caribe e na áfrica subsaariana.

Monitor on-line
Em pelo menos 43 países, cuja população soma 60% do 
total dos povos mundiais, porém, já se podem contar 
avanços em relação à meta inicial de reduzir em 50% 
o número de pessoas que ganham quase nada, passam 
fome e estão fora do mercado. Para cumprir plena-
mente essa meta, a maior parte das nações, entre elas 
o Brasil, reafirmam seu compromisso de enfrentar o 
desafio histórico de combater a pobreza promovendo 
crescimento econômico com inclusão social.

“Os resultados até agora mostram que houve al-
guns ganhos e que o sucesso ainda é possível na maior 
parte do mundo”, diz Ban Ki-moon, secretário-geral 
da OnU. De forma a garantir um mecanismo de fis-
calização e avaliação do cumprimento dessas metas, 

as várias agências ligadas às nações Unidas me-
dem os esforços feitos ao redor do planeta por 

intermédio de indicadores socioeconômicos. 

Uma das formas de se acompanhar o cumprimen-
to das metas de desenvolvimento é o mDG monitor 
(www.mdgmonitor.org), fruto de uma parceria entre a 
OnU e o site de buscas Google.

Um dos maiores estudiosos da miséria no Brasil, o 
economista marcelo neri, coordenador do Centro de 
Políticas sociais da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
garante que o País já cumpriu a primeira das metas do 
Objetivo 1 (veja quadro na página 31). Em um trabalho 
intitulado Miséria, Desigualdade e Políticas de Renda: O 
Real do Lula, neri indica duas mudanças no patamar 
de miséria. a primeira foi entre 1993 e 1995, quando a 
proporção de pessoas abaixo da linha da miséria caiu 
18,47%, e no período 2003 a 2005, quando houve uma 
queda de 19,18%. Esses dois episódios foram separados 

por um período de dez anos de relativa estabili-
dade da pobreza, apenas interrompidos em 
1998 e 2002, segundo o pesquisador. 

Fermento  
dos pobres

a novidade mais recente é que 2006 
foi o melhor ano isolado da série 

histórica medida pela FGV, com 
queda de 15% no índice de po-
breza. O trabalho mostra que a 

home do MdG Monitor: acompanhamento online
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proporção de brasileiros situados 
abaixo da linha da pobreza caiu 
de 35% para 19% do total da popu-
lação brasileira, estimada em 190 
milhões de pessoas. O levanta-
mento da FGV, feito com base na 
Pesquisa por amostra de Domicí-
lios (PnaD), aponta para a manu-
tenção da redução dos índices de 
desigualdade e da distribuição dos 
rendimentos no País. quando se 
calcula a redução da pobreza com 
base no ano de 2006, essa redução 
acumulada está em 58,54%.

Do ponto de vista da distribui-
ção de rendimentos, os 50% mais 
pobres cresceram sua participação 
nas riquezas do País em 12%, en-
quanto os 10% mais ricos aumen-
taram suas receitas em 7,8% no ano passado, segundo o 
relatório. “significa que o bolo continuou a crescer para 
todos, mas com mais fermento para os mais pobres. Os 
indicadores sociais baseados na renda são os melhores 
dos últimos dez anos”, resume o economista da FGV.

na prática, a linha de miséria proposta pela Funda-
ção Getúlio Vargas é mais elevada do que a da OnU, 
e sua queda acumulada é de 45,1% no período de 1992 
a 2006. De acordo com o levantamento mais recente 
feito pela OnU, a proporção de pessoas vivendo em 
extrema pobreza no mundo todo caiu de cerca de um 
terço da população global para menos de um quinto no 
período que vai de 1990 a 2004. a áfrica subsaariana 
é a região que está mais distante da meta de reduzir 
pela metade a pobreza até 2015.

na américa Latina e no Caribe, ainda é insuficiente 
o esforço para reduzir a miséria, mas o progresso está 
sendo rápido na queda da proporção de pessoas que pas-
sam fome. a pobreza extrema na região caribenha e 
latino-americana diminuiu cerca de quatro pontos per-
centuais (de 22,5% para 18,6%) entre 1990 e 2004, um 
avanço menor do que o necessário para o cumprimento 
do primeiro objetivo. na região há 96 milhões de pes-
soas em situação de pobreza extrema. Cerca de 52 mi-
lhões vivem nas zonas urbanas e 44 milhões nas rurais. 
O percentual de avanço até 2004 na redução da pobre-
za extrema na região foi de 34%, apesar de haver trans-
corrido, desde 1990, mais da metade do tempo previsto 
para a realização da meta.

