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ESCLARECIMENTO 
 
 
Este documento é uma consolidação dos relatos produzidos durante a Conferência Internacional Ethos 
2010 pelos instrutores do Uniethos – Formação e Desenvolvimento da Gestão Socialmente Responsável1. 
 
Nossos instrutores são profissionais renomados com amplos conhecimentos nas áreas de responsabilidade 
social empresarial e do desenvolvimento sustentável.  
 
Esta é apenas uma reunião das relatorias produzidas: foram mantidos, desta forma, os textos originais. 
Cada relato é um entendimento dos aspectos mais relevantes tratados em cada atividade. 
 
Gostaríamos que este documento fosse insumo para posteriores discussões comentários e idéias. Para isso 
sugerimos que, com a leitura dos relatos, você fique a vontade para compartilhar suas idéias e opiniões no 
blog da CI Ethos 2010:  
 
http://uniethos.tempsite.ws/ci2010/blog-da-ci/ 
 
A participação dos instrutores tem sido de grande importância para o sucesso da Conferência Ethos.  
 
Agradecemos, mais uma vez, aos nossos instrutores pelo interesse e comprometimento! 
 
 
Equipe Ethos e Uniethos 
 
 

                                                 
1 O UniEthos é uma organização voltada ao desenvolvimento da sustentabilidade e da gestão socialmente responsável 
na estratégia e nas práticas de negócio das empresas. 
 
Por meio de conteúdos e metodologias avançadas e instrutores altamente capacitados, o UniEthos oferece educação 
executiva e assessoria, voltadas para lideranças e os gestores empresariais, com o objetivo de contribuir para o 
desenvolvimento de negócios sustentáveis, alinhados com a preservação ambiental e a promoção social. 
 
Fundado pelo Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, ambas as organizações atuam para construção de 
uma sociedade justa e sustentável. 
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ATIVIDADE:  
Debate RSE na Mídia – “A Imprensa como Indutora da Sustentabilidade na Pauta Política” 
 

DIA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO:  
11 de Maio – das 15h00 às 18h00 
 
PARTICIPANTES: 
Abertura 
Oded Grajew (Presidente do Instituto Ethos) 
 
Moderador 
Paulo Itacarambi (Vice Presidente Executivo do Instituto Ethos) 
 
Jornalistas 
Cristiana Lôbo (Comentarista de Política da Globo News) 
Luciano Martins (Colunista do Jornal Brasil Econômico Sobre Sustentabilidade) 
Celso Marcondes (Diretor de Planejamento e Editor do Site da Revista Carta Capital) 
 
Representantes de Partidos Politicos 
Plínio de Arruda Sampaio (PSOL) 
Francisco Graziano (PSDB) 
Carlos Minc (PT) 
João Paulo Capobianco (PV) 
 
DESCRIÇÃO: 
O pós-Copenhague e as eleições presidenciais no Brasil tornam 2010 um ano decisivo para a 
definição dos rumos e das metas de sustentabilidade a serem assumidas e cumpridas por 
governos, setor privado e cidadãos. Nesse sentido, a pergunta que não se cala é: como a 
inegável influência dos meios de comunicação pode colaborar para que os assuntos relativos 
ao desenvolvimento sustentável estejam presentes na pauta política? Outra questão: o modo 
como as inovações e as estratégias na gestão empresarial são retratadas pela imprensa podem 
influenciar decisões e regulamentações do poder público? 
 
O debate “RSE na Mídia” de 2010 reunirá jornalistas e representantes de partidos políticos 
para discutir essas e outras questões, bem como para estimular o diálogo entre esses dois 
públicos. Com isso, espera-se contribuir para que a mídia, ao exercitar seu papel indutor e 
questionador para pautar assuntos de interesse público, construa pontes para que a 
sustentabilidade esteja presente de maneira transversal na política brasileira. 
 
RELATOR:  
Claudio Andrade 
 

 
A sessão reuniu jornalistas e representantes de partidos políticos para estimular o diálogo entre esses dois 
públicos. Dentre os convidados dos partidos políticos, Plínio de Arruda Sampaio se destacou por ser ele 
próprio candidato à Presidência da Republica. 
 
O debate se justifica pela inegável colaboração dos meios de comunicação na formação da opinião púbica 
mediante uma agenda política relativa ao desenvolvimento sustentável. O modo como as inovações e as 
estratégias na gestão empresarial são retratadas pela imprensa podem influenciar decisões e 
regulamentações do poder público. Desta maneira “RSE na Mídia” adquire destaque ao estabelecer o 
exercício do diálogo entre jornalistas e políticos, criando oportunidades de questionamentos para ambas as 
partes e posteriores pautas de inserção seja na comunicação pública, seja nos programas de governo dos 
partidos políticos. 
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Iniciando a sessão o moderador esclareceu o funcionamento em 5 rodadas com perguntas dos jornalistas 
dirigidas aos representantes dos partidos e, posteriormente, seguindo a participação da platéia. O objetivo 
foi obter avaliação e consideração acerca do tema da sustentabilidade na pauta dos partidos políticos. 
Seguem os pontos que se destacaram: 

 
• O tema da Sustentabilidade deve permear às pautas dos candidatos e, além das campanhas 

eleitorais, deve fazer parte do plano de governo.  A imprensa pode ajudar e cobrar muito isso; 
 
• O tema sustentabilidade precisa ser visto e falado na sua transversalidade econômica e social,  

além da visão muitas vezes estritamente ambiental; 
 

• O tema da sustentabilidade extrapola a visão partidária. Sua dimensão é suprapartidária e nesse 
caso deve haver diálogo maior nesse caminho; 

 
• A sustentabilidade necessita de uma discussão mais profunda de mudança de padrão cultural e 

social. Isto é, uma mudança que se inicie pela reflexão do modelo econômico vigente;   
 

• O alinhamento da linguagem política deve identificar-se com o da  sustentabilidade, sem a qual 
não será possível operar a transformação para um novo modelo econômico e social; 

 
• O Estado deve ser ativo para que a transformação seja feita nas bases da sociedade de maneira a 

criar uma economia sustentável nas próximas décadas;  
 

• Ética e sustentabilidade caminham na mesma via. Para mudar a realidade perversa em que vivemos 
será necessária força popular; 

 
• O conceito de economia verde atende o desejo da sociedade na troca de tecnologia limpa e 

trabalho com eficiência energética;  
 

• A pauta da sustentabilidade inclui a discussão da mudança da política da carga tributária, do papel 
da agricultura e da ruptura nas políticas tradicionais de tecnologia para o avanço da economia de 
biomassa. A questão da inovação é crucial para o desenvolvimento sustentável; 

 
• Políticas de colaboração entre organismos públicos e privados devem ser prioritárias num governo 

democrático. Para que haja inovação e desenvolvimento de tecnologia, mecanismos de cooperação 
como a integração do conhecimento entre universidades e indústrias, devem ser estimulados;  

 
• A luta pela tecnologia limpa tem que avançar pela pesquisa para resolver a saúde do trabalhador e 

do meio-ambiente; 
 

• A postura radical seria o melhor caminho para fazer a sociedade melhor?  - Sem Belo Monte;  sem 
transposição do rio São Francisco;  sem pré-sal; agronegócio limitado. A radicalidade é 
questionadora de uma posição; 

 
• O país não precisa de um gerente. O país necessita de propostas para debates e menos embates,  

sem as quais perdemos a mão da democracia. Chega de campanhas de “guerra de passado”; 
 

• Resíduos gasosos: não existe discussão sobre o que fazer – não existe política pública para tratar 
esse tema; 

 
• A escola deve participar do entorno de sua comunidade, solucionando muitas vezes os problemas 

locais e regionais; 
 

• Copenhague deu iniciou a um processo de arranjo político; 
 

• Sobre Belo Monte se levantou a questão da falta de transparência com a sociedade; 
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• A mídia retrata (ou defende) com maior vigor o meio ambiente. Depois das queimadas o automóvel 
é o que mais polui. O olhar para as megacidades deve avançar na pauta jornalística e abordar com 
maior contundência as excrescências do capitalismo; 

 
• Soja: alimento ou biodisel?; 

 
• Enquanto a sociedade for consumista será impossível evitar a poluição. Seria muito bom para a 

sociedade repensar seus caminhos e o Estado contribuir com as suas decisões, fortalecendo o 
tecido social. 
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ATIVIDADE:  
Debate - “Como o Pré-Sal Contribui para a Sustentabilidade?”  
 
DIA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO:  
11 de Maio – das 19h00 às 21h00 
 
PARTICIPANTES: 
Moderador 
Heródoto Barbeiro (jornalista da CBN e TV Cultura) 
 
Palestrante / Debatedor 
José Sérgio Gabrielli de Azevedo (Presidente da Petrobras) 
 
Jornalistas 
Amélia Gonzáles (Editora do suplemento Razão Social do jornal O Globo) 
Cláudia Shuffner (Jornalista do jornal Valor Econômico do RJ) 
Vinicius Torres Freire (Editor e Colunista da Folha de São Paulo) 
 
DESCRIÇÃO: 
A camada pré-sal do mar territorial brasileiro, ao longo da costa entre os Estados do Espírito Santo e Santa 
Catarina, abriga um tesouro inestimável, que pode transformar o Brasil num dos maiores produtores e 
exportadores de petróleo do mundo. O destino dos royalties que essa imensa jazida pode gerar já é motivo 
de acaloradas discussões no Congresso Nacional e em toda parte. 
 
Discutiremos neste debate o impacto do pré-sal na economia brasileira, sob a perspectiva do 
desenvolvimento sustentável, em um diálogo entre o presidente da Petrobrás, José Sergio Gabrielli, e 
jornalistas das áreas de economia, política e sustentabilidade. 
 
Dentre os tópicos que serão discutidos os seguintes pontos serão abordados: 
  

o No campo da economia qual o impacto do Pré-Sal no desenvolvimento de tecnologias e do parque 
industrial brasileiro, no crescimento da economia e as oportunidades que ele gera para a redução 
das desigualdades sociais; 

o No campo da política como os recursos gerados pelo Pré-Sal poderão fortalecer as políticas 
públicas que promovem o desenvolvimento da educação e do conhecimento no Brasil; 

o No campo da sustentabilidade como o Pré-Sal vai contribuir para a transição para uma economia de 
baixo carbono, com o desenvolvimento de energias limpas e renováveis. 

 
RELATORA:  
Tarcila Reis Ursini 
 
 
APRESENTAÇÃO DE JOSÉ SERGIO GABRIELLI DE AZEVEDO  
 
Gabrielli informa que a apresentação dos slides está disponível no Blog “Fatos e Dados” da Petrobrás 
http://petrobrasfatosedados.wordpress.com/ 
 
Matriz Energética 
 
“Ela representa como transformamos tudo em fontes de energia primária. Dados de 2007 - 87% da matriz 
é proveniente de fontes não renováveis e apenas 13% de fontes renováveis. Das renováveis, 10% é 
biomassa, que é principalmente queima de madeira. Portanto as fontes primárias que temos hoje são 
fortemente não renováveis”.  
 
“O Brasil tem 47% de renováveis, 15% de hidroeletricidade e produtos de cana. Nossa matriz é uma das 
mais renováveis do mundo”. 
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“De acordo com as projeções para 2030, considerando as condições de consumo, estoque de 
equipamentos, tecnologias, estruturação das cidades, organização das indústrias, o mundo baixará de 
87% para 86% de não renováveis. Praticamente mudança nenhuma. É, portanto fundamental maior 
eficiência da energia existente”. 
 
A Oferta Mundial de Petróleo e o Pré-sal 
 
“Nos últimos 40 anos a razão entre a produção e as reservas existentes no mundo se manteve estável. A 
produção cresce, pois se encontrou novas reservas. A projeção para 2030 é de que haja uma queda de 
energias no campo, mesmo com tecnologias que aumentem a produção. Considerando-se que a demanda 
de petróleo cresce 1% ao ano, precisaremos adicionar 65 a 78 milhões de barris a mais por dia apenas 
para atender a demanda existente no mundo. E o pré-sal brasileiro é a principal e maior fonte adicional 
de petróleo do mundo”. 
 
“O Pré-sal é uma área que vai do norte de Santa Catarina ao sul do Espírito Santo, área de 149.000 km2, 
com grande volume de petróleo na Bacia de Santos. Sairemos de uma produção de 2 milhões de barris por 
dia, para 3,9 milhões em 2030; levando-se em consideração que nossa capacidade de produzir tem um 
declínio de 7 a 10% ao ano. Será viabilizada uma máquina de serviços e atividades gigantesca. Teremos 
900 a 1000 grandes navios petroleiros transportando esta produção”.  
 
Novo marco regulatório   
 
“O monopólio da Petrobrás ocorreu até 1998. Após 98, ocorreu um processo de leilões com concorrência 
para produzir, devido a maior risco. Entretanto, descobriu-se que o risco de exploração do pré-sal é 
pequeno: na média, de cada 100 poços, em 87 encontra-se petróleo e na Bacia de Santos, encontra-se 
em 100%. Com esse dado, o Governo Brasileiro decidiu que queria capturar uma parcela maior, 
utilizando-se os recursos para a melhoria de vida da sociedade brasileira e das futuras gerações, criando-
se um Fundo Social, não para o orçamento regular da União, mas que seja aplicado no combate à 
pobreza, a educação de qualidade, inovação científica e tecnológica, meio ambiente, cultura e saúde.” 
 
“O Governo escolhe a Petrobrás como operadora única, pela sua grande experiência e capacidade 
técnica. Não há um monopólio, mas a Petrobrás determina o ritmo da produção, o ajuste de infra-
estrutura. As outras empresas que queiram participar entrarão através de leilão, com o critério do maior 
lucro futuro que estão dispostas a dar ao governo brasileiro. O governo estabeleceu também um princípio 
– desenvolver com o máximo de conteúdo nacional, com a cadeia de fornecedores da indústria nacional”. 
 
A Petrobrás  
 
“Até 2020 a Petrobrás construirá cinco novas refinarias e a qualidade do combustível estará melhor, com 
10 ppm. No plano de negócios da Petrobrás para os próximos cinco anos está previsto o aumento da 
oferta de combustíveis menos intensivos em carbono - como gás natural e fontes de energia renováveis.  
A previsão do investimento é de US$ 2,8 bilhões em biocombustíveis - US$ 2,4 bilhões para a produção de 
etanol e biodiesel e os outros US$ 400 milhões para a implantação de alcoodutos”. 
 
Até 2013, a Petrobras planeja produzir 25% do biodiesel e 10% do etanol da demanda nacional. Segundo 
Gabrielli, “para a Petrobrás o elemento central da sustentabilidade é desenvolver o capital humano nas 
áreas próximas às regiões onde se explora as camadas do pré-sal no Brasil.  A dimensão ambiental está 
em manter um rígido controle sobre eventuais efeitos dessa exploração no meio ambiente.” 
 
 
ABERTURA PARA PERGUNTAS DOS JORNALISTAS E DO PÚBLICO 
 

• Questão sobre a Responsabilidade das empresas sobre a Cadeia Produtiva (como trabalho 
escravo, desmatamento, trabalho infantil, etc). 

 
Segundo Gabrielli, a Petrobrás já tem esta responsabilidade, pois é signatária do Pacto Global e seu 
cadastro para fornecimento é bem exigente. 
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• Questão sobre Riscos e danos ambientais a exemplo do recém caso no Golfo do México, com 

aumento da frota. 
 
Gabrielli menciona que a Petrobrás é a maior operadora de águas profundas no mundo e que a prevenção 
é fundamental. Citou uma máxima que circula na empresa: "Em caso de dúvida, não prossiga".  Além de 
uma ordem, a expressão está incluída em todos os programas de prevenção de acidentes nas plataformas. 
Nos últimos dez anos, segundo Gabrielli, as ações intensivas na área reduziram as taxas de acidentes 
fatais em 94% - de 13,8 em 2000 para 0,81 em 2009.  A taxa de acidentados com quadro de afastamento 
do trabalho também diminuiu de 3,6 para 0,49 - queda de 86%. 
 

• Questão sobre Royalties – sua importância, pois podem financiar a criação de atividade 
econômica alternativa, com a reparação ambiental, os efeitos de longo prazo resultados da 
exploração petroleira. 

 
Segundo Gabrielli, conceitualmente royalty é para construir universidades, dar viabilidade a educação, 
saúde, garantindo que o desenvolvimento da região não dependa do petróleo, de seus recursos 
exauríveis. Não é para fazer compensação ambiental. Segundo ele, quem causa acidente tem que pagar 
multa. A forma de distribuição das outras parcelas do royalty depende da estrutura federativa do país. 
No caso do Brasil, que tem uma estrutura federativa de impostos de valor adicionado não diretamente 
ligados à produção, isto se torna um problema político. “Acho que hoje ele é extremamente 
concentrador, não acho que tem de ser um critério pro rata”. 
 

• Questão sobre o Fundo social do Pré-sal – “Foi concebido para aumentar recurso e mitigação, 
mas não nasce com a idéia da transformação. O primeiro risco é o controle, pois é definido pelo 
poder público, e há um risco de ser utilizado como poupança para primários e dos ministérios 
terem um orçamento menor por conta desses recursos”. 

 
Segundo Gabrielli, haverá representação da sociedade civil no conselho que definirá as políticas de 
aplicação dos recursos. Afirma também que o fundo será complementar, e que não se pretende usar seu 
principal para financiamentos, mas seus rendimentos.  
 

• Questão sobre Incentivos e eficiência da indústria – “O quanto a existência de incentivos pode 
gerar uma indústria não necessariamente mais eficiente. Como garantir que a compra dos navios, 
subsídios para estaleiros, etc seja da maneira mais eficiente e qual o padrão de medida para 
sabermos?” 

 
Segundo Gabrielli, a Petrobrás tem escalas suficientes para exigir um excelente padrão e compete 
internacionalmente. E a Petrobrás está viabilizando um mercado interno. Dividiram os fornecedores em 
três grupos. Os que são competitivos, mesmo internacionalmente; os que não tem escala ou tecnologia 
para serem competitivos e importamos; e a terceira e maior parte que precisa de um apoio, pois é uma 
indústria nascente. 
 

• Questão sobre o Papel da Petrobrás como indutora de comportamento. Exemplo da inspeção 
veicular que a Petrobrás afirma não lhes dizer respeito. 

 
Segundo Gabrielli, a Petrobras já é acusada de ser protagonista demais e não pode fazer nada em relação 
à inspeção veicular. Segundo ele, o problema dos particulados no Brasil está nos veículos antigos e não na 
qualidade dos combustíveis. 
 

• Questão sobre Emissão de CO2 
 
Embora ainda não haja estudos sobre a concentração de gás carbônico na camada do pré-sal, Gabrielli 
deixou claro que a companhia se compromete a não liberar para a atmosfera esse gás associado ao gás 
natural.  Para justificar, ele lembrou que o petróleo de águas profundas "é leve e de boa qualidade", o 
que exigirá um menor consumo de energia no processo de refino em relação ao processo utilizado no 
petróleo mais pesado. 
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Com o objetivo de minimizar a intensidade da emissão dos gases estufa, a Petrobras conta com o 
Programa Tecnológico de Mudanças Climáticas em seu centro de pesquisas.  A nova tecnologia, segundo 
Gabrielli, aumenta a eficiência energética, contribui com a mitigação da mudança do clima e com a 
sustentabilidade do negócio. 
 

• Questão sobre a Perspectiva temporal do Pré-sal. “Levando-se em conta que as reversas do pré-
sal devem durar apenas 15 anos, há perspectiva da Petrobrás se tornar mais verde”? 

 
“Só saberemos na boca da broca” o tamanho das reservas, mas “as perspectivas são enormes” afirma 
Gabrielli. E estamos fazendo muitos estudos e investimentos em alternativas energéticas. 
 

• Questão sobre a Vocação atual turística da região do pré-sal, com últimos mananciais de Mata 
Atlântica; impactos sociais e ambientais da região. 

 
Gabrielli compara a Bacia de Campos, em especial Macaé, com a Bacia de Santos. “Em Campos o 
processo foi mais longo e gradual. Na Bacia de Santos estamos a 300 km da costa, os investimentos serão 
mais heterogêneos e a infraestrutura necessária será mais eficiente do ponto de vista de logística”. 
Afirma que terão que trabalhar com a vocação turística. 
 

• Questão sobre o Custo social e ambiental do Pré-sal. “Sua palestra tem uma lógica muito bem 
desenhada dizendo que tem uma grande demanda de energia a exploração do pré-sal é 
inexorável; haverá um fundo que neutralizará as conseqüências; os riscos ambientais estão 
controlados, assim se justifica este enorme investimento em tudo que esta indústria vai gerar. 
Mas falta o outro cálculo – o que vão jogar na atmosfera; qual a pegada ecológica dos navios; 
qual o custo, riscos e impactos ambientais do transporte do petróleo; quais as conseqüências 
sociais destas atividades econômicas, lembrando que Macaé tem uma das piores distribuições de 
renda do país; lembrando também que o Brasil tem que diminuir suas emissões de Co2: como 
este desenvolvimento impacta a nova lei? O desafio que coloco é que a Petrobrás use também sua 
competência para desenvolver estes estudos, para que a sociedade possa avaliar” (...). 

 
Gabrielli não concorda que os riscos ambientais estão controlados. Faz também um paralelo histórico: 
“no século 16 o mundo vivia da lenha e as florestas foram destruídas; apareceu o carvão; as cidades 
foram iluminadas com óleo de baleia que foram sendo exterminadas, mas não chegaram a ser extintas, 
pois apareceu a querosene. Nos ultimos 150/200 anos surgiu uma fonte energética que multiplicou por 
dez a capacidade humana de produzir: o petróleo. O petróleo é inerente, intrínseco a vida moderna. O 
problema do petróleo é ter uma concentração de energia. Mas a natureza é sabia e degrada a capacidade 
dos sistemas. Estamos chegando a uma situação crescente de presença de carbono. O problema não está 
na produção do petróleo, mas no estilo de vida que usa o Petróleo”. 
 

• Questão sobre a Nova Economia. “A Petrobrás está sentada em grande riqueza, mas o que fará 
para ajudar a transição para uma nova economia? A lógica corrente será mudada...” 

 
“Nós somos grandes, mas muito pequenos para esses desafios”, afirmou Gabrielli. Segundo ele 
todas as estações de serviços no Brasil hoje têm uma bomba de etanol, que sem a logística da 
Petrobras, dificilmente esta situação seria possível; temos 5% de biodiesel misturados no diesel e 
podemos chegar brevemente a 7%; mas 51% dos combustíveis vêm da agricultura; temos um 
sistema público de transporte péssimo, que exige muitos carros; temos um sistema baseado nas 
rodovias e não ferrovias” (...). “A estruturação das cidades não depende de nós”. 
 
Ao final, Instituto Ethos se coloca a disposição da Petrobrás para avançar. “Sabemos que a 
Petrobrás pode fazer mais pela economia, que podemos avançar mais em várias questões aqui 
colocadas. Colocamos-nos à disposição”. 
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ATIVIDADE:  
Debate - “A Nova Liderança para uma Economia Verde, Inclusiva e Responsável”  
 
DIA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO:  
12 de Maio – das 11h00 às 12h30 
 
PARTICIPANTES:  
 
Moderador 
John Elkington (Co-fundador e Presidente Executivo da Volans Ventures Ltd.) 
 
Debatedores 
Otto Scharmer  (Professor Sênior do MIT, Presidente Fundador do Presencing Institute e Membro Fundador 
do MIT Green Hub) 
Pavan Sukhdev (Assessor Especial – do Green Economy Initiative - UNEP) 
Vânia Somavilla (Diretora de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Vale) 
 
DESCRIÇÃO: 
No processo de repensar os atuais padrões de produção e consumo no mundo, as lideranças empresariais 
têm função estratégica. Líderes bem preparados para sobreviver numa nova economia terão habilidade 
para olhar o mercado e gerir seus negócios pensando num futuro mais sustentável e buscando soluções que 
possam ser replicadas em escala planetária. 
 
RELATOR:  
Paulo Márcio de Mello 
 
 
ASPECTOS MAIS RELEVANTES 
 
John Elkington:  
Como percebeu que era líder? 

 
A pergunta foi antecedida da citação de uma parábola, que tem como referência Napoleão Bonaparte. 
Respondendo à preocupação de alguns dos seus generais, sobre como poderiam dar sombra às tropas 
francesas no front de batalha, Napoleão respondeu: plantando árvores, ainda que isto demande trinta 
anos. 
 
Vânia Somavilla:  
Responde dizendo que fez engenharia civil, trabalhou na Vale com saneamento, energia, mais nove anos na 
diretoria de energia, onde trabalhou com eficiência energética, com a mudança da matriz energética da 
Vale, para utilização maior da energia de fontes renováveis, como as aplicadas nos casos das ferrovias e 
plantas industriais. Sempre foi inquieta, daí a liderança. Acredita que há uma sincronia nos fatos, que leva 
a um amadurecimento. Exemplifica com a imagem da fábrica soltando fumaça, que já foi símbolo de 
progresso e, hoje, as empresas entendem que têm que deixar um legado para a Humanidade. 
 
Pavan Sukhdev:  
Responde que está relacionado à percepção da importância de se dirigir a sociedade para algo mais verde. 
Lembra-se de Gandhi, que dizia: tenha um propósito e os meios para alcançá-lo seguirão atrás. 
 
John Elkington:  
Quando percebeu o que tinha que fazer? 
 
Otto Scharmer:  
Difícil responder com um evento único. Cresceu no Norte da Alemanha, onde viveu e era forte a resistência 
do movimento verde contra as plantas nucleares. Percebeu então a sua conexão com outras pessoas. Após, 
engajou-se no movimento pela paz e, anos depois, o muro de Berlim caiu. Percebeu que as pessoas ouviam 
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umas às outras e percebeu a própria capacidade de ouvir, o quê faz grande diferença. Hoje, busca mais 
espaço para ouvir, tendo criado uma comunidade para tanto. 
 
John Elkington:  
Ouvir é importante, mas é necessário criar uma idéia sobre para onde o grupo vai. 
 
Otto Scharmer:  
De fato, há algo mais profundo do que ter idéia sobre para onde o grupo vai, que é, ao perceber isto, fazer 
algo. 
 
John Elkington:  
Quando olho a curva “U”, método criado por Otto Scharmer, parece que já estivemos ali. Quero entrar 
nisto coletivamente. 
 
Otto Scharmer:  
Refere-se às mudanças profundas que vivemos: a queda do muro, o fim do apartheid, a eleição de Barack  
Obama, etc. Isto modelou pessoas e gerações. A grande história desta geração diz respeito às 
transformações da sociedade e dos negócios. Ao visitar empresas, mostra um só slide. Pergunta então 
sobre o que está acontecendo e as respostas são sobre prosseguir na mudança. O slide em questão 
relaciona os temas “climate, energy, poverty, water, health, food, finantial security, education, 
leadership, civilization, spiritual.”  
 
Dizendo que deixaria de abordar a Teoria “U”, por insuficiência de tempo, refere-se a alguns dos seus 
aspectos na sequência da resposta. Trata-se de um processo constituído de cinco movimentos: “co-
initiating; co-sensing (uncovering common intents); co-inspiring (source of inspiration and will, observe 
three times, práticas contemplativas para saber o que fazer para diminuir ruídos); co-creating; co-
envolving.” 
 
Refere-se a estágios do capitalismo (“Free market, Social market, Ecoecology Economics”) e elementos 
(“Coordination mechanism, Nature Earth, Labor Human, Capital / Money, Technology / knowledge, 
Managment / Leadership, Awareness of Citzens”); ao “blind spot” (“what, how, who”); à Teoria “U” 
propriamente dita (“Open mind, Open heart, Open will”); à condição interior do interventor para o sucesso 
da intervenção, conforme citação de William O’Brien, da Hanover Security (“Who is myself, What’s my 
work”) e ao fato de “gastarmos muito tempo em lugares como este, quando “walk on someone shoes” 
(colocar-se no lugar do outro) é o que cria diferentes conexões. 
 
John Elkington:  
Qual é o padrão de liderança necessário para inovação no nível de um ecossistema? Seria necessário  
“matar” todos os economistas e começar tudo de novo? 
 
Otto Scharmer:  
Liderança de mente e coração abertos para perceber possibilidades futuras. Isto não ocorre no padrão 
antigo de liderança, em que há cinismo e medo. Lidar com o medo é a essência da liderança. 
 
Pavan Sukhdev:  
Recorda E. F. Schumacher, autor do marcante livro “Small is Beautiful”, em que o subtítulo “Economics As 
If People Mattered” ressalta que as pessoas é que são importantes. Ressalta que políticos e dirigentes 
erram muito; é necessário abrir coração e cabeça, segundo as premissas daquele livro. 
 
John Elkington:  
Na sua companhia, há uma teoria segundo a qual as coisas vão acontecendo? 
 
Vânia Somavilla:  
A missão da Vale prevê a transformação dos recursos em desenvolvimento sustentável. Não há um método 
para isto, mas os projetos, desde o início, têm a preocupação com a sustentabilidade. Buscam a chamada 
“licença para operar”. Estes valores não estão inteiramente difundidos na organização, visto que a difusão 
é processo. A empresa precisa gerar lucro, mas a agenda de sustentabilidade prevê que se deixe mais do 
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foi retirado do ambiente. No caso do fundo Vale, convencer ou agradar o acionista é conseqüência 
inevitável. 
 
John Elkington:  
Antes de abrir para a participação da platéia, lembra que a consciência de E. F. Schumacher 
pode ser devida ao fato dele ter saído de uma região produtora de carvão, então muito  
importante. Schumacher não produziu mudanças importantes, talvez por que isto leve tempo. 
 
Pavan Sukhdev:  
E. F. Schumacher era um visionário apaixonado. Talvez hoje, aproveitasse mais esta era de conectividade. 
 
PERGUNTAS DA AUDIÊNCIA 
 
Leonardo Duarte:  
Como a mesa enxerga a formação da nova liderança? 
 
Otto Scharmer:  
Remete aos quadros apresentados, dizendo que é importante colocar os jovens no banco do motorista. 
Ressalta também o papel das tecnologias sociais. 
 
Vânia Somavilla:  
Reitera que os jovens são exigentes na reeducação dos mais velhos, como se observa no relacionamento 
cotidiano entre filhos e pais. A estratégia de mudança pode ter uma analogia na parábola do sapo, que 
reage se for colocado na água fervente, mas aceita se a água é aquecida progressivamente. 
 
Ricardo Young:   
Indaga sobre a importância da comunicação institucional para a mudança. 
 
Vânia Somavilla:  
Na Vale, o conceito de sustentabilidade dos projetos vem desde o nascedouro destes, inclusive com a 
inclusão de indicadores. 
 
Pavan Sukhdev:  
Só se gerencia o que se mede. O PIB tornou-se uma medida única de crescimento, mas dizer que um país 
melhorou 9% não significa o mesmo na saúde. É necessário mudar a métrica, como aconteceu no caso da 
navegação, da bússola e do sextante, para o espaço, com aparelhagem mais complexa. Onde estão estas 
métricas diferenciadas? 
 
Paulo Márcio de Mello:  
Para os economistas, pede clemência. Para a economia, não. Ela precisa morrer para renascer. Com 
relação a E. F. Schumacher, ele foi atropelado pelos choques do petróleo e a conseqüente supply 
economics, que acentuou a escala. Primeira pergunta, dirigida a Pavan Sukhdev: haveria a possibilidade 
de um outro fato exógeno, semelhante aos choques do petróleo, que inverta o sentido da mudança em 
andamento? Segunda pergunta, dirigida a Otto Scharmer: a Teoria “U” consagra a primazia do Homem 
sobre o processo histórico. Ela recusa que o Homem e as lideranças são produtos do processo histórico? 
Terceira pergunta, dirigida a Vânia Somavilla, com o extremo cuidado para não ser indelicada: no mês 
passado, foi realizado o I Encontro Internacional de Populações, Comunidades, Trabalhadores e 
Trabalhadoras Afetados pela Vale, em atos realizados na Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro e depois, 
em frente ao edifício-sede da Vale, com distribuição de um memorial. Mesmo como colunista de um 
tradicional jornal, não foi possível ouvir a empresa, que também não compareceu a qualquer dos atos. 
Como a Vale encara esta manifestação? 
 
Otto Scharmer:  
Acredita que os dois sentidos se manifestam, talvez com a mesma intensidade, em uma perspectiva 
dialética. 
 
Vânia Somavilla:  
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Destaca que o movimento é pequeno, com proposições divergentes, que incluem até a desprivatização da 
Vale. Isto caracterizaria uma agenda política e não de reivindicações. A Vale, no entanto, está de portas 
abertas para o diálogo. 
 
* Nota – Para resguardar a neutralidade no relato, optou-se por reproduzir a sequência das intervenções no debate, repetindo-se as 
falas, de maneira fiel, apesar de um evidente prejuízo para o estilo.  
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ATIVIDADE:  
Painel - Cooperação, trabalho colaborativo e parcerias efetivas  
“Engajamento dos públicos interessados: o vírus da mudança” 
 
DIA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO:  
12 de Maio – das 11h00 às 12h30 
 
PARTICIPANTES:  
 

Palestrante/Moderador 
Mark Lee (Diretor Executivo da SustainAbility) 
 
Painelistas 
Antônio Cardilli (Responsável por Administração e Finanças da Usina Hidrelétrica de Santo Antonio; 
idealizador e responsável pela implantação do Programa Acreditar) 
Marcos Ambrosano (Vice Presidente de Operações do Wal-Mart Brasil) 
Nelton Miguel Friedrich (Diretor da Itaipu Binacional) 
 
DESCRIÇÃO: 
Empresas conectadas com os fatores de competitividade de uma nova economia já entenderam que buscar 
somente a satisfação de seus consumidores não é suficiente para alcançar o sucesso. É preciso estabelecer 
uma nova dinâmica nas relações com os públicos de interesse (stakeholders), na qual seu engajamento seja 
um importante aliado das empresas na busca de conhecimento compartilhado, inovação em produtos, 
processos e estratégias, fortalecimento de vínculos e a conseqüente valorização da marca. 
 
RELATORA:  
Beatriz Pacheco Rodrigues  
 
 
INTRODUÇÃO AO TEMA 
 
Mark Lee inicia a sua fala, explorando o título escolhido para a sessão: vírus da mudança, que para ele 
lembram anticorpos que combatem células estranhas. Argumenta, que as empresas não devem se 
defender, se esconder de seus stakeholders. A questão central é como trabalhar junto, como conseguir a 
participação das partes interessadas no processo de gestão. 
 
Afirma que o engajamento com stakeholders tem sido um tema crucial em conferências de 
sustentabilidade. A pergunta que se coloca é por que se tornou tão importante e freqüente envolver os 
stakeholders, dado que até pouco tempo atrás seria algo impensável no mundo empresarial. 
 
Mark interage com a platéia, buscando definir a palavra “stakeholder”: são pessoas, grupos, organizações 
que podem afetar ou ser afetadas por uma organização.  A Biosfera, portanto, hoje já é reconhecida como 
um stakeholder. Questiona, então, sobre o que é engajamento e como ele acontece; com a participação da 
plenária conclui que se trata de mapear quem são seus stakeholders, entrar em contato com eles, 
estabelecer diálogo, escutar, ouvir e prestar contas.  
 
Uma questão que começa a ser colocada, segundo Mark Lee, é sobre a contrapartida ao stakeholder: como 
remunerar a contribuição dada pelo stakeholder ? Ele deve ser remunerado? Haveria algum conflito de 
interesse ou uma questão ética na remuneração? O fato é que os stakeholders estão transferindo a sua 
inteligência para as empresas e não estão sendo remunerados por isso. 
 
Mark Lee também faz uma breve retrospectiva histórica do movimento da sustentabilidade, reforçando que 
a compreensão sobre a importância dos stakeholders é algo muito recente. Ao final de sua abertura, 
propõe que a plenária reflita sobre a perspectiva de futuro do tema: onde estaremos daqui a 10 anos? 
Finaliza a sua fala, convidando as empresas presentes a apresentarem suas boas práticas de engajamento 
com stakeholders. 
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CASES EMPRESARIAIS  
 
Odebrecht - Antonio Cardilli 
A Odebrecht apresenta a sua experiência no desenvolvimento do projeto de construção da  hidrelétrica no 
Rio Madeira. Tomada a decisão de conduzir a construção de uma maneira diferente, a empresa realizou 66 
reuniões participativas sobre questões socioambientais com representantes das comunidades indígenas e 
ribeirinhas, academia, entre outros. 
Um dos principais desafios era contratar operários qualificados para a fase da construção. Normalmente se 
traz pessoas de outras regiões, mas desta vez a empresa investiu fortemente na capacitação local (Projeto 
Acreditar) e conseguiu suprir 85% das suas necessidades com pessoas da própria região, sendo 10% 
mulheres, algo pouco comum também.  
 
Walmart - Marcos Ambrosano 
O Walmart apresenta a sua estratégia de sustentabilidade, reforçando que o grande desafio tem sido a 
mobilização e o engajamento de seus associados e demais partes interessadas. Todos os funcionários estão 
sendo treinados em consumo consciente por meio de uma parceria com o Instituto Akatu e 85% deles já 
possuem uma meta individual relativa à sustentabilidade.  
 
A mobilização de fornecedores-chave para o desenvolvimento de produtos mais sustentáveis foi outra ação 
de engajamento relevante relatada neste case. 
 
Itaipu Binacional – Milton Miguel 
A Itaipu vem tratando sustentabilidade no seu planejamento estratégico desde 2003, utilizando como 
principal referência a Carta da Terra.  
 
A empresa possui programas estruturados de engajamento com a comunidade, tais como o Parque 
Tecnológico Itaipu e o Programa Cultivando Água Boa. Neles, a Itaipu utiliza a capacidade dos próprios 
participantes mobilizarem outras pessoas, incentivando-as para trazer outros 10 amigos para os programas. 
 
Sessão de Perguntas e Respostas 
A plenária tem a oportunidade de fazer perguntas para os representantes das empresas.  
 
O Walmart responde a uma questão sobre os desafios do marketing ecológico de seus produtos (como 
sensibilizar clientes), explicando que o esforço é mostrar os benefícios reais destes produtos aos 
consumidores. O esforço tem sido, por exemplo, aumentar o percentual de compras de produtores locais e 
mostrar estes dados aos consumidores. 
 
Outra questão colocada ao Walmart é sobre o processo organizacional de disseminação da 
sustentabilidade: se ele havia sido “top-down” ou nascido em uma área específica.  No caso do Walmart o 
processo de fato foi “top-down”, nasceu da visão do líder mundial, num processo cascateado para o mundo 
todo. No Brasil, cada vice-presidente assumiu um tema estratégico, sobre o qual tem que, 
sistematicamente, reportar avanços e resultados.  
 