Oportunidade  
brasileira
Um estudo da Comissão Econômi-
ca para a américa Latina e o Caribe 
(Cepal) mostra que só Brasil, Equa-
dor, méxico, Panamá e Uruguai 
– além do Chile, que já cumpriu sua 
meta – teriam obtido percentuais de 
avanço iguais ou superiores ao espe-
rado. a argentina e a Venezuela re-
gistraram nível de pobreza extrema 
maior do que em 1990, o que dimi-
nui suas possibilidades de atingir a 
meta em 2015.

a taxa de crescimento econô-
mico por habitante necessária para 
que cada um dos países da região 
cumpra a meta em 2015 é, em mé-

dia, de 2,9% ao ano. Essa média esconde importan-
tes diferenças. Os países que registram os maiores 
níveis de pobreza extrema, superiores a 30% – Bo-
lívia, Guatemala, Honduras, nicarágua e Paraguai 
–, deveriam incrementar sua renda por habitante a 
uma taxa média anual de 4,% durante os próximos 
11 anos. isso permitiria reduzir a pobreza extrema 
à metade, na hipótese de a distribuição da renda se 
manter inalterada.

no grupo de países com menor pobreza extrema 
– Chile, Costa rica e Uruguai –, seria preciso um 
crescimento do PiB de 0,4% ao ano, em média, nos 
próximos 11 anos. Para o grupo dos países com inci-
dência média de pobreza extrema, entre os quais se 
encontram argentina, Brasil, Colômbia, Equador, El 
salvador, méxico, Panamá, Peru e Venezuela, é ne-
cessária uma taxa anual de crescimento por habitan-
te da ordem de 3,1% ao ano, em média, para alcançar 
o primeiro Objetivo do milênio. Com relação à meta 
da erradicação da fome, o documento da Cepal revela 
que houve uma diminuição da subnutrição e da desnu-
trição infantil na maioria dos países. 

O Brasil tem uma oportunidade real de melhorar as 
condições de vida de sua população mais pobre. Enquan-
to o crescimento econômico deve ter uma influência 
importante nesse processo, tanto a experiência interna-
cional quanto os altos níveis de desigualdade do país su-
gerem o investimento em políticas públicas que garan-
tam acesso a quem realmente precisa de assistência.

nery, da fGv: brasil  
cumpriu primeira meta
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A partir desta edição, a 
BRASIL SUSTENTÁVEL 
(BS) apresenta um 
panorama de cada 
um dos Objetivos de 
Desenvolvimento do 
Milênio. Acompanhe:

objetivo 1	(BS 18)
Acabar com a fome  
e a miséria

meTa	1

Reduzir pela metade, 
entre 1990 e 2015, a 
proporção da população 
com renda inferior a um 
dólar por dia.

meTa	2

Reduzir pela metade, 
entre 1990 e 2015, a 
proporção da população 
que sofre de fome.

objetivo 2 (BS 19)
Atingir o ensino básico 
universal 

meTa	3

Garantir que, até 2015, 
todas as crianças, 
de ambos os sexos, 
terminem um ciclo 
completo de ensino 
básico.

objetivo 3 (BS 20)
Promover a igualdade 
entre os sexos e a 
autonomia das mulheres

meTa	4

Eliminar a disparidade 
entre os sexos no ensino 
primário e secundário, se 
possível até 2005,  
e em todos os níveis  
de ensino, mais tardar 
até 2015.

objetivo 4 (BS 21)
Reduzir a mortalidade 
infantil

meTa	5

Reduzir em dois terços, 
entre 1990 e 2015, a 
mortalidade de crianças 
menores de 5 anos.

objetivo 5 (BS 22)
Melhorar a saúde 
materna 

meTa	6

Reduzir em três quartos, 
entre 1990 e 2015, a 
taxa de mortalidade 
materna.

objetivo 6 (BS 23)
Combater o HIV/Aids, a 
malária e outras doenças

meTa	7

Até 2015, ter detido a 
propagação do HIV/Aids 
e começado a inverter a 
tendência atual.

meTa	8	

Até 2015, ter detido  
a incidência da  
malária e de outras 
doenças importantes  
e começado a inverter  
a tendência atual.

objetivo 7 (BS 24)
Garantir a 
sustentabilidade 
ambiental

meTa	9

Integrar os princípios 
do desenvolvimento 
sustentável nas políticas 
e programas nacionais 
e reverter a perda de 
recursos ambientais.

meTa	10

Reduzir pela metade, 
até 2015, a proporção 
da população sem 
acesso permanente 
e sustentável a água 
potável segura.

meTa	11

Até 2020, ter 
alcançado uma melhora 
significativa nas vidas 
de pelo menos 100 
milhões de habitantes 
de bairros degradados.