Sobre a capacidade de mobilização do varejo, o WalMart explicou que percebe que possui de fato um 
poder muito grande de influência, que vai da sua cadeia de fornecedores até seus clientes.  
 
Sobre aprendizados construídos nos processos de engajamento com stakehokders, a Odebrecht responde 
que aprendeu que é “possível se fazer um omelete, quebrando menos ovos”. “A experiência bem sucedida 
mostrou que se você acreditar nos seus stakeholders, eles conseguem”.  
 
Por último, Odebrecht e Itaipu compartilharam desafios e aprendizados da relação com o governo. No caso 
da Odebrecht, o investimento foi 100% da empresa e o governo só foi envolvido depois que o projeto 
Acreditar havia dado certo. Já na Itaipu, o governo, visto como co-responsável, faz parte desde o início dos 
comitês e grupos de trabalho. 
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ATIVIDADE:  
Painel – “Relatórios Não-Financeiros: como Avançar na América Latina” 
Atividade Organizada pelo Global Reporting Initiative (GRI) 
 
DIA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO:  
12 de Maio – das 11h00 às 12h30 
 
PARTICIPANTES:  
 
Moderador 
Carlos Eduardo Lessa Brandão (Membro do Conselho de Stakeholders e do Comitê de Nomeação da GRI) 
 
Palestrantes 
Celso Funcia Lemme (Professor de Finanças Corporativas e Sustentabilidade Corporativa da COPPEAD/ 
UFRJ) 
Ernst Ligteringen (CEO do Global Reporting Initiative – GRI) 
Luis Perera (Sócio da PriceWaterhouseCoopers no Chile) 
Sonia Favaretto (Diretora de Sustentabilidade da BM&F Bovespa) 
 
DESCRIÇÃO: 
No Brasil, o número de relatórios não-financeiros vem crescendo, principalmente os que utilizam as 
diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI). Como aumentar sua adoção pelas empresas? 
 
RELATORA:  
Vânia de Lourdes Marques 
 
 
 
Tendo em conta o crescimento do número de relatórios de sustentabilidade observado no Brasil, o evento 
teve como foco discutir: 

• Formas de aumentar a adoção desses relatórios pelas organizações, usando as Diretrizes GRI 
• O aperfeiçoamento das práticas associadas ao relato  

 
O tema foi tratado através das diversas perspectivas e visões ligadas ao relato, envolvendo a abordagem da 
academia, do mercado financeiro, da área de consultoria e auditoria e do próprio “board” da GRI, como 
ressaltado pelo moderador. 
 
Resumo da Fala dos Palestrantes: 
 
Para Celso F. Leme, o relato precisa estar conectado com a geração de valor financeiro para a empresa. 
Para avaliar esse aspecto, o pesquisador realizou duas pesquisas. Uma delas envolveu a verificação dos 
relatórios de sustentabilidade de vários bancos brasileiros. A outra analisou as práticas das empresas 
líderes em relatórios de sustentabilidade, conforme lista divulgada na pesquisa FBDS/Sustainability (seção 
brasileira da pesquisa “Global Reporters”).  
 
Na primeira pesquisa, a partir da base de dados do Banco Central, foi selecionada amostra com os 50 
maiores bancos comerciais brasileiros, em cujos relatórios foram analisadas sete práticas de 
sustentabilidade. Para essas práticas, foram atribuídos cinco níveis crescentes de conexão com a geração 
de valor financeiro para a empresa.  
Verificou-se que mais de 50% dos bancos analisados não divulga nenhuma das práticas de sustentabilidade. 
Os bancos que o fazem, priorizam a divulgação de práticas de ecoeficiência, que não estão ligadas à 
atividade-fim da empresa, tais como avaliação de riscos socioambientais, microcrédito, financiamentos 
socioambientais,etc. A maioria das práticas informadas não tinha relação com a geração de valor.  
 
No segundo trabalho, foram examinados os relatórios de sustentabilidade dos 31 líderes da pesquisa Global 
Reporters/Brasil, realizada pela FBDS e Sustainability, porém com um ajuste na metodologia. Os resultados 
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foram melhores que os mencionados anteriormente, com mais empresas estabelecendo a conexão entre 
relato e geração de valor. Porém, um dos aspectos chamou a atenção: quase 70% dos relatórios têm entre 
100 e 200 páginas, o que suscitou questionamentos. Afinal, quem lê isto? Será que não podemos fazer algo 
mais conciso? 
 
Com a média de páginas dos relatórios analisados chegando a 128, uma linguagem que não é voltada para 
gestores e investidores e quase 60% das empresas apresentando informações no nível mais baixo de 
conexão com a geração de valor, percebe-se que há muito que caminhar para que o relato de aspectos 
socioambientais atenda às necessidades e expectativas do mercado.  
 
As empresas precisam se perguntar se as práticas que estão adotando são ou não atrativas e para quem 
estão escrevendo o relatório, evitando que haja o descasamento entre o texto e dados apresentados e as 
necessidades dos investidores e do mercado financeiro em geral, que são partes interessadas da empresa. 
 
Sônia Favaretto destacou que, para entender a visão da BM&FBovespa, é preciso considerar que a Bolsa é 
considerada “um centro onde gravitam as empresas”, tem caráter privado e um importante papel de 
formadora de mercado, atendendo a dois públicos: as empresas listadas e os investidores. Criou sua 
diretoria de sustentabilidade em novembro de 2009, coerentemente à estratégia de promover a 
conscientização dobre a importância do relato de sustentabilidade entre as empresas listadas. 
 
A Bovespa tem um histórico de boas práticas, destacando-se a criação do Novo Mercado e do ISE-Bovespa. 
Atua como ponte entre as empresas e os investidores e abriu a interlocução com os profissionais 
encarregados do contato com os investidores (RIs). Vem trabalhando junto com o PRI (Principles for 
Responsible Investiments), no estímulo à adoção do modelo GRI. 
 
Entende que o setor financeiro e as empresas não falam a mesma língua nem tem um mesmo “timing”, 
quando o tema é sustentabilidade. Primeiro é necessário acertar o “timing” da divulgação das informações 
não financeiras em relação às financeiras, depois, é necessário estabelecer uma linguagem comum. Assim, 
para se ter um relatório integrado, é preciso que as informações financeiras e de sustentabilidade sejam 
apresentadas ao mesmo tempo, no mesmo documento. 
 
Luis Perera, falando do relato integrado, destacou que é preciso buscar a criação de valor, apresentar o 
retrato integral das práticas da empresa, falar das boas práticas e identificar o que é realmente 
importantes, ou seja, a materialidade. Destacou que o relato de sustentabilidade vem angariando apoio 
crescente, mencionando o Global Compact e outras iniciativas, que aceitam os relatórios como forma de 
apresentar resultados desses programas e iniciativas. 
 
Para ele, o crescimento da produção desses relatórios pelas empresas é uma realidade na América Latina e 
os números oficiais não refletem a realidade, já que muitas usam o modelo, mas não informam isso à GRI. 
Destacou a importância do Instituto Ethos como fonte de inspiração para as organizações, no que chamou 
de “pré-história” da GRI na América Latina. Mencionou iniciativas importantes do Brasil, como a regulação 
que obriga as empresas listadas em bolsa a apresentar o relato do valor adicionado. 
 
Traçou um panorama de outras iniciativas latino americanas em países como Colômbia, México, Uruguai e 
Chile. O Chile, por exemplo, é o segundo país mais desenvolvido em relato de sustentabilidade, depois do 
Brasil, cujo exército prepara seu relatório de sustentabilidade. Para ele, a América Latina tem cinco 
desafios para vencer para alcançar patamar mais elevado nesse sentido: 
 

• Os profissionais de contabilidade precisam ser agregados nesses esforços 
• As bolsas de valores também precisam atuar de forma mais efetiva nesse movimento, a exemplo do 

que o Brasil tem feito 
• Precisa ser equacionada a questão da regulação versus a auto-regulação 
• A academia deve se engajar nesses esforços 
• Há o risco da banalização desses esforços, em que o caráter de relações públicas acaba se tornando 

mais importante 
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Sobre o primeiro tópico destacado por Perera, foi mencionada, ao final do painel, iniciativa conjunta da 
USP, GRI e IFRS (International Financial Reporting Standard) para debater o tema, mostrando mudança 
significativa na forma como o setor contábil está vendo o tema do relato.  
 
Para o representante da GRI, o Brasil vive um bom momento em termos de desenvolvimento econômico e 
tem diversas características que favorecem o desenvolvimento sustentável e a criação de uma “marca” 
própria que agregue a sustentabilidade, no que chamou de “sustainability brand”. 
 
Porém é preciso assegurar transparência a esse processo de intenso desenvolvimento, que traz consigo 
fragilidades para o país, tais como a vulnerabilidade às mudanças climáticas devido ao uso intenso de 
hidroeletricidade, já que as fontes hídricas podem ser afetadas. Outra questão importante é o relato em 
áreas sensíveis como os direitos humanos, com destaque para o trabalho escravo. 
 
Sobre o panorama internacional, mencionou dados de pesquisa da KPMG (International Survey of Corporate 
Responsibility Reporting 2008), que mostra que o relato passou de 52% para 79% entre as 250 maiores 
empresas globais (G250), entre 2005 e 2008, ou seja, mais 27% delas adotam a prática. Afirmou que temos 
o vocabulário e a GRI seria a gramática, ou seja, a linguagem comum para o relato. 
 
Reforçou a colaboração entre a GRI e outras iniciativas, principalmente o Global Compact e Diretrizes da 
OCDE e mencionou diversas situações em que iniciativas de relevância global estão de alguma forma 
envolvendo a GRI, tais como o Sistema SAP, Instituto Ethos, NASDAQ e PRI. 
 
Para ele, a postura em relação ao caráter voluntário está mudando e a obrigatoriedade de relato é 
tendência que vem se confirmando em alguns países. Há questionamentos sobre qual seria o custo de ser 
voluntário para a sociedade e o mercado, bem como demanda por diretrizes que estabeleçam requisitos 
mínimos de transparência e accountability ao mundo dos negócios. Outra tendência é a publicação de 
relatórios integrados, em que os “Relatórios Anuais” e o Relatório de Sustentabilidade são combinados para 
produzir um documento único, contendo as informações financeiras e as relativas à sustentabilidade. 
 
Entre os estudos em curso visando promover essa integração, citou a publicação “One Report: Integrating 
Reporting for a Sustainable Strategy”, de Robert G. Eccles e Michael P. Krzus. Os autores realizam estudos 
em parceria com outras organizações, sobre formas de apresentar o desempenho da empresa também no 
contexto financeiro. A prática de relatar aspectos ambientais, sociais e de governança constituiu um 
laboratório para o relato integrado (integrating reporting). 
 
Perguntas 
 
As muitas perguntas surgidas mostraram claramente o interesse despertado pelo tema. Celso destacou 
resultados de pesquisa reforçando a fraca conexão com a criação de valor no relato dos bancos e 
exemplificou que estes deveriam focar a atuação como gestores de fundos socialmente responsáveis e 
apresentar indicadores quantitativos como o patrimônio desses fundos, a representatividade na carteira, 
etc. Outros temas que poderiam ser divulgados são microcrédito e analise de risco socioambiental do 
credito, ligados à atividade-fim, ao invés do foco dado aos aspectos ligados à eco-eficiência. 
 
As respostas às perguntas sobre como produzir um relatório enxuto e objetivo, face à extensão e 
complexidade das Diretrizes GRI, evidenciaram, mais uma vez, a importância da materialidade, ou seja, de 
considerar os aspectos mais relevantes para a empresa e para seus stakeholders, já que, em princípio, tudo 
é importante. A GRI informou que está desenvolvendo protocolo de materialidade para auxiliar as 
organizações. 
 
Sonia mencionou a importância da rede da GRI, afirmando que o ISE também deverá integrar essa rede. 
Afirmou que o Relatório Itaú-Unibanco é um bom exemplo do uso do Relatório de Sustentabilidade GRI 
como ferramenta de gestão, pois foi através dele que foi feita a gestão da fusão das duas empresas. 
Destacou que a BM&FBovespa, que produziu seu relatório GRI, foi a primeira bolsa das Américas a fazê-lo. 
 
Perera ressaltou a importância da verificação externa como forma de reduzir práticas “marketeiras” de 
empresas não comprometidas com a transparência. Destacou as diferenças entre auditoria – termo que 
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considera banalizado – e assurance (asseguração, em português), que é objetiva e baseada em Standards 
como a ISAE 3000.  
 
Ernst destacou as diferenças entre esta prática e a verificação do nível de relato, feita pela GRI, que 
apenas checa se todos os requisitos para aquele nível foram cumpridos, sem avaliar a qualidade do 
relatório,o que é feito pela assurance. Afirmou que, no Brasil, órgãos de auto-regulação como a CVM têm 
procurado se envolver com este tema. 
 
Perera citou iniciativas inovadoras ligadas ao relato na América Latina, a exemplo da Colômbia, que tornou 
obrigatório o relatório de sustentabilidade para seguradoras. Afirmou que existem muitas oportunidades 
nesse sentido, porém falta conexão entre os países para que os esforços sejam otimizados.  
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ATIVIDADE:  
Palestra – “Integridade Ecológica” (inspirada no 2º princípio da Carta da Terra) 
 
DIA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO:  
12 de Maio – das 14h30 às 15h30 
 
PARTICIPANTES:  
 
Anfitrião 
Fred Gelli (Sócio-Diretor de criação da “Tátil Design de Idéias”) 
 
Palestrante 
Janine Benyus (Escritora Americana em Ciência Naturais, Especialista em Biomimética e Diretora do 
Biomimicry Institute) 
 
DESCRIÇÃO: 
Janine Benyus fala sobre o segundo princípio da Carta da Terra como critério essencial para o 
desenvolvimento de uma economia verde, inclusiva e responsável: 
 

o Proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da Terra, com especial preocupação 
pela diversidade biológica e pelos processos naturais que sustentam a vida; 

o Prevenir o dano ao ambiente como o melhor método de proteção ambiental e, quando o 
conhecimento for limitado, assumir uma postura de precaução; 

o Adotar padrões de produção, consumo e reprodução que protejam as capacidades regenerativas da 
Terra, os direitos humanos e o bem-estar comunitário; 

o Avançar o estudo da sustentabilidade ecológica e promover a troca aberta e a ampla aplicação do 
conhecimento adquirido. 

 
Janine Benyus é escritora de ciências naturais, consultora de inovação e autora de seis livros, incluindo o 
mais recente: Biomimética: Inovação Inspirada pela Natureza. Nessa obra, Janine cria uma disciplina 
emergente que busca soluções sustentáveis emulando designs da natureza, como células solares que 
imitam folhas, forma de agricultura que simula uma pradaria ou o funcionamento de florestas de pau-brasil 
inspirando empresas a gerir seus negócios. 
 
RELATORA:  
Rachel Negrão 
 
 
Janine inicia sua palestra contando que essa é a sua segunda vez em nosso país. Por ocasião da primeira 
vez, ela veio a convite de Oscar Motomura, e foram visitar um grupo indígena na Amazônia, para pensarem 
sobre a criação de uma Universidade da Floresta. O Brasil se transformaria na capital educacional do 
mundo, pela dimensão de sua diversidade, com uma imensa quantidade de gênios, de forma inigualável em 
todo o mundo para se buscar inspiração. 
 
Citou o maior biólogo integrativo que já houve, que sabia das relações entre tudo que havia na floresta e 
conseguia mapear todos os relacionamentos entre tudo que existem na floresta. Por outro lado, pode-se 
dizer que a crise atual é de relacionamento, entre nós e entre nós e o mundo natural. Esse biólogo tinha 
uma relação de profundo respeito com a natureza. 
 
Respeito é o primeiro princípio da Carta da Terra. Sentimos culpa e pena com relação às espécies 
ameaçadas, mas apenas o respeito e a humildade podem transformar nossos relacionamentos. 
 
Não se trata de inventarmos nada, mas de descobrir o que já existe há milhões de anos. Existem mentores 
como, por exemplo, os besouros que nos ensinam, formigas que nos mostram como a união é essencial para 
criar colônias extremamente complexas, e o que permite isso, novamente, são os relacionamentos. Outros 
mentores: as rãs, as abelhas, cupins. As enguias, por exemplo, dão choques sem usar energia elétrica, ela 



CONFERÊNCIA INTERNACIONAL ETHOS 2010 

 22 

usa elementos químicos que estão disponíveis. Outro exemplo é o tucano: seu bico corresponde a 1/3 do 
seu tamanho e também do seu peso, é leve como um fio de cabelo, seu design resiste ao impacto. É um 
tipo de material que poderia ser usado em carroceria de carros. 
 
Com a sabedoria da natureza podemos aprender a nos relacionar melhor com a água, a usá-la e purificá-la 
de forma não agressiva ao meio ambiente. A vida cria toda a água que precisamos. Como uma espécie 
nova, nós não descobrimos como nos relacionar melhor com todo o planeta. Esse é o nosso desafio. 
 
As cidades também se caracterizam como um sistema que está em risco. O que se propõe é o take, make, 
waste, O que vai acontecer? A cidade já não vai se parecer com a  natureza, mas pode ficar com mais 
eficiência e funcionalidade. Por que não pedir ajuda para a natureza? Já existem aprendizes com a 
natureza e sua ciência é a biomimética que sai das academias e vai em direção aos setores naturais. 
 
Nas empresas pergunta-se: qual é o nosso pior projeto? Desperdício? Gasto de energia? Biólogos sentam-se 
em escritórios com gestores e projetistas para desempenhar seus papéis. Muitas perguntas são feitas, 
muitas respostas são dadas. Como capturar carbono? Há exemplos que iluminam. Hoje já existem empresas 
vendendo produtos biomiméticos. 
 
Como produzir nossos artefatos? Como encontrar matéria-prima? Matérias-primas não nascem em navios, 
apenas são transportadas por eles. Quais são as matérias-primas das plantas? Solo, substrato, ar, água, sol. 
Há também conchas e corais que dissolvem dióxido de carbono, que só envenena quando é demais. E o que 
estamos fazendo? Há empresas produzindo cimento sem emissões, é o caso da Calera. Outro caso é a 
Novomer que está produzindo plástico biodegradável transformando CO2. Também já é possível termos 
minerais sem mineração. Amido de milho, cana de açucar que podem ser transformados em 
biocombustível, pedaços de raízes podem ser o nosso petróleo do futuro. Outro exemplo é The Land 
Institute que desenvolve um projeto de agricultura inspirada nos ecossistemas.  
 
Como fazemos as coisas? Para isso temos dois livros de receitas:  
a) modelo industrial (lavra a argila, moldagem, queima, consumo energia, etc.) 
b) a natureza (cria o chifre que é um material cerâmico super duro, sem necessidade de queima). 
 
A teia de aranha é outro exemplo de tecer fios com força e resistência, fabricada sem necessidade de 
calor; por outro lado, nós fabricamos as coisas com necessidades de calor, com desperdícios e gerando 
muitas toxinas. 
 
SANDIA NATURAL LAB já pode ser citada como exemplo inspirado no abalone: como 1 copo de água pode 
chegar aos blocos originais de cerâmica. Como a concha, com sua estrutura em camadas, com polímeros 
que se auto-juntam com água do mar, novamente sem necessidade de usar calor. É uma forma de 
fabricação diferente usando tudo o que está disponível no mar. 
 