objetivo 8 (BS 25)
Estabelecer uma 
parceria mundial para o 
desenvolvimento

meTa	12

Avançar no 
desenvolvimento de 
um sistema comercial 
e financeiro aberto, 
baseado em regras, 
previsível e não 
discriminatório.

meTa	13

Atender às necessidades 
especiais dos países 
menos desenvolvidos, 
o que inclui um regime 
isento de direitos e não 
sujeito a quotas para 
exportações dos países 
menos desenvolvidos; 
um programa reforçado 
de redução da dívida 
dos países pobres muito 
endividados (PPME) 
e anulação da dívida 
bilateral oficial; e uma 
ajuda pública para o 
desenvolvimento mais 
generosa aos países 
empenhados na luta 
contra a pobreza.

meTa	14

Atender às necessidades 
especiais dos países 
sem acesso ao mar 
e dos pequenos 
Estados insulares em 
desenvolvimento 

meTa	15

Tratar globalmente 
a dívida dos países 
em desenvolvimento, 
mediante medidas 
nacionais e internacionais 
de modo a tornar a  
sua dívida sustentável  
a longo prazo.  
Ajuda pública para  
o desenvolvimento.

meTa	16

Em cooperação 
com os países em 
desenvolvimento, 
formular e executar 
estratégias que  
permitam que os  
jovens obtenham  
um trabalho digno  
e produtivo.

meTa	17

Em cooperação com  
a indústria farmacêutica, 
proporcionar o acesso  
a medicamentos 
essenciais a preços 
acessíveis, nos  
países em vias de 
desenvolvimento.

meTa	18

Em cooperação  
com o setor privado, 
tornar acessíveis os 
benefícios das novas 
tecnologias, em  
especial das tecnologias 
de informação e de 
comunicações.

O grande desafio 
 da humanidade
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Veja como as empresas podem ajudar 
o Brasil a matar a fome e acabar com a miséria

D
iante dos desafios de reduzir a fome e 
a miséria no mundo, o setor produti-
vo foi convidado a agir e alguns proje-
tos já começam a gerar resultados. a 

nestlé criou um programa social que remete à sua 
própria origem, em Vevey, na suíça, há 130 anos, 
quando seu fundador, o alemão Henri nestlé, in-
ventou a Farinha Láctea para combater o problema 
da desnutrição infantil. O Programa nutrir nasceu 
da aspiração de focar o investimento social em uma 
causa alinhada aos negócios da empresa, nas áreas 
de alimentação, saúde e bem-estar.

O programa foi desenvolvido a partir da consta-
tação de que grande parte da desnutrição que aflige 
milhões de brasileiros se deve à falta de informação 
e a hábitos alimentares inadequados. “atuamos em 
quase todas as regiões do Brasil, exceto o norte. na 

maioria das vezes, o maior problema não é a falta de 
alimentos, mas a falta de informação para o uso mais 
saudável”, explica João Dornellas, diretor de recursos 
Humanos da nestlé e presidente da Fundação nestlé 
Brasil. “Claro que em certos locais ainda temos des-
nutrição devido à falta de alimentos, mas a obesidade 
em crianças e adolescentes é uma realidade e, portan-
to, informar ainda é o melhor caminho”, diz.

Criado em 1999, o programa atingiu mais de 800 
mil crianças nos Estados de são Paulo, minas Gerais, 
rio de Janeiro, Bahia, Goiás e rio Grande do sul. O 
objetivo é contribuir para a educação alimentar de 
crianças e jovens entre cinco e 14 anos que vivem em 
condições desfavoráveis, promovendo a redução dos 
índices de desnutrição e obesidade. Desde 2007, o foco 
de atuação é a região nordeste, onde foram atendi-
das 270 mil crianças e adolescentes em 2.200 escolas 
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e foram formados 2.600 educadores. Um dos meios de 
ampliar o alcance são as parcerias com escolas públicas 
e instituições sociais. mais do que ensinar o valor dos 
alimentos, o nutrir busca orientar as comunidades a 
fazer escolhas saudáveis, aproveitando os alimentos 
que possuem no dia-a-dia. Boa parte do trabalho vem 
do esforço voluntário dos funcionários da nestlé.

Tecnologia agrícola
assim como a maioria das empresas de tecnologia 
agrícola, a syngenta costumava dedicar boa parte de 
seu esforço comercial aos grandes e médios agricul-
tores. Pequenos produtores, com terrenos de até 20 
hectares, costumavam ficar à margem das novidades, 
cultivando a terra apenas para o sustento da família, 
usando métodos muitas vezes ultrapassados.

a idéia de aumentar a produtividade das colheitas, 
dando mais retorno financeiro e melhorando a quali-
dade de vida para manter o agricultor no campo surgiu 
em 1988. na ocasião, a iniciativa visava reduzir pro-
blemas com intoxicação por defensivos agrícolas, que 
praticamente zeraram em quatro anos.