Outros exemplos inspiradores: 

• as “casas” dos esquilos para construção de sistemas de ventilação eficientes, onde o ar flui sem 
exigências de fricção; 

• o design do bico do pássaro martim pescador que otimiza a pressão sobre a água; nesse caso já 
existe o caso do trem bala no Japão que tem o seu design inspirado nesse caso, a aerodinâmica de 
sua máquina (o primeiro carro) é como o bico do pássaro que cria um boom sônico, gerando ganhos 
de eficiência de energia e velocidade; 

• o besouro que retira água do ar, da bruma com a ponta de sua perna, como se lá houvesse um tipo 
de imã, e é pelas costas (que contem um tipo de cera) que a gotinha escorre; essa inspiração já 
tem sido usada pela QNETIQ GRIMSHAW . 

 
Outro caso de empresa que copia a natureza para purificação da água é a AQUAPORIN, realizando a 
purificação com osmose reversa, sem pressa como acontece em nosso corpo celular, e em certos tipos de 
flores com silhuetas circulares que purificam a água sem necessidade de cloro.  
 
Tecidos vivos que realizam um processo de “química verde” para redução de toxinas. São organismos que 
realizam processos como é o caso do mexilhão azul, que já inspira a empresa PUREBOND a fabricar cola de 
madeira. 
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No caso dos pavões, de borboletas, suas cores são produzidas pela luz do sol que é quem cria, de fato, o 
que nós vemos.  
 
Na África existe uma empresa, a BIOMATRICA, que se inspira no ácaro que possui a receita de preservação 
da comida sem necessidade de refrigeração. São muitos os benefícios de um sistema como esse aplicados 
em locais onde não há disponibilidade de energia elétrica. Um exemplo é o armazenamento de vacinas. 
 
O tubarão é um exemplo de um sistema repelente de bactérias, ele faz isso com suas escamas sem a 
necessidade de antibióticos. 
 
Existem folhas que possuem um sistema de auto limpeza, o que já tem sido seguido pela empresa STO 
ERLUS FERO DE GUSSA. 
 
Os princípios da vida podem ser seguidos para inspirar inovações na organização de redes de companhias, 
auxiliando as empresas a serem mais fortes e resilientes. São princípios de organização da vida que 
também podem ser usados em projetos de urbanização. Como uma cidade pode ser generosa? As cidades 
deveriam funcionar como os sistemas naturais. Como isso não acontece se somos tão inteligentes? 
 
Lavasa, uma cidade na Índia, criou um sistema de métricas (Nature Sets Standards), estabelecendo padrões 
para a cidade, nos quais é a natureza que estabelece os padrões. 
 
PERGUNTAS 
 
1 - Sobre a biotecnologia interferindo em sistemas agrícolas 
 
Não é possível que as práticas favoreçam os processos biomiméticos. Trata-se de implantar cirurgicamente 
organismos, genes, cruzar organismos, animais. Na natureza não encontramos mecanismos como esses; ela 
não junta genes de peixes em morangos, por exemplo. Os genes possuem sabedoria, eles viajam em 
grupos, é uma sabedoria que ainda não entendemos e temos que permitir que a natureza faça o seu 
trabalho. Precisamos desenvolver cultivos naturais para obtenção de plantas mais adaptadas, e isso não 
acontecerá com a engenharia genética que está sendo praticada. A natureza dá os seus passos e nós não 
entendemos o que acontece com o sistema quando colocamos organismos geneticamente modificados na 
natureza. 

 
2 - Sobre a viabilidade econômica da biomimética 
 
Vivemos o momento inicial de penetração no mercado e é preciso ajuda para ampliar essa penetração. A 
fábrica de cola, nos EUA, funciona com um custo menor, e está no mercado. No período de 1995 a 2005, as 
patentes no campo da biomimética cresceram 97%, ao lado de 2,7% de crescimento nas outras áreas. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2ª PARTE – RODA DE DIÀLOGO (ESPAÇO DO OPEN SPACE) 
  
Temas que fizeram parte do diálogo: 
 
Compartilhamento do benefício da biodiversidade. Não é igualitário. Remédios são feitos com base nas 
idéias da natureza e não há retorno em dinheiro para beneficiá-la. 
 
Cidades mais generosas. Governos são espécies perigosas, são cegos em relação a esse tema, pois eles 
trabalham com códigos, regulamentos, que não incluem políticas públicas mais abrangentes como por 
exemplo: uso de energia solar, química de purificação de água sem substâncias tóxicas, sem solventes. Os 
governos deveriam ter os “princípios da vida” como critérios para sua política, como por exemplo, 
estimular a utilização de matérias-primas locais, adoção de novas métricas regionais a serem usadas no 
local em que vivemos; mecanismos para captação da água de chuva para prevenção de problemas de 
enchentes e erosão em períodos de chuvas intensas (já existem prédios com captação das água pluviais por 
pavimento, sem qualquer desperdício); isso significaria a mudança do olhar para a gestão das cidades. 
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Composteiras. Sua utilização é positiva, pois a base é biológica, usa o conceito da circularidade, de 
retorno à natureza o que ela nos dá. A grande questão é a mudança das nossas mentes: quanto tempo 
ainda levaremos para mudar, para aprender tudo isso? Se pensarmos que já não temos muito tempo 
podemos ficar malucos. 
  
Como mudar? Apenas 18% das pessoas conseguem (o turning point); existe, por exemplo, a internet que 
pode ser ao mesmo tempo poderosa para o bem e para o mal, pode mudar a informação, por isso é preciso 
atenção com os sinais emergenciais, com a forma como a informação chega até nós, até nossas mentes e 
como nós as processamos. É preciso ação coletiva. Se não temos tempo, não fazemos nada porque não dá 
tempo; se temos tempo, também não fazemos nada por falta de esperança. Temos que começar a sonhar 
um sonho comum para poder ser mais esperançosos. É muito importante plantar idéias novas. 
 
Indicadores. Um exemplo, entre outros, é o “Ecological Performance Standards”, que propõe a discussão 
sobre a capacidade de regenereção, de reconstrução das florestas, da redistribuição das águas. Há casos 
de regiões na China de rebaixamento de 1,5 m ao ano, dos aqüíferos subterrâneos, com conseqüências 
sérias e muitas vezes irreversíveis. Na cidade de Lang Fang, que vivendo em situação de escassez 
constante, pratica-se a importação de água de aqüíferos muito distantes. 
  
Sua aproximação com as empresas. Em 1998 ela foi convidada pela primeira vez a dialogar com uma 
empresa, a Biophilia, sobre possíveis soluções para questões daquele setor. Uma das perguntas que ela fez 
foi: como colocar a alma no que eles faziam, motivando com outras perguntas do tipo “como amar as 
flores se sabemos que vamos comê-las em pouco tempo?” Como fazer com que as cidades se pareçam cada 
vez mais com as florestas? Como fazê-las funcionar como as florestas? Mesmo com a estética que é muito 
deferente? Como os prédios podem ter formas e materiais mais orgânicos? Como torná-las melhores e mais 
bonitas? Somos nós que decidimos o que é melhor e mais bonito, temos que desconectar, transformar a 
nossa idéia atual de melhor e mais bonito, temos que redesenhar. 
  
A questão prioritária. O solo, a “rhizosphere”, o que está abaixo do solo, o que não enxergamos e, por 
isso, não nos incomoda, não nos importamos com aquilo. 
 
Inovação e conservação. O organismo vivo, a natureza é o padrão original, não podemos nos esquecer 
disso, das idéias e do significado dela; o novo inventor/empreendedor observa a biologia, os fenômenos, 
como funcionam as redes, quem é quem. Não nos fazemos perguntas do tipo: o que compramos para fazer 
o que fazemos? Para produzir o que produzimos? Quem está no mundo? Quantos somos? Quem são os 
compradores? E os produtores? Quem é que pode estar nesse mercado? 
 
Educação e biomimética. Já existem disciplinas oferecidas sobre o tema, mas poucas pessoas querem 
aprender isso, as universidades são refratárias à entrada de temas como esse.  
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ATIVIDADE:  
Debate – “Agenda Ambiental e Trabalho Decente: o Caminho para a Convergência” 
 
DIA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO:  
12 de Maio – das 16h30 às 18h00 
 
PARTICIPANTES:  
 
Moderador 
Caio Magri (Assessor de Políticas Públicas do Instituto Ethos) 
 
Debatedores 
David Foster (Diretor Executivo do Blue Green Alliance) 
Marcos Jank (Presidente da ÚNICA – União da Indústria de Cana de Açúcar) 
Paulo Sérgio Muçouçah (Coordenador dos Programas de Trabalho Decente e de Empregos Verdes da OIT no 
Brasil) 
 
DESCRIÇÃO: 
O manejo da terra, da água, da energia e de outros recursos naturais tem impacto direto sobre a qualidade 
de vida das pessoas. Como gerar emprego e renda a partir da remodelagem das estruturas que hoje 
exaurem os recursos naturais do planeta? E como isso pode se constituir num fator de competitividade para 
as empresas? 
 
RELATORA:  
Araci Asinelli-Luz 
 
 
O moderador inicia a atividade agradecendo a participação dos convidados e a todos os demais e justifica a 
ausência de Ignacy Sachs (Professor Emérito da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris). 
Informa que a idéia do debate é trazer à tona os desafios e questões presentes para a transformação da 
nova economia. O foco em torno da Energia Verde, possibilidade de energia de baixo carbono, ajuda a 
produzir melhores empregos e diminuir a pobreza, é responsável e tende a diminuir os níveis de corrupção. 
Conta que foi encaminhada uma questão a cada um dos debatedores com antecedência para nortear as 
suas participações. 
 
Questão formulada a Paulo Sérgio Muçouçah (OIT-Brasil): com base em sua experiência, como estabelecer 
agenda comum em torno de um único conceito e quais os desafios da convergência? 
 
Paulo Sérgio Muçouçah 
Diz que os próprios acontecimentos aproximam a agenda ambiental do trabalho decente. Cita as crises no 
mundo: a crise ambiental. O alerta já havia sido dado. O Clube de Roma (1972) com o “casamento” da 
economia e modelo de desenvolvimento da época (década de 70 e a crise do petróleo), exploração 
ambiental, certificação das empresas. Tomada de consciência que o modelo de desenvolvimento não era 
adequado, com 200 milhões de desempregos no mundo, anterior à crise financeira. 
 
Eclode a crise financeira e a in-sustentabilidade do modelo financeiro se torna transparente. Necessidade 
de frear o desenvolvimento do trabalho, altos níveis de desemprego, precarização dos empregos 
existentes, 50% dos trabalhadores ganham abaixo de um dólar/dia. Há uma crise social evidente em 
processo e aumenta a consciência da crise ambiental. Surgem as Conferências Internacionais. Dados do 
IPCC, 2007 mostram o papel da ação humana sobre a ação da crise climática. Há uma provocação para 
aproximação das ajudas: políticas anticíclicas para manter as atividades econômicas e evitar crises bruscas 
de desemprego (40 milhões a mais de desempregos). 
 
Necessidades de investimentos sólidos mostram a transição rumo à produção de baixo carbono, geração de 
empregos em larga escala e mudanças no padrão de produção e consumo. 
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EV no centro dos programas de recuperação da crise. Ex.: Coréia, com os mananciais hídricos em 
recuperação. Nos EU, Obama lança a campanha dos empregos em energia renovável e na China, a 
substituição de fonte de energia fóssil para eólica e solar, e exemplos do que ocorrem no Japão, Austrália 
e Alemanha. 
 
A geração de EV contribui para a redução do carbono. Gera empregos em novos setores que comportam 
investimentos em larga escala, há a dinamização da economia. O Brasil sofreu pouco por causa da crise. O 
conceito de EV da OIT está diretamente ligado ao trabalho decente e sustentabilidade. É uma aproximação 
natural. 
 
Questão feita a David Foster (Blue Green Alliance): A experiência da construção da organização trouxe a 
história de conflitos entre agendas dos trabalhadores e ambientalistas nos Estados Unidos. Quais as 
dificuldades encontradas e questões para a construção de agenda comum. Quais as recomendações para o 
Brasil? 
 
David Foster 
Foi diretor do Sindicato da Siderurgia mais importante. Expandir Energia Limpa. Acreditavam num sistema 
de transgressão, reduzindo tóxicos no ambiente de trabalho. Houve conflitos em 1975. A União dos 
Trabalhadores da Siderurgia foi à Suprema Corte para tentar limpar o ar. As companhias declaravam que 
havia uma perda do trabalho. 
Na produção de 2002, com investimentos ambientais significativos, a energia melhora, a economia global 
aumentou a possibilidade de empregos. A companhia resolveu os problemas ambientais com parcerias não 
usuais, aumentando a capacidade de mudar os problemas ambientais. Desenvolvimento de políticas fortes 
para o desenvolvimento, mesmo com resistências.  
 
Resultado: melhorias ambientais, maior desenvolvimento econômico. Necessidade de mobilização política, 
organização das bases, busca de apoio político, alteração nas leis, responsabilidade política e pública, 
manter os políticos informados e comprometidos com a energia limpa. Construir uma oposição forte aos 
que impedem os avanços necessários. Cartazes para sensibilizar, agenda comum global e ambiental, 
tecnologias sustentáveis ambientalmente. Sozinhos não conseguiremos. 
 
Questão para Marcus Jank, professor da FEAUSP, atua na área do agronegócio da FIESP, Assessor de 
inúmeros bancos internacionais, Integração do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Presidente da 
Única: Faça um balanço de iniciativas importantes da qual a Única se integrou e que resultou na carta 
aberta das mudanças climáticas. Como estão as agendas e como unificá-las? Qual a importância desse 
debate? 
 
Marcus Jank 
O Brasil nos debates da EV representa uma grande oportunidade de solucionar problemas, como o 
desmatamento. O BR pode ser um bom exemplo na EV. No caso do etanol, foi atrás de alternativas. 
 
A questão climática dá oportunidade nacional e internacional do Brasil se colocar: busca alternativa para o 
petróleo, alternativas de exportação delineadas, tratar e questão do trabalho, queima de cana de açúcar 
diminuiu, mecanização acontecendo, Belo Montes, três Belo Montes adormecidas nos canaviais se formos 
pela linha da biomassa. Requalificação dos cortadores de cana. Há um compromisso nacional trabalhista. 
Trinta práticas exemplares junto com os trabalhadores. Governo ganha certificação. Uma forma de 
eliminação de terceiros, gatos no processo. Agenda do TD é alterada por isso. Implementação do 
compromisso trabalhista. Novos produtos podem surgir da captura do carbono. Será uma oportunidade real 
de criação de empregos. 
 
No debate, uma questão sobre a mecanização da cana foi dirigida a Marcus Jank. Afirma que o setor não 
vai absorver a totalidade dos trabalhadores. Há uma limitação da mecanização em função dos terrenos 
(12% de inclinação). 
Acredita que grande parte dos trabalhadores de cana não é oriunda de SP. Solução: mais políticas públicas 
de fixação nos locais de origem. O setor já tem alguma ação para isso? 
 
Mecanização gera perda líquida de emprego, mas a relação 1/18 empregos de melhoria. 70 mil empregos: 
programa revolucionário em parceria com empresas que produzem as marcas. Gerar emprego para outras 
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atividades também. Gerar alternativas nos lugares de origem: hotelaria, reflorestamento, corte e costura. 
Qualificar exportadores e ver nas publicidades. 
 
Declividade não resolvida, mais máquinas melhores. Maior problema no nordeste onde há mais declividade. 
Não vê possibilidade de um corte manual de cana. Em SP são 5% das áreas com declividade. 1/3 de cana é 
perdida pela queima. Agora voltada para a produção do etanol. 
 
Uma questão trouxe o movimento unificado dos trabalhadores e como lidar com isso. Não está clara esta 
expressão política. São organizações unilaterais e há resistência. Foi citado o caso da Grécia e a questão 
social como reação, e isso tende a se expressar também no político. Na Europa, a oposição do mercado 
influencia o resultado das eleições. 
Outro aspecto trazido para discussão: movimento visível no plano dos estados e municípios. No aspecto 
multilateral não houve avanços, assim como não houve avanços na área financeira. Não há regulação. Há 
um debate sobre os carros elétricos no mundo. Vai sobrar petróleo em alguns países. Como resolver isso? A 
economia global crescente é um problema e vai atingir uma nova geração de transformações. 
 
David Foster  
Disse que no ano de 2009 houve muita expectativa de novo acordo climático em Copenhagen. O Brasil teve 
uma posição conservadora, descomprometida, quase de esperança e foi se modificando em função de 
pressões da sociedade civil e acabou buscando metas importantes. 
 

Rendimento desigual -------------------aquecimento global 
Geração de EV------------------ freador na área agrícola e na corrupção no Brasil 

 
É preciso banir a cana-de-açúcar dos biomas mais sensíveis. 
 
Marcus Jank  
Faz referência à política dos Estados Unidos e comenta que a eleição de Obama foi importante, mas que a 
expectativa de mudanças na sociedade não foi tão profunda quanto gostaríamos. Copenhagen permitiu dar 
ao mundo e a todos nós uma noção de onde estamos. Brasil, China, África do Sul, constituem um bloco 
importante nas questões das mudanças climáticas. Não temos ainda uma visão clara dos países em 
desenvolvimento e das políticas que os Estados Unidos querem sobre as mudanças climáticas. Do ponto de 
vista mundial, o desafio é enorme e profundo. Determinar os passos para a base para o diálogo. Acredita 
que para as próximas conferências poderemos ser mais efetivos. 
 
Paulo Muçouçah  
Sugere mudanças dos padrões de economia e de consumo no mundo: reverter o modelo vai colocar 
conflitos sob o ponto de vista social e político. A China, por exemplo, ainda consegue muito mal que sua 
população coma. Não se trata de justificar diferenças entre as nações. É uma questão de fazer escolhas. 
Os setores continuam consumindo combustível fóssil para movimentar seus quadros. É preciso refletir do 
plano internacional. A população vai ter de abrir mão dos carros de tração nas quatro rodas. A 
regulamentação das leis provoca mudanças culturais que se refletem no campo dos valores. Por exemplo, 
publicidade espontânea ou legislação sobre o consumo, assim como a indústria na obsolescência 
programada de determinados consumos.  
 
Marcus Jank 
Em relação à cana, o Brasil deixou 8% do possível de plantar cana. Aplicar tecnologias que aumentem a 
produtividade. Os países ricos estão buscando transporte alternativo, enquanto os países pobres aumentam 
a venda de cana. Devemos pensar em geração de emprego, consumo, alternativas eficientes e crescimento 
das empresas. Interessa a postura das empresas versus sustentabilidade. Vê isso em todos os setores da 
economia americana. Nos EU isso significa lucro e riqueza. Dirigir as performances corporativas para outras 
perspectivas: reciclagem, financiamentos, qualidade de vida. Sistema mais justo. A política, a economia e 
o país já estão contaminados pela EV. Agora é imaginar um sistema regulatório, uma economia regulatória, 
mais equitativa e inclusiva para o século XXI. 
 
Paulo Muçouçah 
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Fala em ampliar os modelos de pensamento que não está posto para o período de transição. Quando houver 
mudança de padrão de consumo, então podemos pensar uma reestruturação da sociedade e qual sistema 
econômico pode atender a uma sociedade transformada. 
 