O Projeto mais Feijão oferece, em 55 municípios, o 
que há de mais avançado em tecnologia agrícola para 
profissionalizar produtores de feijão e milho. na última 
safra, 1710 agricultores receberam treinamento e foram 
beneficiados por acordos negociados com cadeias de su-
permercados. “selecionamos uma área de um hecta-
re de feijão e milho. nessa unidade é feito um trei-
namento para o agricultor e seus vizinhos, que vai 

desde a preparação da terra até a colheita e o encer-
ramento da safra”, conta antonio marques de sou-
sa neto, coordenador do projeto.

O agricultor e seus vizinhos aprendem a usar a se-
mente, a limpar o solo e a usar os defensivos agrícolas. 
“na prática”, diz Egídio moniz, gerente de seguran-
ça da syngenta, “ensinamos a pescar”. “Oferecemos o 
que os agricultores japoneses, europeus e americanos 
têm de mais moderno em agroquímicos, inseticidas, 
fungicidas e herbicidas, para usar na forma e dose cor-
reta, aplicando no momento certo, para fazer a aduba-
ção correta, colher certo, com profundidade e espaça-
mento certos. Com três ou quatro anos, esse pequeno 
agricultor pode se tornar um empresário e não só plan-
tar para subsistência”, diz moniz.

Os resultados são concretos. nesse tempo todo, foi 
possível aumentar a produtividade dos agricultores de 
feijão de mil quilos por hectare, em média, para 1600 
quilos. E a do milho, que era abaixo de 2800 quilos por 
hectare, para a média acima de 5 mil quilos.

Renda e oportunidade
Dona de um dos maiores orçamentos reservados a 
ações e projetos de responsabilidade socioambien-
tal, a Petrobras anunciou sua decisão de investir r$ 
1,2 bilhão, até 2012, em projetos de geração de renda e 
oportunidade de trabalho, educação para a qualifica-
ção profissional e garantia dos direitos da criança e do 
adolescente. Dentro desse leque de ações, a empresa 
pretende apoiar projetos para atender a cerca de quatro 
milhões de pessoas diretamente e a 14 milhões de for-
ma indireta. O programa também visa alcançar outras 
27 milhões de pessoas com projetos de comunicação e 
difusão para a cidadania. 

a geração de renda e de oportunidades é um dos prin-
cipais objetivos, contemplado em projetos como agri-
cultura Familiar em Faixa de Dutos, que utiliza áreas 
próximas às faixas de dutos de óleo da transpetro para 
implementação de hortas orgânicas, que garantem ali-
mento e renda para as populações do entorno e ainda es-
timulam atividades empreendedoras na comunidade.  

a companhia de energia também vai destinar, 
em 2008, r$ 27 milhões ao patrocínio de iniciativas 
de responsabilidade social por intermédio de seleção 
pública – cada projeto selecionado não pode ultrapas-
sar r$ 690 mil, pelo período de um ano. muitas vezes, 
programas como esse são aquilo que faltava para fazer 
diferença na vida de uma comunidade inteira.

programa da nestlé: educação alimentar para as comunidades
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Fundação Amazonas Sustentável estabelece  
como meta eliminar o desmatamento nas unidades de 
conservação do Estado do Amazonas. Conseguirá?
rEportaGEM  MarcElo MontEiro

zerodesmatamento

A
pesar de a amazônia registrar o maior ín-
dice de desmatamento da história recente 
– 3.235 quilômetros quadrados, entre agos-
to e dezembro, segundo dados instituto 

nacional de Pesquisas Espaciais (inpe) –, nem tudo 
é devastação na maior floresta equatorial do mundo. 
a mais nova iniciativa é a criação da Fundação ama-
zonas sustentável (Fas), uma instituição privada, de 
caráter público, que tem o apoio do governo do ama-
zonas e pesados investimentos do Bradesco. 

Com recursos de um fundo fiduciário, no estilo dos 
endowment funds americanos, pretende-se reduzir a 
zero o desmatamento nas unidades de conservação do 
Estado. O fundo tem aporte inicial de r$ 40 milhões 
(metade do governo e o restante do banco). “Precisa-
mos dos produtos e serviços ambientais do poder pú-
blico e, por outro lado, da capacidade de financiamento 
do privado para alavancar as ações”, afirma o secretá-
rio de meio ambiente e Desenvolvimento sustentável 
do amazonas, Virgílio Viana. 

a Fas, no entanto, tem caráter estadual e não re-
gional, o que não amenizará o desmatamento em 
outros Estados, como mato Grosso, detentor das 
maiores áreas devastadas.

O projeto principal da fundação é dar alternativa aos 
moradores das áreas de conservação para que não der-
rubem a floresta. Por meio do Programa Bolsa-Floresta, 
cada família recebe r$ 50,00 por mês. Já cada comuni-

dade tem à disposição r$ 4 mil anuais para investimen-
tos em projetos de geração de renda sustentáveis. Viana 
conta que, antes da existência da Fas, o governo esta-
dual já atuava nesse programa, que será incrementado. 
“Vamos aproveitar as lições aprendidas nos últimos 
cinco anos e ampliá-las, além de dar mais agilidade”, 
afirma. até 2007, o Bolsa-Floresta atendeu 2 mil famí-
lias. a meta para 2008 é chegar a 4 mil. Em um prazo 
não definido (dependendo do aporte financeiro), o pro-
jeto pretende alcançar 100% da população que vive em 
áreas de conservação, ou seja, 8 mil famílias.

O amazonas tem 50% de seu território em uni-
dades de conservação e terras indígenas. inicial-
mente, as ações incluirão áreas de conservação esta-
duais, seguindo para as do entorno. Posteriormente, 
poderão chegar às áreas indígenas e de conservação 
do governo federal – a partir de convênios com as 
instituições responsáveis.

Floresta em pé
além do aporte inicial, o Bradesco doará durante cinco 
anos r$ 10 milhões anuais, o que totalizará r$ 70 mi-
lhões. Outras duas empresas – cujos nomes não foram 
divulgados – também deverão se tornar parceiras. 

O investimento do banco faz parte das ações am-
bientais, intensificadas em 2007, com a criação do 
Banco do Planeta. “através desse posicionamento po-
deremos organizar e abarcar de maneira completa os 
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perigo na floresta: 
desmatamento  
pode “vazar” para  
outros Estados

temas relacionados à sustentabilidade e à responsa-
bilidade socioambiental, que já fazem parte do nos-
so Dna e de nossa vocação, mas cuja percepção não 
estava à altura das nossas iniciativas”, explica Luca 
Cavalcanti, diretor de marketing do Bradesco. “além 
disso, o Banco do Planeta foca nossos esforços e re-
cursos no tema de maior relevância deste milênio”. 

no início deste ano, o banco lançou o primeiro 
cartão de crédito confeccionado em plástico reci-
clado do mercado brasileiro. Parte da receita resul-
tante da venda dos cartões será revertida para fi-
nanciar as atividades da Fas.

Uma segunda fonte de recursos são os créditos 
de carbono gerados pelo desmatamento evitado. 
segundo dados do instituto de Pesquisas da ama-
zônia (inpa), cada hectare de floresta estoca 0,6 to-
nelada de carbono por ano. Calcula-se que estes cré-
ditos possam gerar Us$ 100 milhões anuais. 

Para o diretor da organização não-governamental 
amigos da terra, roberto smeraldi, a criação da 

Fundação amazonas sustentável pode estimular 
ações semelhantes em outros Estados. “Para fun-
cionar de forma estrutural, a fundação precisaria 
existir na região como um todo, que abrange nove 
Estados, de forma a evitar os chamados vazamen-
tos (quando o desmatamento de um Estado é em-
purrado para o vizinho)”, afirma. 

no entanto, segundo smeraldi, muito mais do 
que pagar por serviços ambientais aos que moram 
nas unidades de conservação, é preciso que o Estado 
pare de financiar a devastação, que se dá por meio de 
obras de infra-estrutura sem adequados estudos de 
impacto, da expansão agropecuária, da pavimenta-
ção de rodovias para transporte de grãos etc. “infe-
lizmente, tanto os bancos públicos como os privados 
ainda fazem isso, e em medida muito superior aos 
recursos para conservação”, analisa. “Os recursos 
para devastação ficam na ordem das dezenas de bi-
lhões por ano. Já aqueles para conservação, na faixa 
das dezenas de milhões”, conclui.
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A
frota brasileira é uma das que mais ra-
pidamente cresce no mundo. tal expan-
são, porém, ocorre de forma desordena-
da, desigual e perigosa. acidentes com 

vítimas se multiplicam, aumenta o tempo perdido 
em engarrafamentos e a qualidade do ar piora. O 
crescimento é, ainda, mal distribuído e concentrado 
nos centros urbanos, atuando como força multipli-
cadora para os problemas relacionados à mobilidade 
da população. saídas para escapar a essa situação se-
rão debatidas, em maio, no encontro Diálogo mo-
bilidade sustentável no Brasil, que reunirá empre-
sários e especialistas interessados na construção de 
uma agenda para enfrentar o problema.