Marcus Jank 
Queimamos cana há 500 anos e somente há 10 anos paramos para pensar. Como membros das empresas e 
governos vamos ver as mudanças acontecendo. A questão é o estágio, a diversidade em que se encontram. 
Uso de biocombustíveis com restrições, petróleo circula livre. Temos uma consciência mais forte hoje. 
Comentário final do mediador: o debate demonstra a possibilidade de articulação real das agendas. É a 
construção de um diálogo social, perspectiva de uma agenda política que unifique essas questões e que a 
leve em nível global. Pensar, refletir e colocar insumos capazes de conduzir essa agenda. Há o 
compromisso do Ethos com esse movimento. 
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ATIVIDADE:  
ISO 26000 e Indicadores Ethos de RSE: Convergência para a Gestão Responsável 
 
DIA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO:  
12 de Maio – das 16h30 às 19h30 
 
COORDENADORES:  
Ana Lúcia Custódio de Melo (Coordenadora de Projetos do Instituto Ethos) 
Carla Stoicov (Consultora e Coordenadora de Projetos e Conteúdo) 
Gustavo Ferroni (Coordenador do GT ISO 26000 do Instituto Ethos) 
Renato Moya (Coordenador do Programa Latino-Americano de RSE – Plarse - e do Projeto Indicadores Ethos 
de RSE do Instituto Ethos) 
 
DESCRIÇÃO: 
Ao completar dez anos de existência, os Indicadores Ethos de RSE se consolidaram como uma das mais 
relevantes ferramentas de gestão socialmente responsável no Brasil e na América Latina. Com a chegada 
da norma ISO 26000, nova referência internacional sobre o tema, esses indicadores devem agora enfrentar 
o desafio de se manterem atualizados. O objetivo da oficina é fazer uma análise dos Indicadores Ethos à 
luz da ISO 26000, buscando uma convergência entre as duas iniciativas. 
 
RELATORA:  
Cristina Fedato 
 
 
ABERTURA (por Paulo Itacarambi) 
 
Esta importante atividade servirá de subsídio para a atualização dos Indicadores Ethos. Os Indicadores 
Ethos (IE) existem há 10 anos e são uma importante ferramenta de apoio à implementação da 
responsabilidade social nas empresas. Está há três anos sem atualização de conteúdo e a próxima 
atualização terá alguns objetivos importantes.  
 
São eles: 
 

1. Incorporar aos indicadores a correlação com os temas das ISO26000, de modo que os IE passem a 
ser uma ferramenta que auxilie as empresas a tratar internamente os temas da ISO 

 
2. Incorporar aos IE a discussão das mudanças climáticas  

 
3. Simplificar sua aplicação 

 
4. Consolidar a parceria com os seis outros países membros do PLARSE – Programa Latino Americano 

de Responsabilidade Social Empresarial, que desenvolve indicadores semelhantes em seus próprios 
países 

 
5. Rever a estrutura de governança e gestão dos IE, que deixará de ser somente do Instituto Ethos – 

será formado um comitê internacional de gestão para adaptar a cultura de cada país participante 
 
Esta oficina é, portanto, um trabalho que servirá de base para um processo importante e significativo de 
revisão dos indicadores. 
 

1. APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES ETHOS (por Ana Lúcia Custódio) 
 
Os IE tem o objetivo de auxiliar a empresa a entender o que é responsabilidade social, como se aplica no 
contexto empresarial, como ela pode implementar ações concretas. É uma ferramenta de auto-avaliação e 
aprendizado, de modo que a empresa aprenda a identificar e lidar com seus pontos críticos de uma 
maneira realista. Mostra para a empresa o que pode ser melhorado, como avançar. É ferramenta de 
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planejamento, com foco didático, estimula a reflexão e o aprendizado, auxilia a empresa a sair do 
discurso. 
 
Na revisão, os objetivos dos IE devem ser mantidos. 
São 7 os temas tratados nos  IE: (1) Valores, Transparência e Governança; (2) Público Interno; (3) Meio 
Ambiente; (4) Fornecedores; (5) Consumidores e Clientes; (6) Comunidade; (7) Governo e Sociedade. 
 
Cada indicador é composto por um indicador de profundidade, indicadores binários e indicadores 
quantitativos. O indicador de profundidade possui 4 estágios de evolução. O cumprimento dos estágios é 
evolutivo e segue uma lógica, sendo cada estágio a: 1- de conformidade; 2- alguma ação própria da 
empresa, porém pontual; 3- ação estratégica e que envolve outros públicos; 4- consistência na prática e 
liderança na sociedade. Os indicadores binários registram políticas, mecanismos formais e quantitativos e 
podem acompanhar a evolução da empresa ao longo dos anos. 
 
No momento há demanda por revisão de conteúdo dos indicadores e sinergia com outras iniciativas. 
Objetivos da Revisão: 
• Integração conceitual entre RSE e Sustentabilidade 
• Gestão compartilhada, transparente e permanente – estabelecer mecanismos de governança 
• Aprimorar seu uso como instrumento de gestão multistakeholder 
• Incorporar aprendizado do PLARSE para manutenção de sua base de conhecimento  
• Preparar para implementação da norma ISO26000 
• Consolidar a abordagem de uso dos Indicadores Ethos no desenvolvimento da cadeia de valor 
 
Processo de Revisão: 
• Definição de mecanismos de governança 
• Formação de Grupos de trabalho 
• Realização de reuniões regionais 
• Consultoria internacional 
• Consulta pública 
 
O projeto está em fase de captação de recursos. Já apóiam ABRADEE e BP.  
 

2. APRESENTAÇÃO DA ISO26000 (por Gustavo Ferroni) 
 
A ISO26000 é uma norma de diretrizes, sem propósitos de certificação. É aplicável a qualquer tipo de 
organização, como empresas, governos e ONGs. Não tem caráter de sistema de gestão, de modo que 
poderá ser integrada ao sistema de gestão existente nas empresas, ao invés de se tornar um sistema de 
gestão paralelo. Durante sua redação foram firmados termos de entendimento com OIT e Pacto Global, 
bem como um acordo com a OMC. A norma será publicada em dezembro de 2010 – a versão atual já é 
muito próxima da versão final. 
 
A discussão da norma teve início há 8 anos e sua redação já tem 5 anos. Envolve 40 organizações 
internacionais, 78 países – representantes de trabalhadores, de governo, de ONGs, empresas, consumidores 
etc. Pode-se dizer que a elaboração da ISO26000 foi responsável pela constituição do maior fórum que 
existiu até hoje para se discutir responsabilidade social. 
 
Este processo de elaboração é um processo político para a definição de um documento técnico, e isso se 
reflete no documento. A dimensão do processo foi diferente dos processos tradicionais da ISO e isso trará 
efeitos técnicos e políticos no envolvimento das organizações e na legitimidade do documento. 
 
A Norma, como uma referência para a Responsabilidade Social, é: 

• Abrangente – define o campo 
• Fotografia – consenso mundial  
• Referência – agenda mínima 
 

Alguns dos principais documentos e iniciativas já estão sendo revisados para se alinharem à norma. A 
norma será uma referência para além das empresas – expande a discussão da responsabilidade social para 
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sindicatos, ONGs, consumidores, academia, governo. A norma atua como uma plataforma de entendimento 
de stakeholders, em função de sua legitimidade política. 
 
Estrutura: (1) Introdução/Escopo (2) Termos, definições e abreviaturas (3) A compreensão da 
Responsabilidade Social (RS) (4) Princípios da RS (5) Reconhecimento da RS e engajamento das partes 
interessadas (6) Orientações sobre temas centrais da RS (7) Integração da RS em toda a organização 
 
Como a norma define RS: “responsabilidade de uma organização pelos impactos de suas decisões e 
atividades na sociedade e no meio ambiente, por meio de um comportamento ético e transparente que: 
contribua para o desenvolvimento sustentável, inclusive a saúde e bem estar da sociedade; leve em 
consideração as expectativas das partes interessadas; esteja em conformidade com a legislação aplicável e 
seja consistente com as normas internacionais de comportamento; esteja integrada em toda a organização 
e seja praticada em suas relações.” (Atividades incluem produtos, serviços e processos. Relações referem-
se às atividades da organização dentro de sua esfera de influência.) 
 
Em pesquisa recentemente realizada com líderes de delegações locais e representantes internacionais, foi 
consenso que a norma, quando publicada, deverá auxiliar as empresas a: 

• Consolidar entendimento sobre RS 
• Melhorar conexões entre práticas locais e globais 
• Facilitar entendimento das ferramentas existentes 

 
Para a atividade de análise de convergência com os Indicadores Ethos será utilizado o conteúdo do Capítulo 
6 – Temas Centrais da Responsabilidade Social. 

 
3. ANÁLISE DE CONVERGÊNCIA ENTRE INDICADORES ETHOS E TEMAS CENTRAIS ISO26000 (por Carla 

Stoicov) 
 
O Capítulo 6 da norma apresenta os 7 temas centrais da RS, e para cada um são apresentadas ações e 
expectativas relacionadas à atuação das organizações. A atividade da oficina consiste em verificar em que 
medida os IE cobrem as ações e expectativas de cada um dos temas centrais da norma. 
 
Cada mesa trabalhou um tema dos Indicadores. A primeira parte do exercício consistiu em analisar cada 
ação/expectativa e verificar se e em que indicador ela já está contemplada. O produto foi um 
mapeamento das ações/expectativas já contempladas pelos IE. A segunda parte consistiu em propor a 
inclusão ou adaptação de indicadores para contemplar as ações/expectativas não cobertas, conforme 
análise feita na primeira parte do exercício. O produto foi uma proposta de convergência entre as 
ferramentas. 
 
Após o trabalho nas mesas, os resultados foram resumidamente apresentados em plenária, onde os 
participantes deram feedback sobre a atividade (processo) e sobre os resultados obtidos (produto). Como 
havia mais de uma mesa por tema, uma mesa iniciava a apresentação, sendo complementada pelas demais 
do mesmo tema. 
 
PLENÁRIA 
 

(1) Valores, Transparência e Governança 
As mesas consideraram a atividade fácil. Aparentemente tudo está contemplado, com exceção de 2 ou 
3 ações que podem ser cobertas com indicadores binários. 

 
(2) Público Interno 
É o tema mais é extenso e complexo, não deu tempo de cobrir todos os pontos em uma das mesas. As 
outras mesas dividiram o trabalho em duplas, e não tiveram tempo de discutir o resultado em 
conjunto. Todos afirmaram que, aparentemente, há ajustes a fazer, mas parecem ser poucos. Não 
houve tempo suficiente para apontarem quais ajustes e onde. 

 
(3) Meio Ambiente 
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A atividade pareceu fácil. Uma das mesas sentiu falta de indicadores relacionados a mercado de 
carbono e neutralização. A outra mesa sentiu falta de 17 das ações/expectativas e também sugere 
outros ligados a sustentabilidade florestal, ecossistema e emissão de gases de efeito estufa e outros. 

 
(4) Fornecedores 
Todos acharam fácil. Uma mesa sugere que seja criado indicador específico sobre discriminação na 
cadeia, assim como existe para trabalho infantil e forçado. O outro grupo sugere que no indicador 28 
(Apoio ao Desenvolvimento de Fornecedores) seja tratada a contribuição para o desenvolvimento da 
economia local. Outra sugestão é a inclusão de algo sobre controle ambiental na cadeia de 
fornecedores. 

 
(5) Consumidores e Clientes 
Atividade fácil. Falta consumo sustentável, impacto no ciclo de vida dos produtos, serviços essenciais. 
Sugestão de criar um indicador específico para direitos humanos. 

 
(6) Comunidade 
Sugestão de cobrir temas de direito a propriedade e apoio a tecnologia. Criação de novos indicadores 
voltados para educação e cultura, geração de riqueza e renda. Sugestão de tirar um pouco o “viés 
filantrópico” destes indicadores.  

 
(7) Governo e Sociedade 
As duas mesas apontaram que o tempo foi curto para este tema. A conclusão é que a ISO é mais dura, 
mais exigente com as empresas, pede mais protagonismo, espera que a empresa seja mais ativa. 
Um dos pontos que conseguiram perceber é que os IE partem do princípio que o funcionário já é 
contratado legalmente e avalia sua relação com a empresa. Um dos grupos sugere a inclusão de 
indicadores referentes a contratação do trabalhador, legalização e vínculo formal no trabalho. 

 
Conclusões 
Após as apresentações os representantes do Instituto Ethos reforçaram que a prioridade será a revisão de 
indicadores evitando a criação de novos, procurando simplificar o conjunto. O grupo participante da 
oficina deverá ser informado dos próximos passos. 
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ATIVIDADE:  
Palestra – “Justiça Social e Econômica” (inspirada no 3º princípio da Carta da Terra) 
 
DIA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO:  
13 de Maio – das 9h00 às 10h00 
 
PARTICIPANTES:  
 
Anfitrião: 
Ladislau Dowbor (Professor Titular no Departamento de Pós-graduação da PUC-SP) 
 
Palestrantes:  
Bernardo Kliksberg (Assessor Principal da Direção Regional para América Latina e Caribe das Nações Unidas 
– PNUD; conselheiro especial da ONU, Unesco, UNICEF) 
Danielle Mitterrand (presidente da Fundação France Libertes, foi primeira-dama da França entre 1981 e 
1995, ativista dos direitos humanos – atualmente voltada ao direito à água e aos bens comuns). 
 
DESCRIÇÃO: 
Bernardo Kliksberg e Danielle Mitterrand falam sobre o terceiro princípio da Carta da Terra como critério 
essencial para o desenvolvimento de uma economia verde, inclusiva e responsável: 
 

o Erradicar a pobreza como um imperativo ético, social e ambiental; 
o Garantir que as atividades e instituições econômicas, em todos os níveis, promovam o 

desenvolvimento humano de forma eqüitativa e sustentável; 
o Afirmar a igualdade e a equidade de gênero como pré-requisitos para o desenvolvimento 

sustentável e assegurar o acesso universal à educação, assistência à saúde e oportunidades 
econômicas; 

o Defender, sem discriminação, os direitos de todas as pessoas a um ambiente natural e social capaz 
de assegurar a dignidade humana, a saúde corporal e o bem-estar espiritual, concedendo especial 
atenção aos direitos dos povos indígenas e minorias. 

 
Bernardo Kliksberg é um dos maiores especialistas do mundo na luta contra a pobreza. Ele é conselheiro 
especial da ONU, PNUD, Unesco, Unicef e outras organizações internacionais. É autor de centenas de 
artigos técnicos e tem vários livros publicados no mundo inteiro. O mais recente é o best-seller 
internacional Mais Ética, Mais Desenvolvimento. Kliksberg aconselhou administradores de mais de 30 
países, incluindo vários presidentes, um grande número de instituições da sociedade civil e organizações 
empresariais. No período da Conferência Internacional Ethos, ele lançará no Brasil o best-seller Primeiro as 
Pessoas, escrito em coautoria com Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia de 1998. 
 
Danielle Mitterrand é presidente da Fundação France Libertés e foi primeira-dama da França entre 1981 e 
1995. É uma ativista dos direitos humanos reconhecida mundialmente e foi responsável por ações históricas 
e missões em defesa dos direitos humanos na África do Sul, no Tibete, na Turquia e em vários outros 
lugares. Atualmente, é uma das personalidades mais conhecidas na defesa do direito do ser humano à água 
e aos bens comuns. 
 
RELATORA:  
Fabiane Bessa  
 

 
 

A roda de debates teve início com a apresentação e análise, por Ladislau Dowbor, de 2 gráficos que 
resumem (1) os últimos 250 anos da história da humanidade e sua comparação com os últimos 50 anos, o 
qual evidencia o abrupto aumento do consumo de CO2; (2) o gráfico em forma de “taça de champagne” 
que demonstra a absoluta discrepância entre o consumo dos 20% mais ricos e os 20% mais pobres do 
planeta. 
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Em seguida, Danielle Mitterrand discorreu sobre a consciência humana e a acumulação de riqueza, a 
política expansionista da economia em contraposição aos limites da terra/recursos naturais. Destaca que a 
“Carta da Terra” prenuncia ao mesmo tempo um futuro preocupante (pela situação que lhe impôs a 
elaboração) e promissor – haja vista que o movimento que antecedeu e que prossegue após a construção 
desse documento registra a preocupação e a consciência de lideranças mundiais dos três setores 
(Governos, Empresas e Sociedade Civil Organizada) em relação à interdependência de todas as formas de 
vida e ao compartilhamento de um destino comum. Neste sentido, destaca a necessidade de reconciliação 
do homem com os quatro elementos vitais: água, ar, terra e fogo/sol (energia vital). 
 
A partir da comparação entre os Povos Mapuche no Chile e a prespectiva expansionista e voraz do pós-
guerra, ressalta o paroxismo configurado no afastamento da natureza, do individualismo e da 
homogeneização cultural e lança a pergunta: Estamos prontos para a mudança para um padrão de 
produção e consumo menos impactante e as renúncias que essa mudança implica? 
 
Danielle Mitterrand foi sucedida por Bernardo Kleksberg, que inicia sua exposição comentando o paradoxo 
da biotecnologia, genética, TICs, etc pois tais avanços poderiam significar radical melhoria nas condições 
de vida dos seres humanos e aponta 9 escândalos éticos da contemporaneidade: 1) fome inexplicável 
diante da condição atual de produção de alimentos para toda a população do planeta; 2) disparidade no 
acesso e consumo da água – que é um bem de uso comum da humanidade; 3) trabalho infantil; 4) falta de 
acesso à educação que leva à falta de acesso ao trabalho e aos bens econômicos; 5) mortalidade no parto; 
6) discriminação e violência contra as mulheres; 7) exclusão dos jovens como prioridade nas políticas 
públicas; 8) desigualdade e grande desfavorecimento aos economicamente mais frágeis – que são mais 
impactados pelas mudanças climáticas; 9) distribuição profundamente desigual do patrimônio. 
 
Destacando que os escândalos apontados não podem prosseguir, e conclamando os presentes à ação, 
conclui: “mais vale acender uma luz que maldizer a obscuridade”. 
 
Por fim, e dando fechamento à atividade, Ladislau Dowbor comenta pesquisas atualmente desenvolvidas 
por um grupo o qual integra e que trabalha o binômio “crise-oportunidade”,  propondo uma agenda a 
partir do referido trabalho, o qual também propõe uma “revisão” dos 10 mandamentos: 1) não comprarás o 
Estado; 2) não farás contas erradas; 3) não reduzirás o próximo à miséria; 4) não privarás ninguém do 
direito de ganhar seu pão; 5) não trabalharás mais de 40h semanais; 6) não organizarás tua vida em função 
do dinheiro; 7) não ganharás dinheiro com o dinheiro dos outros; 8) não tributarás as ações que mais nos 
ajudam; 9) não privarás o próximo do direito ao conhecimento e do conhecimento coletivo; 10) não 
controlarás a palavra do próximo. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2ª PARTE – RODA DE DIÀLOGO (ESPAÇO DO OPEN SPACE) 
 
Continuando as discussões iniciadas na atividade anterior, a palestrante enfatizou que as atitudes de hoje 
são decorrentes de um sistema que priorizou o lucro e a acumulação e que os que hoje adotam tais valores 
são na verdade “bons alunos” do sistema. Assim, a mudança da cultura que já vem se fazendo pode e vem 
trazendo reflexos concretos. A palestrante entende que a sociedade latino-americana vem mostrando mais 
vitalidade democrática que a sociedade francesa – cujo canal de participação vem se reduzindo ao voto. 
Por fim, reforçou a importância do aprimoramento de indicadores de desenvolvimento o combate à 
biopirataria e a superação da visão eurocentrista na condução das questões socioambientais que se 
apresentam. 
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ATIVIDADE:  
Debate - “A Comunicação e o Marketing Ajudando a Construir a Cultura da Sustentabilidade” 
 
DIA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO:  
13 de Maio – das 11h00 às 12h30 
 
PARTICIPANTES:  
 
Moderadora 
Marta Porto (Co-fundadora da (X)Brasil Comunicação) 
 
Debatedores 
Alan Andreasen (Professor de Marketing Social na Georgetown University) 
Elisabeth Laville (Fundadora da UTOPIES e da Mescoursespourlaplanete.com) 
Lucy Shea (Diretora Executiva da Futerra Communications) 
 
DESCRIÇÃO: 
A comunicação e o marketing são importantes ferramentas na tradução de conceitos e na 
mobilização da sociedade para uma causa comum. São, principalmente, aliados da educação 
para a construção de novos comportamentos, valores e hábitos. Como ações de comunicação 
e marketing de uma empresa podem influenciar o comportamento de seus consumidores e de 
sua cadeia de valor? 
 