Com uma frota de veículos cada vez maior, e que 
não é acompanhada no mesmo ritmo por investi-
mentos em infra-estrutura, segurança e prevenção, 
a mobilidade do brasileiro está longe de ser conside-
rada sustentável, de acordo com o conceito cunhado 
pelo Conselho Empresarial mundial para o Desen-
volvimento sustentável (WBCsD, sigla em inglês), 
que promoverá o debate em conjunto com o CEBDs 
e com o apoio de empresas parceiras, como a miche-
lin e a Petrobras. O encontro terá a apresentação de 
um estudo de caso sobre os desafios da cidade de são 
Paulo frente ao aumento do tráfego na cidade.

O WBCsD e seus aliados esperam indicar o cami-
nho para que governo, sociedade e empresas possam 
lidar com as dificuldades causadas pela megafrota de 
carros nas ruas brasileiras. as possibilidades são mui-

tas, se levadas em consideração experiências e inicia-
tivas já em prática em todo o mundo. Com empresas 
cada vez mais interessadas no assunto – muito por 
insistência e exigência dos governos –, a mobilidade 
passou a ser incluída em planejamentos de negócios e 
no desenvolvimento de produtos e tecnologias.

Airbus com sintético
é o caso do consórcio europeu fabricante de aviões 
airbus. a companhia anunciou os primeiros tes-
tes com um combustível sintético que pode se tor-
nar uma alternativa menos poluente à gasolina de 
aviação. Para tanto, utilizou o produto em um vôo 
de três horas de sua menina-dos-olhos, o novíssimo 
superjumbo a380. O combustível, desenvolvido em 
parceria com a shell e com um grupo de empresas 
da área de petróleo do qatar, já é considerado a se-
mente de outras iniciativas. “nosso planejamen-
to para combustíveis alternativos requer inovação, 
diversidade de idéias e de opções que precisam ser 
exploradas”, disse na ocasião do vôo o presidente e 
executivo-chefe da airbus, tom Enders. “Esse tipo 
de iniciativa envolve uma ousada colaboração entre 
diferentes indústrias e entre diferentes nações.”

O mesmo tino para a oportunidade e o mesmo 
espírito de colaboração podem ser fomentados no 
Brasil, dado nosso grande potencial no campo dos 
combustíveis alternativos. Líder mundial na uti-
lização de biocombustíveis, o País precisa man-
ter em andamento seus programas de pesquisa, 

Evento marca  
o início da busca  
de soluções para  
os problemas  
que a megafrota  
de veículos  
causa na vida  
dos brasileiros

ConselhoDireto do

rota
de Fuga
rEportaGEM  josé sérGio ossE
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como os promovidos pela Petrobras, para não ter 
sua hegemonia ameaçada. nos EUa, por exemplo, 
o investimento em pesquisa tem se multiplicado 
exponencialmente nos últimos anos. O próprio 
presidente americano, George W. Bush, cuja fa-
mília fez fortuna explorando petróleo, conclamou 
o país a multiplicar o uso de biocombustíveis para 
mais de 132 bilhões de litros até 2017. Hoje, os ame-
ricanos estudam produzir etanol a partir de celulo-
se, que apresenta um rendimento maior do que o 
álcool de cana-de-açúcar.

Carro compartilhado
Conseqüência negativa do crescimento sem planeja-
mento da mobilidade em uma região, o trânsito é ou-
tro desafio a ser enfrentado em todo o mundo. isso se 
tornar particularmente dramático para nações emer-
gentes como o Brasil, que não conta com uma infra-es-
trutura adequada para atender a população. segundo 
a Federação internacional de rodovias, entre 1980 e 
2000, a frota brasileira cresceu cerca de 230%, enquan-
to a malha viária teve expansão de apenas 25%. Como 
a maior parte dos veículos circula em cidades, o trânsi-
to tem se tornado um entrave na vida dos brasileiros.

Em qualquer dia útil, a velocidade média dos ve-
ículos na capital paulista, por exemplo, não passa de 

15 km/h, o que acarreta enormes perdas em tempo e 
negócios. não há números sobre esse prejuízo, mas, 
em Bangkok, na tailândia, onde a média horária dos 
carros em dias de semana é similar à de são Paulo, 
os congestionamentos custam o equivalente a 4,4% 
do Produto interno Bruto (PiB) da cidade, segundo 
dados do Banco mundial.

Uma saída encontrada na década de 1980 nos paí-
ses desenvolvidos para combater o trânsito é o car sha-
ring (literalmente “compartilhamento de carros”). Os 
adeptos desse sistema, criado na suíça e na alema-
nha, alugam veículos por hora, dividindo o aluguel e o 
uso com outros usuários. Dados de uma das maiores 
empresas desse ramo nos EUa, a ZipCar, mostram 
que para cada carro compartilhado, deixam de circu-
lar cerca de outros 20. além do impacto positivo no 
trânsito, o car sharing leva à redução nas emissões de 
gases do efeito estufa não apenas por tirar outros car-
ros das ruas, mas também porque produz uma mu-
dança no modo de se usar o veículo. segundo a em-
presa, os usuários passam a utilizar os carros apenas 
para tarefas estritamente necessárias. Para as demais 
atividades, caminham ou usam transportes públicos 
e não-motorizados (como bicicletas).

Mais informações  
Mobilidade sustentável significa  
atender às necessidades da sociedade 
de se mover livremente, obter acesso, se 
comunicar, comercializar e estabelecer 
relações sem o sacrifício de valores 
humanos essenciais ou ecológicos, hoje  
ou no futuro. (definição do WBCSD)

diálogo Mobilidade  
sustentável no brasil

data  15 de maio de 2008
horário  das 8h30 às 18h30
informações tel: (21) 2483-2250 
email: cebds@cebds.org  

são paulo não pára. 
anda a 15 km/h
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O
conceito de sustentabilidade é revo-
lucionário e, como tal, exige mudan-
ças radicais. a afirmação de Fernan-
do almeida, presidente-executivo 

do CEBDs, explica por que o lucro foi escolhido 
como tema do primeiro encontro do sustentável 
2008. a próxima edição do ciclo de palestras so-
bre sustentabilidade e gestão responsável começa 
em março, no rio de Janeiro, com o desafio de 
aprofundar as discussões sobre a relação entre lu-
cro e competitividade.

“a idéia de lucro deve continuar existindo, mas 
dentro de um novo paradigma. a correta implan-
tação dos conceitos de sustentabilidade tem efeito 
multiplicador nos ativos intangíveis das empresas. 
E, hoje, sabemos que marca, reputação e capacida-
de de relacionamento com stakeholders respondem 
por 75% dos ativos”, explica almeida. segundo 
esse novo paradigma, a dimensão econômica está 
conectada de maneira indissociável com as dimen-
sões social e ambiental, fazendo com que as com-
panhias sobrevivam a longo prazo. O desempenho 
dos membros do seleto grupo do Índice Dow Jo-

nes de sustentabilidade (DJsi), da bolsa de nova 
York, revela que a quebra de padrões já começou: 
a rentabilidade das empresas selecionadas é pelo 
menos 20% superior em relação às demais.

O encontro de abertura do sustentável 2008 
deve enfatizar a necessidade de as empresas es-
tarem preparadas para romper com modelos es-
tabelecidos. O tradicional relacionamento exclu-
sivo com acionistas e investidores está superado. 
não se pode conceber uma empresa bem sucedi-
da em uma sociedade falida. E a criação de um 
novo padrão de desenvolvimento passa direta-
mente pelo empresariado. “O setor privado, por 
sua disciplina e capacidade de investimento, é o 
mais capacitado para impulsionar esse processo 
de mudanças”, diz almeida.

as bases em que deve ser estruturado o novo 
modelo prevêem que as companhias trabalhem 
em um patamar superior ao das exigências da le-
gislação ambiental, mas mantendo-se lucrativas, e 
façam cada vez mais negócios com a base da pirâ-
mide social, levando os investimentos a áreas atu-
almente excluídas social e economicamente.

Ciclo de encontros  
Sustentável 2oo8 discute  
como gestão de marca, 
reputação e capacidade 
de relacionamento com 
stakeholders impactam  
no resultado econômico

ConselhoDireto do

rEportaGEM  fErnanda Kalaf

Revolução  
no lucro
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E
ntre os dias 19 e 30 de maio, a cidade de 
Bonn, na alemanha, será o palco da pró-
xima reunião da Conferência das Partes 
para a Convenção da Biodiversidade (COP 

9). a agenda de debates é extensa – da diversidade bio-
lógica agrícola e florestal a mecanismos financeiros 
para conservação. Como detentor da mais vasta gama 
de espécies do planeta, o Brasil pode ser diretamente 
afetado pelos resultados das discussões do encontro. 
mas os temas envolvem interesses conflitantes de pa-
íses desenvolvidos e de nações com grande patrimônio 
biológico. Por isso, estão longe de um consenso.

O diretor do Departamento de Conservação da 
Biodiversidade do ministério do meio ambiente e 
membro da delegação brasileira para a COP 9, Bráulio 
Dias, revela que um dos pontos mais polêmicos e de 
mais difícil acordo é a criação de um regime de aces-
so a recursos genéticos e de repartição de benefícios. 
Chegar a um consenso sobre esse regime é importan-
te para que países com vasta diversidade biológica pro-
tejam suas riquezas naturais e recebam pelo uso que 
países ricos possam fazer desta biodiversidade.

a sinergia entre a Convenção da Diversidade Bio-
lógica e a Convenção das mudanças Climáticas é 
outro grande desafio. “O mercado de carbono surgiu 
como um ótimo mecanismo financeiro para estimu-
lar o combate ao aquecimento global. agora, precisa-
mos usar esse conceito também para preservar a bio-

diversidade, explica ângelo augusto dos santos, da 
secretaria executiva do Fundo Brasileiro para a Bio-
diversidade (Funbio).