RELATOR:  
Maurício Turra 
 

 
Já faz algum tempo que o marketing e a comunicação são reconhecidos como atividades promotoras de 
estímulos para o consumo irresponsável, mas pouco se discute se podem ser utilizados como ferramentas 
para mobilizar a sociedade em prol de um novo comportamento, que pode ser qualificado como ético e 
responsável.  
 
Os três debatedores convidados para participar da mesa “A Comunicação e o Marketing Ajudando a 
Construir a Cultura da Sustentabilidade” possuem conhecimento e experiências diferenciadas, que 
permitiram analisar o papel da comunicação e do marketing de forma complementar. Além de possuírem 
nacionalidades diferentes, um americano, uma inglesa e outra francesa, consideram o papel de 
comunicação de forma diferente.  
 
Primeira a se apresentar, Elisabeth Laville, fundadora da Utopies, e autora do best seller “A Empresa 
Verde” retratou que embora grande parte dos consumidores europeus considerem que devam incorporar no 
processo de escolha de seus produtos critérios socioambientais, de fato só muito pouco deles, o fazem. A 
palestrante considera que em muitos casos isso se deva a ausência de informação. Em pesquisa realizada 
na França, foi identificado que 49% dos consumidores buscam informações dos produtos que consomem 
justamente nos rótulos ou embalagens, o que certamente inibe o processo de escolha do consumidor pela 
ausência de dados. Na sua visão, a principal barreira para mudança do comportamento é a falta de 
informação. Outro ponto salientado pela autora é que as empresas ao longo das ultimas décadas tem sido 
pressionadas para que adotem práticas sustentáveis principalmente em seus processos internos. Reutilizam 
água, economizam energia, mudam matérias primas, mas não se percebem mudanças significativas com 
relação aos produtos fabricados, ou seja, continuam a gerar impactos socioambientais significativos.  
 
A segunda palestrante, Lucy Shear, diretora-executiva da consultoria da Futerra Sustainability 
Communications incorporou uma nova dimensão a esta discussão ao relatar que os consumidores possuem 
características diferentes ao que são percebidos pelas empresas. Embora pensem como “Spock” 
personagem do filme Guerra nas Estrelas que tem como característica a sua racionalidade, eles agem como 
“Homer Simpson” definidos como seres motivados pela usa emotividade e instintos básicos. A autora 
defendeu a idéia que somente informação não é suficiente para a mudança de atitude dos consumidores e 
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que o marketing pode mudar comportamentos, desde que táticas de convencimento sejam utilizadas.  Na 
visão da autora as propagandas relacionadas a apresentar os produtos sustentáveis ou a buscar motivar os 
consumidores a adotar um novo comportamento são demasiadamente focadas em aspectos funcionais e se 
afastam do modelo de compra e estereótipos adotado pelos consumidores. A palestrante ilustrou sua visão 
através do relato de uma lixeira publica com formato e cores de uma vaca e que ao ser acionada emitia um 
mugido fazendo com que aumentasse sensivelmente a destinação de lixo no local. A autora defende que as 
campanhas devem incorporar emotividade e incentivo a novos comportamentos. “Vender sustentabilidade 
não é como vender uma nova marca de sabão. É persuadir as pessoas a usar sabão pela primeira vez”, 
comenta.  
 
O americano Alan Andreasen, professor de Marketing Social na Georgetown University, incorporou uma 
nova perspectiva a discussão, ao afirmar que a comunicação e o marketing podem ser utilizados para 
mobilizar a sociedade desde que se foquem no publico alvo e não na sua própria campanha. Segundo o 
autor, é necessário compreender o perfil de cada público e deve-se dirigir a comunicação ao consumidor 
que estiver mais sensível a mudança. O palestrante ainda considerou que o sucesso de uma estratégia de 
comunicação se apóia na motivação empregada na mensagem, na oportunidade em se adotar o novo 
comportamento e na habilidade que a instituição possui em coordenar seus esforços nos resultados 
almejados. Para exemplificar ele mostrou o caso de mulheres em países subdesenvolvidos que não 
continuam usando pílulas anticoncepcionais mesmo depois das mais diferentes campanhas, até que se 
levantou que o problema está que este público não tem poder aquisitivo para continuar o tratamento 
durante os meses seguintes. Desta forma caberia a organização distribuir gratuitamente o produto alem de 
motivá-las a adotá-los. Em outro caso, disse que “não adianta fazer campanha sobre saneamento e 
esquecer de falar para lavar as mãos”. Na sua visão caberia as empresas a educarem seus consumidores, 
pois “uma empresa de sabonetes poderia fazer uma campanha desta maneira e unir seus objetivos com o 
de um mundo melhor”. 
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ATIVIDADE:  
Painel - Inovação e Tecnologia “Sustentabilidade em produtos, processos e no modelo de 
negócios: desafios e avanços” 
 
DIA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO:  
13 de Maio – das 11h00 às 12h30 
 
PARTICIPANTES:  
 
Palestrante /Moderador 
Aron Cramer (Presidente da BSR – Business for Social Responsability) 
 
Panelistas 
Mark Lee (Diretor Executivo da Sustainability) 
Sarah Severn (Diretora de Desenvolvimento Corporativo Sustentável da Nike) 
William Blackburn (Presidente da William Blackburn Consulting) 
 
DESCRIÇÃO: 
Estamos caminhando para uma nova ordem econômica. A recente geração de 
empreendedores e investidores preocupados em inovar está acelerando as mudanças 
essenciais para o fornecimento em escala de soluções sustentáveis para o mundo. Mas é 
necessário pensar em posturas que promovam uma ruptura, indo além da simples transição 
que claramente vivemos hoje. A necessidade de acelerar o processo obrigará adotarmos 
novas estratégias e novos modelos de negócio, desafio que exigirá um alto grau de inovação 
de nossas tecnologias e de desapego ao nosso modo de vida. 
 
RELATORA:  
Cintia Carla Takada 
 

 
O objetivo do painel foi apresentar experiências e aprendizados sobre a importância da inovação aplicada 
aos negócios a fim de criar produtos, processos e modelos de negócios mais sustentáveis. Para Aron 
Cramer, palestrante do painel, a inovação tem sido muito utilizada pelas empresas para oferecer produtos 
e serviços acessíveis aos consumidores, porém até então os processos inovadores não levavam em conta se 
o mesmo contribuía ou não para a sustentabilidade global. Segundo Cramer, vivemos em um momento de 
grandes mudanças, induzidas principalmente pela crise econômica mundial, o cenário de mudanças 
climáticas, o fortalecimento das economias emergentes e a ascensão das classes D e E a bens de consumo. 
Tal contexto traz muitas oportunidades para aquelas empresas que aprenderem a utilizar a inovação para 
alcançar a sustentabilidade. Para ilustrar isso, Cramer apresenta alguns casos empresariais. O primeiro 
deles é o da empresa americana Best Buy, maior varejista de eletrônicos dos Estados Unidos. Para preparar 
a empresa para atuar em um contexto de rápidas mudanças, a Best Buy adotou a seguinte estratégia: 
perseguir as rupturas e não mais resistir a elas. Uma aplicação dessa estratégia foi a pesquisa de um 
controle remote que gerenciasse a economia de energia doméstica além dos equipamentos eletrônicos. 
Outro exemplo foi o treinamento do Geek Squad (equipe de serviços) para manutenção de bicicletas de 
clientes. A China Mobile, maior operadora de telefonia móvel da China com mais de 500 milhões de 
assinantes também é citada por Cramer. Ao expandir o seu negócio para a zona rural da China, a empresa 
inovou, criando torres de transmissão de sinal de telefonia que geram paralelamente energia para a 
população rural. A inclusão do pessoal da zona rural também fez parte da estratégia do ICICI Bank, outro 
case apresentado por Cramer. Para atender as necessidades das comunidades do interior o ICICI Bank criou 
o mobile banking. Na empresa e-bay alguns exemplos de inovação para alcançar a sustentabilidade incluem 
a criação do ebaygreenteam.com, uma iniciativa de funcionários da e-bay entusiasmados com a idéia de 
tornar a empresa uma verdadeira empresa verde. No portal ebaygreenteam.com os internautas podem 
conhecer as iniciativas verdes do e-bay e se informar sobre compras e vendas verdes. Além de casos 
empresariais Cramer apresentou o projeto The Uniform Project da designer de moda Sheena Matheiken. A 
idéia central da ação é utilizar o mesmo vestido preto por um ano, variando o modelo com acessórios, que 
em sua maioria são usados, feitos a mão ou doados a ela. Com a iniciativa Sheena demosntra que é possível 
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estar na moda e ser sustentável ao mesmo tempo. A internet também  contribui para empoderar a 
sociedade, movimento intitulado por Cramer como engagment 2.0. Um exemplo disso é a utilização do 
Facebook para a criação de um movimento de boicote à Whole Foods (wholefoodsboycott), empresa 
varejista americana, iniciado a partir das declarações de seu presidente sobre saúde e bem estar. Para 
Cramer os casos apresentados evidenciam o surgimento de uma nova economia, baseada no conceito de 
oferecer mais valor ao cliente com menos recursos naturais.  
 
Sarah Severn, diretora da Nike, inicia a sua exposição apresentando alguns indicativos do cenário global em 
2030: população de 8,5 bilhões de pessoas; escassez de água; e elevados preços de petróleo. Com base 
nessa projeção, Sarah apresenta como a Nike tem se preparado para atuar no mercado. O primeiro ponto 
abordado foi à inovação na linha de produtos da Nike, buscando reduzir o impacto da empresa e 
conseqüentemente a sua pegada ecológica. A empresa criou um índex de sustentabilidade para ser inserido 
em seus projetos de produtos. A proposta de cada designer é avaliada segundo esse índex, e os projetos 
com melhor pontuação são adotados pela empresa. Outra ação da empresa é o conceito de Closed Loop 
Materials (ciclo fechado de materiais), onde a empresa busca inovar em seus processos e produtos 
utilizando insumos reciclados ou reutilizados. Um exemplo disso é a confecção das camisetas que serão 
utilizadas na Copa de2010, feitas com tecido poliéster 100% reciclado. Cada camiseta reduz 8 garrafas 
plásticas, somando um total de 13 milhões de garrafas.  
A Nike também está envolvida com a plataforma greenxchange.force.com, projeto que se propõe a 
compartilhar kow how e patentes em prol da sustentabilidade planetária. . Com relação a defesa política 
da sustentabilidade, A Nike atua através da adesão ao grupo Business for Innovative Climate and Energy 
Policy – Ceres. A proposta desse grupo empresarial é atuar junto ao Congresso Americano, para criar uma 
legislação adequada ao cenário de mudanças climáticas e energia.  
 
Mark Lee, Diretor Executivo da Sustainability, inicia a sua apresentação apontando que a inovação é um 
modelo que apresenta grandes oportunidades e grandes riscos. Para ilustrar essa relação Mark projeta um 
gráfico que correlaciona a inovação e o grau de mudança. Nesse gráfico verifica-se que as inovações em 
processos operacionais envolvem baixo grau de inovação e baixo grau de mudança, em produtos e serviços 
envolvem médio grau, e nos modelos de negócios e mercado envolvem um alto grau de inovação e 
mudanças. Um exemplo de inovação no processo é busca pela redução de energia em processos produtivos. 
A inovação no modelo de negócios, pode ser exemplificada pelos serviços de cloud computing, modelo em 
que o software fica hospedado na web, em vez de ser instalado nos computadores pessoais ou 
profissionais. Outro exemplo de inovação no modelo de negócio é o da empresa Better Place, 
(www.betterplace.com) que foca o negócio na entrega de mobilidade, ao invés de carros elétricos. Mark 
Lee conclui enfantizado que a inovação em busca de rupturas apresenta grandes oportunidades, mas 
envolve muitos riscos também e as empresas devem estar cientes disso.   
 
O último painelista William Blackburn, presidente da William Blackburn Consulting, iniciou a sua exposição 
enfatizando que a sustentabilidade empresarial é: estratégica, envolve o trabalho com o triple botton line, 
administração da influencia dos stakeholders e o relacionamento com os mesmos, e o aumento de consenso 
sobre o escopo que deve ser trabalhado. William aponta que a sustentabilidade envolve principalmente 
bem estar, que para ele se resume a 2 Rs: Respeito pelas pessoas; e recursos. William apresenta um 
framework que auxilia as empresas a tratar a sustentabilidade inserida nos negócios, que pode ser 
encontrada no livro The sustainability handbook.  
 
Após a exposição de William, são abertas a platéia a possibilidade de perguntas. 
 
Pergunta – Gostaria que os painelistas falassem um pouco mais sobre inovação social.  
Resposta Sarah (Nike) – Uma das vertentes de trabalho da Nike é o projeto Rede de Esporte pela Mudança 
Social, iniciativa que busca fortalecer o movimento do esporte para contribuir com o desenvolvimento 
humano. O projeto trabalha temas transversais para inclusão, como por exemplo, raça, gênero e respeito a 
diversidade.  
Resposta Aaron (BSR) – Um bom exemplo de inovação social é o projeto Refresh da Pepsi, portal com várias 
iniciativas que contribuem para o bem estar da sociedade.  
 
Pergunta – Como as empresas tem trabalhado com o fato de que o consumo e a sustentabilidade não são 
compatíveis?  
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Resposta Sarah (Nike) – Para nós da Nike, temos buscado entender que o nosso negócio é mais amplo, 
envolve o fornecimento de serviços de vestuário para o esporte.  
Resposta Blackburn (Blackburn Consulting) – O cuidado em não estimular o consumo na base da pirâmide é 
um bom exemplo do que as empresas podem fazer nesse sentido.  
Resposta Aaron (BSR) – Acredito que as empresas devem trabalhar em uma comunicação que enfatize que 
consumo não é sinônimo de bem estar.  
 
Pergunta – Sabemos que existe a obsolescência programada, como as empresas têm lidado com essa 
questão? Existe também uma publicação do governo britâncio ‘prosperity without grow’ que trata dessa 
questão.  
Resposta Mark (Sustainability) - Sabemos que a inovação incremental não resolve o problema da 
sustentabilidade. É preciso atuar nas rupturas, como por exemplo, as leis de reciclagem da Alemanha, e as 
células de combustível blue energy.  
Resposta Sarah (Nike) – Pensamos que existe um crescimento bom e um crescimento ruim. Acreditamos que 
devemos perseguir processos mais cíclicos como a natureza. Também vislumbro a necessidades de 
reformularmos o capitalismo.  
Resposta Blackburn (Blackburn Consulting) – Acredito que o consumo deve ser baseado na lógica de um 
maior valor com menos insumo. Conheço empresas do setor automobilístico que já tratam a questão da 
obsolescência programada, pesquisando como tornar o negócio uma rede de serviços para a mobilidade, ao 
invés de venda de carros.  
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ATIVIDADE:  
Oficina – “Estratégias das Empresas para Dialogar com o Consumidor num Mundo Mais 
Sustentável” 
 
DIA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO:  
13 de Maio – das 11h00 às 13h30 
 
COORDENADOR: 
Helio Mattar (Presidente do Instituto Akatu pelo Consumo Consciente) 
 
DESCRIÇÃO: 
O consumidor atual já é capaz de valorizar as práticas de sustentabilidade das empresas de 
quem consome, e considera atributos de sustentabilidade na hora da compra. No entanto, 
ainda se ressente de não conseguir obter informações suficientes para fazer análises 
comparativas, do ponto de vista da sustentabilidade, entre as marcas e produtos disponíveis. 
A oficina do Akatu discutirá que informações são de fato relevantes para o consumidor e 
como as empresas podem organizá-las e divulgá-las. 
 
Estabelecer um diálogo de qualidade com seus consumidores será algo cada vez mais exigido 
das empresas. A criação de estratégias nessa direção pode representar um grande diferencial 
competitivo no mercado e, ao mesmo tempo, constitui uma chance de grande contribuição 
ao movimento de conscientização de consumidores em direção a um mundo mais 
sustentável. 
 
RELATORA:  
Norma Fernandes 

 
 
 

PRIMEIRA PARTE – Hélio Mattar faz apresentação: 
 
Foi falado sobre a criação do Instituto Akatu que está no seu quarto ano de atividades, mas que há o 
grande de desafio de continuidade do trabalho junto aos consumidores. 
Neste estágio do Instituto o foco é conscientização e mobilização do consumidor como principal 
instrumento para a prática do Consumo Consciente. 
 
O Instituto tem projetos Educação focado em Escolas Públicos com o objetivo de informar o consumidor 
jovem que ajudará a multiplicar conceitos e formas de agir. 
“Qual a informação relevante sobre produtos e serviços, e como transmiti-las?” 
Necessidade de compartilhamento de Reflexões. 
O consumidor entende e cobra que as empresas de grande porte devem contribuir para a sociedade, mas 
ele desconfia das informações descritas nos produtos, e divulgada nos serviços. 
 
Os consumidores estão dispostos a punir empresas. 
As empresas necessitam avançar no estabelecimento de diretrizes que informem melhor os consumidores 
sobre detalhes dos seus produtos estabelecendo laços de confiança. 
Reflexão – O que o consumidor quer mesmo saber e como? 
Sobre o produto, sobre o processo, sobre a empresa, ou sobre sua cadeia de valor? Ele quer informações 
ambientais, sociais, econômicas ou pessoais?  
A empresa disponibiliza informações obrigatórias ou voluntárias? 
De onde vem a informação? Existe uma lista de selos que traduzem questões mais relevantes (exemplo – 
Fair Trade (Comércio Justo) e ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial). 
Hélio aproveitou a oportunidade para falar da criação de uma ferramenta importante para as pessoas e 
empresas – “People 4 Earth” e mencionou que na sala tinha um representante desta comunidade. 
 
Convidou os participantes a pesquisarem o site para saberem sobre a ferramenta. 



CONFERÊNCIA INTERNACIONAL ETHOS 2010 

 41 

Após esta rápida explanação sobre as dificuldades dos consumidores identificarem informações que ajudem 
a diferenciar um produto além do preço e qualidade foi dado início às atividades da oficina. 
 
A Oficina teve como foco a questão do fornecimento de informações para o consumidor, capazes de apoiá-
lo e mobilizá-lo para a realização de escolhas conscientes. Foi priorizada a perspectiva do consumidor, por 
meio de discussão sobre os produtos e da produção de sugestões de ações para as empresas. 
 
Na sala havia várias mesas com aproximadamente 10 participantes em cada uma. Nestas mesas tinha uma 
cópia de uma matéria para reflexão dos participantes:  
Revista Negócios & Carreira – Meio Ambiente 
 
Título – Falta combinar com o consumidor – As empresas estão fazendo produtos que agridem menos o 
meio ambiente, sem aumentar o preço. Parece ótimo. Então por que tão pouca gente compra? 
 
Em cada mesa de trabalho havia um produto para os trabalhos (maçã (fruta), calça jeans, cartão bancário, 
carro, telefone celular) 
Cada mesa tinha como tarefa discutir sobre o produto que lhe coube analisando as seguintes questões: 
 

• O que dificulta ou atrapalha sua escolha consciente? 
• Como e onde você obtém (ou gostaria de obter) essas informações? 
 

A segunda parte do trabalho: considerando as questões já discutidas: 
• Sugira três ações concretas que uma empresa que oferece o produto/serviço analisado deveria 

adotar, visando a apoiar o consumidor para uma escolha consciente? 
• Os grupos responderam e refletiram sobre as questões, e elegeram um representante para falar em 

plenária sobre o resultado das reflexões. 
• Um dos grupos que analisou a “maçã” identificou ações interessantes para os compradores da 

fruta, como: 
o Reunir os plantadores (fornecedores) da fruta discutindo sobre quais informações o 

consumidor deverá saber sobre o produto, e  a partir desta discussão alavancar a criação 
de um selo específico para a categoria. 

o Investir em técnicas que não agridem o meio ambiente, passando as tecnologias aos 
fornecedores como exemplo – a técnica israelense de irrigação somente no plantio. 

o Apresentar as informações relevantes ao consumidor final no ponto de venda de forma 
atrativa e educadora. 

 
Todos os grupos relataram iniciativas interessantes que ajudarão as empresas a se comunicarem melhor 
com seus consumidores, mesmo que o consumidor ainda não se interesse. 
 
Para finalizar o Instituto Akatu distribuiu uma avaliação das atividades buscando com esta ação identificar 
se a atividade atingiu seu objetivo. 
 
A experiência mostrou que não basta oferecer informação ao consumidor: para que ela de fato seja 
absorvida e gere a desejada adoção de escolhas conscientes, é preciso que ela seja passada de modo 
interessante, que vá de encontro da necessidade do consumidor, e que seja absorvida fácil e rapidamente. 
A experiência também mostra que por em prática esta recomendação é algo extremamente difícil. As 
razões para isso são muitas, e fortes. (Conclusão do Instituto Akatu). 
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ATIVIDADE:  
Palestra - “Democracia, Não Violência e Paz” (inspirada no 4° princípio da Carta da Terra) 
 
DIA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO:  
13 de Maio – das 14h30 às 15h30 
 
PARTICIPANTES: 
 
Anfitriã 
Lia Diskin (Co-Fundadora da Associação Palas Athena) 
 
Palestrante 
Leonardo Boff (Teólogo brasileiro, escritor e professor universitário, expoente da Teologia da 
Libertação no Brasil) 
 
DESCRIÇÃO: 
Leonardo Boff fala sobre o quarto princípio da Carta da Terra como critério essencial para o 
desenvolvimento de uma economia verde, inclusiva e responsável: 
 

• Fortalecer as instituições democráticas em todos os níveis e proporcionar-lhes 
transparência e prestação de contas no exercício do governo, participação inclusiva 
na tomada de decisões e acesso à justiça; 

• Integrar na educação formal e na aprendizagem ao longo da vida os conhecimentos, 
valores e habilidades necessárias para um modo de vida sustentável; 

• Tratar todos os seres vivos com respeito e consideração; 
• Promover uma cultura de tolerância, não violência e paz. 

 
Filósofo e Teólogo, Leonardo Boff é Doutor em Teologia e Filosofia na Universidade de 
Munique-Alemanha, em 1970. Ingressou na Ordem dos Frades Menores, franciscanos, em 
1959. Professor de Teologia e Espiritualidade em vários centros de estudo e universidades no 
Brasil e no exterior, além de professor-visitante nas universidades de Lisboa (Portugal), 
Salamanca (Espanha), Harvard (EUA), Basel (Suíça) e Heidelberg (Alemanha). Autor da 
Teologia da Libertação. Defensor da causa dos Direitos Humanos, tendo ajudado a formular 
uma nova perspectiva dos Direitos Humanos a partir da América Latina, com "Direitos à Vida 
e aos meios de mantê-la com dignidade". É autor de mais de 60 livros nas áreas de Teologia, 
Ecologia, Espiritualidade, Filosofia, Antropologia e Mística. A maioria de sua obra está 
traduzida nos principais idiomas modernos. 
 
RELATORA:  
Araci Asinelli-Luz 
 

 
Lia Diskin, ao iniciar a atividade: A violência como matéria prima das conversas, mídia, filmes, em toda a 
parte, se filtra nos lares pela violência doméstica, simbolicamente na sociedade pela injustiça social, nas 
comunidades e nos cenários das escolas, nas salas de aula, entre crianças e adolescentes, entre crianças e 
professores. Vemos a importância da reflexão, diagnóstico e prognóstico para voltarmos à confiabilidade.  
 
Leonardo Boff, com 60 livros em que mostra que vida é relação, do cuidado da vinculação, do respeito 
mútuo e do encontro. 
 
Leonardo Boff agradece as palavras generosas de Lia e ao Ethos pelo debate de extrema urgência, pois 
trata do futuro da vida e do planeta. 
 
Abordando o 4º princípio da Carta da Terra, fala sobre Democracia. Democracia parte de um princípio: o 
que interessa a todos deve ser pensado e definido por todos. Há vários tipos de democracia: ocidental, a 
participativa, a comunitária, a sociocósmica, a planetária. 
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A democracia ocidental, em modelos diferentes, representa os cidadãos, ou os interesses de classe e, a 
cada quatro anos escolhem “seu ditador”, desligado dos interesses dos povos. Os movimentos sociais 
sangram e pressionam e buscam a democracia participativa. 
 
Na América Latina, única no mundo, tem-se a democracia comunitária. O pressuposto é a vida em 
comunidade em busca do bem viver, como categoria central. Na constituição do Equador, da Bolívia, 
consta criar o bem viver entre as pessoas, com a natureza e com a mãe Terra, sem acumulação, todos 
compromissados com as soluções dos problemas comuns. A comunidade é o centro, não seus 
representantes. Michel Serres diz que “todos os homens têm direitos”. Mulheres, indígenas, negros, 
tiveram que lutar muito para alcançar seus direitos. 
 
A Cúpula dos Povos reuniu em Cochabamba, 35 mil pessoas, 142 países representados, para garantir os 
direitos da mãe Terra: é a democracia sóciocósmica. O que seria de SP sem o verde, o ar, a água? É um 
pacto natural incluindo no pacto social a convivência harmoniosa com a natureza. 
 
Jacques Attali (assessor de Mitterrand), no livro “Breve história do futuro”, apresenta três cenários. Fala 
da violência pelo poder das armas de destruição em massa, de como gerenciar os recursos escassos de um 
só planeta. Sua frase de impacto: “sou agnóstico, peço que todos rezem para que isso de realize”. Os 
modos de vida sustentáveis, valorizando todos os sistemas – Bioregionalismo. As culturas locais, os limites 
de cada ecossistema, incluindo a pessoa humana. 
 
Boff fala de uma tolerância ativa e não-violência. Os povos se encontram e se aceitam porque descobrem 
que podemos ser humanos de forma diferente e que nos enriquecemos como complementares.  
 
A não-violência, no livro de Tolstoi, significa “Deus está dentro de nós”. Gandhi distribuiu o livro e diz que 
modificou a partir dele.  A sociedade contém uma máquina de morte. Não existe “guerra santa”, todas são 
perversas. Nas guerras, 96% da população civil morrem. Os adeptos da não-violência acreditam na força 
invencível da paz.  
 
A paz liderante é uma paz armada, estado de sítio, apenas uma pausa para as partes se refazerem do medo 
da guerra. 
 
Acreditamos na possibilidade da paz, senão seríamos defuntos como espécie. 
 
Na Carta da Terra, a paz tem que ser construída, ela não existe formalmente. Paz plenitude de relações 
corretas, entre culturas, vidas, com a Terra e com tudo o que fazemos parte (Deus está dentro), feita da 
relação, como algo muito ansiado. 
 
As premissas de dominação da natureza, da concorrência e não cooperação são premissas que sustentam 
nossa civilização. O ânimo estendido da guerra está ao redor. Da história da civilização documentada, dos 
TRE mil e quatrocentos anos, duzentos e trinta e quatro foram anos de preparação para a guerra. Há um 
espírito de vitória. Situação suscita dramaticamente a questão, de Einstein a Freud: há um modo de 
libertar os homens da fatalidade da guerra? Libertá-los da destruição? 
 
Não existe nenhuma premissa de eliminar a guerra. É o princípio da vida e o princípio da morte (tanatus). 
A paz como inalcançável. Paz como espírito, refazendo laços entre humanos, e que a vida não seja um 
castigo, mas um embate. 
 
A paz é possível sob três condições: aceitarmos a construção humana feita de contradições (sábios X 
dementes; luz X sombra; bons X maus), como marca do ser humano e como ordem no caos original. O 
universo caminha na direção da vida: consciência. Todo empenho humano será reforçar a dimensão do 
bem. 
 
Ter uma correta compreensão do ser humano. Saint Exupéry (a cidadela) escreve que o ser humano é um 
nó das relações e só se realiza quando vive as relações. Cita o comunicador Chacrinha, “quem não se 
comunica, se trumbica”. 
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A Carta da Terra define a paz no seio do jogo das relações. É o caminho usado pelos melhores da realidade 
(Dom Helder, Jesus, Gandhi, Chico Mendes e Francisco de Assis). Francisco de Assis tinha a chave de como 
construir a paz. Era um ser cósmico, profundamente realista da condição humana. Ao citar a Oração de São 
Francisco de Assis revela que, nela, tudo é verdadeiro. Reforçamos o amor onde há guerra. Cria-se o 
espaço onde a paz pode renascer. Não temos medo da escuridão. É a sabedoria do simples de São 
Francisco. Somos seres contraditórios. 
 
A paz como meio. Meio pacífico e construímos a paz. Não é só fruto da razão intelectual, é preciso somar a 
razão espiritual. É o resgate da razão sensível. Somos seres de afetividade fecunda, e aí habita os amores. 
A razão dá sustentabilidade. Incorporar com a razão sensível, simbólica, espiritual. 
 
A espiritualidade não é monopólio das religiões, é uma dimensão do humano. A paz é possível como 
atitude. E trás o seguinte exemplo: um farmacêutico palestino estava tomando café em Jerusalém, quando 
foi morto pela violência. O clã se reuniu e resolveu doar os órgãos, independente da raça. E foi um judeu 
quem recebeu o coração. A família que dou o coração pediu autorização para, de tempos em tempos, 
visitar o judeu e “ouvir” o coração. Costuma dizer que o coração continua batendo pela paz. 
 
Vemos aí a inclusão como esperança. E todos os corações batem junto na mesma casa. É difícil dizer 
qualquer coisa. O coração do palestino está pulsando entre nós. 
 
Ao falar de democracia na obra “Arte da política”, reforça que o ser humano está inserido num contexto. 
Raimundo Panika conta que um amigo, em campanha para “civilizar” e politizar povos na África, percebeu 
que não fazia sentido usar a visão profética e sim compartilhar o que os jovens africanos sabiam. Voltou 
certa vez com uma cesta cheia de doces e os convocou para uma maratona. E os jovens dão-se as mãos e 
comem todos juntos, sem competição. 
 
Que tipo de educação receberam esses jovens que, num gesto espontâneo e natural, compartilham os 
doces? Boff fala disso: uma paz com todos os defeitos que temos, mas também das razões que representam 
a conectividade que somos. Lembra do “encontro”, de Martin Buber. Isso nos dignifica como seres 
humanos. 
 
No momento das discussões com o público, surgiram questões sobre “a síndrome do pânico” em relação à 
escola e a responsabilidade social e pessoal. Na escola, os vultos são heróis de guerra e precisamos contar 
a história pelos vultos que são mensageiros da paz. 
 
Comentou-se sobre Freud e o ciclo de violência. Para o velho Freud, se um cuida do outro, não há porque 
ter medo. Falta-nos hoje a ética do cuidado. Cuidado como gesto amoroso.  
 
A crise é global, a estrutura sistêmica está doente.  Cita o livro “Guerra total”, de Michelle Seres. Uma 
guerra total contra Gaia. Armas que podem acabar com a vida. Um contexto onde não temos condição de 
ganhar. Segundo a Teoria de Gaia, nós é que precisamos da Terra para viver, não ela de nós. O efeito 
borboleta positivo. 
 
Escolas convencionais são como gaiolas que nos aprisionam: enquadrar os cidadãos dentro do sistema. As 
universidades são chocadeiras do sistema. Precisamos abrir a escola e fazer como Maturana. A vida educa e 
educa a vida. Temos uma escola no modelo do Iluminismo. Precisamos passas a seres cósmicos planetários. 
No Rio de Janeiro há “o profeta gentileza” (visão alternativa de mundo). Gentileza gera gentileza. 
Fechamento: Ir em busca da ética do cuidado. Da mão fechada, a possibilidade da abertura em busca do 
abraço. 
 
Nota: Leonardo Boff foi aplaudido em pé pela platéia presente. 
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ATIVIDADE:  
Debate - “O Poder Público Induzindo a Gestão Socialmente Responsável” 
 
DIA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO:  
13 de Maio – das 16h30 às 18h00 
 
PARTICIPANTES: 
 
Moderador 
Carlos Lopes (Diretor executivo da UNITAR – United Nations Institute for Training and 
Research) 
 
Debatedores 
Francisco Gaetani (Secretário Executivo Adjunto do Ministério do Planejamento)  
Philippe Vasseur (Presidente do Fórum Mundial de Lille por uma Economia Responsável) 
 
DESCRIÇÃO: 
O papel do governo no caminho para a sustentabilidade é difícil de definir e provavelmente 
será debatido por longo tempo. Grandes avanços foram feitos em termos de regulamentação, 
principalmente em relação ao meio ambiente e à defesa do consumidor. No entanto, embora 
seja importante, o marco regulatório por si só não é suficiente para conter a atual taxa de 
destruição, poluição e consumo. Regulamentação é sinal de falha de projeto, enquanto a 
sustentabilidade procura inovação e eficácia. Como o poder público pode incentivar soluções 
sociais e ambientais inovadoras, eficientes e efetivas? 
 
RELATORA:  
Fabiane Bessa  

 

 
O debate foi introduzido com uma breve história contada por Carlos Lopes que traçava uma analogia com a 
recente crise desencadeada nos Estados Unidos, a partir da qual o mediador propõe os seguintes 
questionamentos para a condução do debate: “Onde estava o Estado naquele contexto?” Que tipo de 
planejamento precisamos? Como as Políticas Públicas serão formuladas para que haja participação dos 
cidadãos? Como se articulam mudanças de paradigma e os desafios tendo como substrato a 
sustentabilidade? 
 
O primeiro debatedor – Francisco Gaetani – inicia sua exposição registrando um distanciamento do Governo 
Federal no que diz respeito às questões levantadas e aponta alguns fatores como o processo de construção 
do Estado Brasileiro, que ainda não se consolidou (ao contrário do que ocorreu na Europa no fim do séc. 
XVIII) e a situação econômica do país nos anos 1990 – com a democratização houve um maior foco na área 
estruturante (Fazenda, CGU, Exército, etc.) e não finalística, observando que o processo é lento e as 
políticas públicas são influenciadas pelo contexto internacional, particularmente em um Estado que ainda 
estava aprendendo a se relacionar com a sociedade. 
 
Hoje, o Estado lida com um arcabouço legal inadequado quando se relaciona com iniciativas sociais, mas 
há aspectos positivos, a exemplo de mais de 60 conferências nacionais sobre políticas públicas, embora 
ainda persista certa percepção de que a participação social é mais um problema que uma solução, e 
subjacente a isto, a dificuldade de lidar com o pluralismo e as diferenças.  
 
Como aspectos positivos, registra ainda os projetos de lei em trâmite, tratando de 1) lei das agências 
reguladoras;2) novo marco jurídico do Estado (Lei Orgânica da Administração Pública); 3) nova 
regulamentação das estatais; 4) sistema de transparência das transferências voluntárias para o Terceiro 
Setor; 5) investimento em infraestrutura. 
 
O debate prosseguiu com a exposição de Philippe Vasseur que comentou o crescente rigor das leis de 
caráter socioambiental na França – enfatizando que as leis podem criar obrigações e sancionar ações 
prejudiciais realizadas pelas empresas, bem como incentivar comportamentos virtuosos – tais como a lei 
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que obriga a inclusão de 6% de deficientes em empresas com mais de 20 empregados. Ocorre que o próprio 
Estado Francês não vem respeitando tal lei (pois este grupo atinge somente 4% dos servidores).  
 
Considerando que deficientes, idosos e pessoas de origem étnica não caucasiana apresentam 7 vezes mais 
dificuldade de encontrar emprego que os cidadãos europeus, questiona: “O que fazer para que a lei seja 
aplicada? 
 
Uma iniciativa neste sentido foi o estímulo ao recrutamento adotando currículos anônimos, sem fotografias 
ou dados sobre idade – impossibilitando o rastreamento e discriminação no processo seletivo.  Entretanto, 
tal lei é de 2006 e o decreto que deveria regulamentá-la ainda não foi editado. Em lugar disto, vêm se 
fazendo testes dessa iniciativa com 50 empresas que adotarão voluntariamente o procedimento de seleção 
proposto pela lei.  
 
Situação semelhante ocorre na França em relação à rotulagem ambiental – o projeto de lei prevento a 
informação de impactos não foi aprovada.  E, novamente, serão feitos testes voluntários de empresas que 
adotarão a rotulagem ambiental.  
 
Sobre os dois exemplos, considera que uma situação crítica como a contemporânea não pode ficar na 
dependência de uma medida legislativa formal – ou sempre teremos o álibi para não realizarmos medidas 
importantes. Mais que isso, os testes que estão e serão feitos são um avanço. De outra parte, há uma nova 
lei de regulamentação da economia que exige que todas as empresas francesas com ações na bolsa 
publiquem relatórios sobre suas ações socioambientais. O problema é que a lei não prevê sansões e, assim, 
as empresas acabam não cumprindo a medida.  
 
Philippe Vasseur concluiu citando Saint Exupéry: “Cada um é responsável por todos. As empresas não 
devem se escudar na inexistência de leis”. 
 
Concluídas as exposições foram objeto de discussão com Francisco Gaetani: 1) Taxa Tobin; 2) necessidade 
de maior intervenção do governo brasileiro na regulação ambiental e na sustentabilidade de forma ampla; 
3) falta de massa crítica no governo federal – o corpo técnico é confuso e desatualizado no que diz respeito 
à perspectiva do desenvolvimento sustentável (observação feita pelo próprio Secretário Executivo Adjunto 
do Ministério do Planejamento); 4) a dificuldade de o governo processar os conflitos fragiliza a coesão do 
país sobre os temas “ciência e tecnologia – meio ambiente – relações exteriores – finanças”; 
 
Em relação a Philippe Vasseur, as questões e discussões tiveram como foco: 1) as medidas protetivas do 
Estado Francês – que por vezes favorecem mais os rebanhos bovinos que as pessoas; 2) desmistificação da 
França como um estado forte e onde o diálogo social fosse bem conduzido; 3) falta de sustentação 
financeira para o sistema social e previdenciário; 4) eventual temor do Governo causando uma inércia em 
políticas socioambientais  – não tanto em relação à pressão dos eleitores, mas principalmente quanto à 
reação das empresas diante de maiores exigências socioambientais. 
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ATIVIDADE:  
Painel – “Casos de Parcerias Público-Privadas na América Latina” 
 
DIA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO:  
13 de Maio – das 16h30 às 18h00 
 
PARTICIPANTES: 
 
Moderador 
Eric Leenson (Co-Fundador da Progressive Asset Management Inc.) 
 