Com os mecanismos financeiros, a ação do empre-
sariado na busca da sustentabilidade ganha força. De 
acordo com Bráulio Dias, do ministério do meio am-
biente”, as companhias brasileiras estão no caminho 
certo. “Com a ajuda do CEBDs, mobilizamos o setor 
privado para a preparação da COP 8, que aconteceu em 
Curitiba em 2006. Os alemães gostaram tanto do que 
fizemos, do envolvimento das empresas, que terão um 
espaço grande na COP 9 para a iniciativa privada apre-
sentar projetos e eventos paralelos”, afirma.

Joaquim machado, presidente da Câmara de 
Biodiversidade e Biotecnologia do CEBDs, aler-
ta para a necessidade de cautela para que os proje-
tos baseados nesses mecanismos financeiros não 
sejam banalizados: “O papel incentivador das fer-
ramentas financeiras não deve esvanecer em pro-
jetos apenas cosméticos para a imagem do setor ou 
em relatórios periódicos de sustentabilidade, des-
tinados ao esquecimento”.

Outros temas que devem receber atenção da de-
legação brasileira são a proteção de conhecimentos 
tradicionais e a aprovação de uma estratégia global 
para levantar recursos para o desenvolvimento de 
ações acordadas nas convenções da Conferência 
das Partes.

Espécies 
em jogo
O papel das empresas  
para a conservação do  
patrimônio biológico deve  
ganhar força com a adoção  
de mecanismos financeiros
rEportaGEM  fErnanda Kalaf

cop da  
biodiversidade:  
conflito à vista
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Termômetro 
do consumidor

O que é a Escala Akatu?
trata-se de uma ferramenta desenvolvida 
pela OnG akatu, especializada em consumo 
consciente, para avaliar companhias quanto ao 
seu grau de adesão a padrões de responsabilidade 
corporativa. Preenchida voluntariamente, a 
Escala akatu permite ao consumidor valorizar, 
na hora da compra, as empresas comprometidas 
com a sustentabilidade. 

Como é o calculo ?
a Escala akatu é calculada a partir de  
um conjunto de itens, chamados referências 
akatu-Ethos, que compreendem políticas 
ou práticas de responsabilidade corporativa. 
as empresas respondem, via internet, a um 
questionário de 60 tópicos distribuídos  
17 temas. Com base nas respostas, recebem  
uma pontuação e são classificadas em  
quatro categorias, representadas pela  
quantidade de ícones “akatus”:

ø Pontuação inferior a 3oo

    Entre 3oo e 549 pontos

     Entre 55o e 729 pontos

      Superior a 73o pontos

Questionário permite que 
as empresas sejam avaliadas 
pelos consumidores por seu 
grau de responsabilidade 
corporativa  

Como responder o questionário?
O questionário pode ser respondido por 
empresas no site do Centro de referência  
akatu pelo Consumo Consciente  
(www.centroakatu.org.br). Pode-se responder 
sigilosamente às questões apenas para o uso 
próprio ou de um público restrito ou autorizar  
a publicação ampla das respostas.  
Empresas com desempenho “zero akatus”  
que autorizem a publicação de suas respostas 
serão reconhecidas com um ícone especial: o 
“akatu da transparência”.

Há algum tipo de auditoria?
não. é dado crédito total às respostas, que são 
avalizadas pelo mais alto executivo da empresa 
e divulgadas amplamente entre os funcionários. 
Uma eventual distorção nos dados declarados 
poderá ser levantada pelo fórum de usuários do 
site do akatu, cabendo à empresa manifestar-
se sobre o assunto, mantendo, retificando ou 
esclarecendo a dúvida. Em casos especiais, 
o aspecto em questão poderá ser submetido 
à avaliação de uma comissão independente 
definida caso a caso pela OnG. 

Quantas empresas 
usam a ferramenta? 
no lançamento, em abril de 2005, 66 empresas 
utilizaram a ferramenta. quando completou 
um ano, o número saltou para 184 participantes. 
atualmente, o número é de 95 empresas, entre as 
quais accenture, CPFL, nestlé, Philips e serasa.

O que significa akatu?
a palavra akatu vem do tupi e significa “semente 
boa” e “mundo melhor”.

e s c a l a

a k a t u

Mais informações 
www.akatu.org.br 
www.centroakatu.org.br 

Indicador