Palestrantes 
Pablo Vidal (Diretor da Acción RSE do Chile) 
Ryan Flaherty (Gerente da Business for Social Responsability - BSR) 
Sergio Affronti (Gerente Geral da Repsol YPF Ecuador e Director da Unidade de Negócios E&P 
no Ecuador) 
 
DESCRIÇÃO: 
O painel apresentará a sistematização de boas práticas de parcerias público-privadas, nas 
quais se intensifique o trabalho conjunto de diversos atores da sociedade em torno de uma 
temática relevante para países da América Latina, com potencial multiplicador. 
Concretamente, serão apresentados casos sobre o fortalecimento de alianças intersetoriais 
(Cemefi, México), a criação de uma comunidade de conhecimento intercultural no Equador, 
a informatização de processos administrativos e de decisão no sistema educativo na Costa 
Rica e, ainda, um modelo associativo para projetos de educação e saúde no Chile. A Rede 
RSE Fórum Empresa é a organizadora desta atividade. 
 
RELATORA:  
Ruth Goldberg 
 

               
Inicialmente foi feita a apresentação do Forum Empresa por Eric Leenson: 
 
Forum Empresa: Uma aliança hemisférica de organizações promotoras da RSE nas Américas. A rede está 
presente em 19 países do continente.  O objetivo maior é agregar valor ao avanço da RSE nos países. Em 
função da importância e necessidade de se promover alianças, a proposta deste encontro é apresentar 3 
cases de sucesso: 
 

1. Accion RSE (Chile): apresentação dos PROJETOS NUTRIRSE e ADUCARSE (4 anos de existência); 
parceria entre setor técnico-acadêmico, setor público e empresas  para combater os maiores 
problemas da região: sedentarismo e obesidade e educação de qualidade. As necessidades iniciais 
foram  aumentar a eficiência dos investimentos sociais das empresas, aumentar a coordenação 
entre os diversos setores (acadêmico, público, privado e terceiro setor).  Os fatores de êxito 
identificados foram: coordenação do projeto feito por uma organização neutra, não existência de 
cota de contribuição, enriquecimento permanente por parte de todos os envolvidos (confiança e 
transferência de conhecimento, idéia de que 1 + 1 é mais que 2), convergência de expectativas e 
compromisso dos participantes. Os fatores que colaboraram para a sustentabilidade do projeto 
apresentados foram: contratação de coordenador e gestão de mídia e comunicação. As dificuldades 
apresentadas foram a tomada de decisão, identificação da organização pioneira e identificação da 
organização neutra. 

 
2. Repsol YPF e Fundacion UVIA (Equador): aliança pública-privada para desenvolvimento de 

projetos de base (através da Educação) nas áreas de influência das operações da Repsol (região 
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nordeste equatoriana). Início do projeto em 2007, instalação de info-centros. Os fatores para êxito 
apontados foram definição clara e rigorosa dos objetivos, equidade, transparência, benefícios 
mútuos, participação social. Lições aprendidas – formação orientada para o trabalho de micro-
empreendedorismo. 
 

3. BSR – The Business of a Better World (EUA): alianças público-privadas como tendência em 
políticas públicas – Projeto de Competitividade Responsável do Departamento de Estado dos EUA– 
responsabilidade laboral.  Políticas impulsionando a RSE para melhorar a competitividade nacional 
e promover um enfoque mais estratégico e holístico.   
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ATIVIDADE:  
Oficina – “O Que as Empresas Precisam Saber e ainda não Perguntaram sobre a Nova Lei de 
Combate à Corrupção?” 
 
DIA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO:  
13 de Maio – das 16h30 às 19h30 
 

COORDENADORES: 
Caio Magri (Assessor de Políticas Públicas do Instituto Ethos) 
Daiani Mistieri (Coordenadora de Projetos do Instituto Ethos) 
Tábata Villares (Assessora de Relações Internacionais do Instituto Ethos) 
 
PARTICIPANTES: 
Djordjija Petkoski (Líder do Programa de Governança Corporativa do Instituto Banco Mundial 
– World Bank Institute – WBI) 
Eduardo Carlos Ricardo (Sócio-Diretor de Relações Governamentais da Patri Políticas 
Públicas) 
Jorge Hage Sobrinho (Ministro Chefe da CGU – Controladoria Geral da União) 
 
DESCRIÇÃO: 
Considerando a relevância do Projeto de Lei de Responsabilização de Pessoas Jurídicas por 
Atos de Corrupção, o Grupo de Trabalho do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a 
Corrupção realiza esta oficina/debate para aproximar as empresas desse novo marco 
regulatório. A atividade será dividida em dois momentos, o primeiro para nivelar o 
conhecimento e o segundo para produzir indagações para os especialistas que, em seguida, 
promoverão um debate para aprofundar a discussão. 
 
RELATORA:  
Telma Moretti 
 

 
Considerando a relevância do Projeto de Lei de Responsabilização de Pessoas Jurídicas por atos de 
Corrupção, o Grupo de Trabalho do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção realizou essa 
oficina/debate para aproximar as empresas desse novo marco regulatório. A atividade foi dividida em dois 
momentos: o primeiro, para nivelar o conhecimento dos participantes da Oficina, levantar dúvidas ainda 
existentes sobre o Projeto de Lei; e o segundo, para encaminhar essas dúvidas, sugestões e comentários 
aos especialistas que, na sequência, promoveram um debate para aprofundar a discussão. 
 
Caio Magri iniciou os trabalhos descrevendo como ocorreria a dinâmica do processo e salientando que todos 
os inscritos na Oficina receberam por e-mail o Projeto de Lei  para uma maior participação no processo. 
Esclareceu que os participantes da plenária responderiam aos questionamentos elaborados pelos 
participantes e que os grupos deveriam classificar suas questões em três categorias: dúvidas em relação 
aos procedimentos, dúvidas em relação ao conteúdo e dúvidas em relação aos impactos internacionais e 
aos impactos causados nas empresas. Os grupos  tiveram 40 minutos para essa atividade 
 
Após decorrido o tempo determinado Caio Magri convidou os debatedores a ocuparem seus lugares e iniciou 
o encaminhamento das questões elaboradas pelos grupos. 
 
Caio Magri – Ministro, em 2008 na Conferência do Instituto Ethos foi realizada uma oficina para identificar 
ações em prol da ética e da integridade. Uma das cinco proposições era a criação de um marco legal de 
responsabilização criminal e civil à pessoa jurídica. Por que a responsabilização criminal não foi 
considerada no projeto de Lei?  
Jorge Hage - Não é a tradição da justiça brasileira a criminalização da figura jurídica. A sanção que 
diferencia as duas é a prisão. Penas privativas de liberdade não funcionam para pessoa jurídica. As demais 
penalidades são igualmente praticáveis pela via administrativa. A CGU optou pela via administrativa pelas 
dificuldades e  morosidade do processo jurídico no Brasil. Há inúmeras possibilidades de embargos 
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jurídicos, agravo, etc. Foi escolhida a via da própria administração para a efetiva aplicação das 
penalidades. Já existe um projeto de responsabilização criminal em andamento no Congresso. 

 
Caio Magri - Considerando as questões conjunturais, qual a sua recomendação para que a sociedade civil 
participe ativamente do encaminhamento desse projeto? 
Eduardo Carlos Ricardo – Existem várias maneiras: exercer pressão no Executivo, na própria mídia. 
Dependendo desses processos  pode-se apressar ou postergar a tramitação do projeto.  Não haverá tempo 
para análise antes das eleições. Mas não se corre o risco de ser arquivado. É difícil avançar. Atualmente 
existem 22 mil proposições em andamento no Congresso. É importante  iniciar um movimento que envolva 
cidadãos, ONGs e empresas para que coloque na pauta dos candidatos, na pauta do próprio Congresso e de 
seus novos líderes. Acredito que ele avançará se houver uma confluência de pressões.  

 
Caio Magri – Quando o presidente Lula apresentou o projeto ao Congresso, um dos principais motivos foi o 
aperfeiçoamento e respostas aos mecanismos internacionais. O senhor entende que aumentará a confiança 
internacional no Brasil? 
Djordjija Petkoski  - É muito interessante o processo dessa lei, não só pela oportunidade que representa, 
mas também pela forma, pelo processo como foi construído. Com certeza o processo trará mais 
credibilidade para o Brasil. Estou impressionado com o número de mulheres nessa sessão. Isso comprova 
que  as mulheres estão mais interessadas no combate à corrupção. Gênero é uma questão importante e 
nem sempre consideramos isso no tema. O presidente Lula esta visitando muitos países e o Brasil está se 
tornando um player internacional. Isso ocasiona mais responsabilidades em relação aos fatores externos, 
exige maior responsabilidade e necessidade em demonstrar que o país está reforçando os mecanismos 
internos de combate à corrupção. Há uma pressão interna e externa. Temos q colocar no contexto 
adequado. Não podemos combater a corrupção com novas leis, mas com o envolvimento da sociedade, com 
certeza melhoraremos nossos resultados. É importante que o Brasil seja mais competitivo no mercado 
internacional. Negócios não competitivos tendem a se inserir em processos de corrupção.  
 
Caio Magri - Com a punição da empresa com valores sobre o seu valor bruto, os funcionários não podem ser 
penalizados através de, por exemplo, um redimensionamento com corte de pessoal para arcar com esses 
custos?  Como proteger os funcionários? 
Jorge Hage - Essa preocupação esteve presente na discussão da Lei. Penalidades drásticas como suspensão 
e dissolução da empresa só podem ser aplicadas pela via judicial, só será aplicada em casos muitos graves. 
A pena sob percentual de faturamento não difere dos limites que são considerados no combate de cartéis. 
Se isso pode ser fator de dificuldade para os funcionários, deverá ser analisado caso a caso.  
 
Caio Magri - Com relação aos marcos, na sua avaliação, o que vai mudar na rotina das empresas? Quais os 
impactos para as empresas envolvidas em processos de corrupção? 
Eduardo Carlos Ricardo - Tendemos a falar da corrupção como algo a distância, sem querer discutir o 
corruptor e o intermediário. Quando o projeto fala de agente e representante, sugiro que se incluído no 
projeto os prestadores de serviços de qualquer  natureza. Hoje, em qualquer empresa os níveis 
hierárquicos têm delimitada a sua esfera de gerenciamento sobre recursos. Então é claro que esse escalão 
sabe dos recursos que são encaminhados para esses descaminhos...  
 
Caio Magri - O que os cidadãos, as empresas e os órgãos públicos podem fazer para contribuir para o 
ambiente de integridade? 
Djordjija Petkoski - Devemos perguntar quão realista são os dados. Alguns países reclamam que a 
corrupção vem de fora. É preciso pensar... Você deve garantir que sua empresa consiga competir com base 
na sua competência e trabalhe com empresas que estejam interessadas num ambiente de integridade. 
Muitas práticas no Brasil ainda não foram captadas e informadas. O Banco mundial está interessado em 
documentar boas práticas e apoiará essas práticas. 
Eduardo Carlos Ricardo - Acredito que a CGU deveria ser tratada como um órgão de Estado e não de 
governo, porque a CGU tem trabalhado de forma republicana e trabalhado de forma objetiva para 
combater a corrupção. Infelizmente quanto maior as ações de combate, maior a percepção das pessoas em 
relação à corrupção e devemos olhar com cuidado esses índices de percepção de corrupção. 
Jorge Hage - Compartilho das restrições no sentido de que os índices de percepção não são  inadequados 
para mensurar a ocorrência. Quando se dá publicidade, se investiga, há uma percepção maior de 
corrupção. Não acredito em índices de percepção. Quanto maior a transparência, maior a percepção dos 
mecanismos de corrupção. O Banco Mundial tem manifestado sua preocupação em busca de alternativas 
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para essa situação. Quanto ao  comentário anterior do Eduardo,  agradeço a contribuição à Lei e concordo 
com a necessidade do apoio da sociedade no acompanhamento dessa lei. Acreditamos que esse movimento 
só terá continuidade se for amparado pela sociedade de forma geral. O Brasil tem se tornado  um modelo 
de transparência da despesa pública e convidado a expor sua prática em diversos países em todos os 
continentes. Em relação à CGU, a independência é garantida pela criação de laços com a sociedade civil. 
Há necessidade de articulação da sociedade civil para que caminhem dentro do Congresso vários projetos 
já encaminhados pela CGU e que sejam aprovados. Sem esse apoio não há chance de “passarem”. Existem 
vários projetos da CGU parados no congresso. O ano eleitoral é benéfico para esse objetivo porque é um 
momento propício para se garantir os compromissos dos candidatos e pressionar o comprometimento com 
essa causa. 
Caio Magri - O Ethos tem realizado nas duas últimas eleições encontros com os candidatos à presidência da 
república. Devemos criar uma agenda que queremos apresentar a esses candidatos e levar essa agenda 
para os debates. 
 
Caio Magri - Temos clareza do impacto do financiamento da campanha eleitoral. A lei poderá atuar nos 
processos de corrupção no período eleitoral? 
Jorge Hage - Esse é o item que está na raiz da corrupção e no topo da agenda da CGU. Porém discutimos 
internamente: Vamos trabalhar influindo na agenda da discussão do financiamento ou trabalhar em outras 
frentes? Optamos trabalhar nas outras frentes onde consideramos que teríamos resultados mais efetivos. 
Minha posição pessoal é sobre o financiamento público exclusivo. Surgiu recentemente uma idéia de 
financiamento misto, a lei ofereceria as duas possibilidades e o candidato declararia sua opção por uma 
delas. É uma escolha pública. Justificando o porquê. E considero interessante essa proposta. 
Eduardo Carlos Ricardo - hoje temos uma forma de identificar os financiamentos de empresas privadas  a 
determinados candidatos e observar como isso influencia o processo e escolha dos candidatos. O ministro 
relata que foram demitidos mais de dois mil funcionários públicos e eu pergunto onde estão os mais de dois 
mil do “outro lado”? O que aconteceu com eles? Seria interessante que estados e municípios levassem 
espontaneamente para seus planos de atuação os procedimentos adotados pela CGU. Devemos parar de 
olhar só para Brasília e discutir essa questão no nosso jardim. 
 
Jorge Hage - o outro lado do balcão – o projeto de lei também possui foco no corruptor. Criamos na CGU 
um setor de processos contra fornecedores, para empresas que praticam atos de lesão ao poder público. As 
punições previstas na lei 8666 estão sendo aplicadas às empresas envolvidas em grandes processos de 
corrupção. Também criamos o cadastro de empresas pró- ética, que vamos lançar a seguir, estimulando 
boas iniciativas. É fundamental levar essas ações para estados e municípios. A CGU só pode atuar nesses 
municípios sobre recursos federais repassados. Temos falado com alguns entes federativos sobre a 
transparência de seus dados. Dia 27 de maio será completado um ano da aprovação da Lei Complementar 
131 /2009, estabelecendo normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e 
determina a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução 
orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. É importante que a 
sociedade cobre o cumprimento da Lei. 
 
Djordjija Petkoski - Os processos do Brasil  são os mesmos que em todo o mundo. Qual o papel da 
governança corporativa? Acho que é uma agenda importante a ser considerada. A abordagem local também 
é defendida pelo Banco Mundial. O trabalho maior é na área federal, até porque é mais difícil. Mas quando 
ele ocorre os níveis inferiores tendem a seguir. 
Os mecanismos de combate a corrupção devem utilizar a tecnologia - o celular, por exemplo, para ampliar 
e facilitar os mecanismos de denúncia, que efetivamente colaboram para que a sociedade participe no 
combate. O Brasil está avançado no conceito de ações coletivas. Essa é uma iniciativa na qual o Banco 
Mundial está interessado e tem interesse em apoiar. Sugiro a vocês que dêem um passo além e sejam 
protagonistas nas ações coletivas. 
 
Na sequência a CGU e Instituto Ethos realizaram o lançamento da consulta pública do projeto de Cadastro 
de Empresas Pró-Ética, que propõe a  criação de um cadastro nacional de empresas que invistam na ética 
e na integridade, implantando medidas de governança corporativa e de prevenção da corrupção. O 
documento com os objetivos e as principais diretrizes do projeto será colocado em consulta pública pelo 
prazo de 45 dias, para que seja avaliado e receba sugestões. 
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A idéia de se criar e divulgar uma lista de empresas que voluntariamente solicitam seu cadastramento, e 
submetem suas políticas à avaliação, é incentivar o setor privado a desenvolver ações concretas de 
promoção da integridade, como regras formais de relacionamento com o setor público, códigos de 
conduta, canais internos de denúncias, sistemas de controle e auditoria, programa de compliance e 
política de transparência que envolva, inclusive, as doações a campanhas políticas efetuadas pela empresa 
a partidos e candidatos. Com a divulgação dessa lista de empresas, os exemplos poderão ser conhecidos e 
servir de estímulo à adoção de boas práticas de promoção da ética no setor privado. 
 
Assim, da mesma forma que divulga lista de empresas punidas pela Administração Pública - por meio do 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), que já conta com cerca de 1,5 mil empresas 
punidas, - a CGU quer divulgar também nomes de empresas que se preocupam em prevenir a corrupção, 
implementando medidas para evitar a prática de fraudes e irregularidades por parte de seus funcionários. 
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ATIVIDADE:  
Plenária Ethos - “O Caminho Adiante” 
 
DIA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO:  
14 de Maio – das 9h00 às 11h00 
 
PARTICIPANTES: 
Moderador 
Paulo Itacarambi (Vice Presidente Executivo do Instituto Ethos) 
 
Debatedores 
Aron Cramer (CEO do Business for Social Responsibility) 
Ernst Ligteringen (CEO do Global Reporting Initiative – GRI) 
Oded Grajew (Presidente do Instituto Ethos) 
Sergio Mindlin (Presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Ethos) 
Simon Zadek (Senior Fellow da John F. Kennedy School of Government na Harvard University) 
 
DESCRIÇÃO: 
O Instituto Ethos acredita que a economia brasileira pode tornar-se verde, inclusiva e 
responsável. Para isso, é preciso instituir políticas macroeconômicas que estabeleçam novas 
relações de mercado e desenvolver ações empresariais que estejam de acordo com essa 
proposta. Nesta plenária, que conta com a participação de lideranças mundiais em 
sustentabilidade, aprofundaremos a reflexão sobre os conceitos, desafios e oportunidades 
envolvidos no caminho para a nova economia que desejamos estabelecer no país. 
 
RELATOR:  
Sérgio Mancini 
 

 
Oded: Pediu desculpas pela falta de mulheres na mesa  
 
Paulo: Falou que a Plenária irá orientar o Plano Ethos 10 anos que em breve será lançado. Falou da 
necessidade da economia no Brasil vir a ser verde, inclusiva e responsável. E que a idéia era ouvir a 
experiência dos participantes de como conseguir isso. Colocou em linhas gerais que na visão do Ethos, para 
se construir uma sociedade sustentável e justa, as empresas precisavam administrar com Responsabilidade 
Social. Mas só isso não é suficiente. Também é necessário que a economia seja verde, inclusiva e 
responsável, isto é, onde todos os processos produtivos sejam incluídos no processo econômico resultando 
na eliminação da pobreza, onde os recursos naturais sejam preservados próximos dos processos naturais e 
onde o respeito e a ética estejam no centro. Como conseguir isso, era o que se pretendia conversar na 
Plenária. Foi então aberto espaço para perguntas. 
 
Teodoro: Perguntou o que há no mundo hoje sobre as empresas estabelecerem como prioridade a ética 
para se chegar a economia sustentável. 
 
Aron: Disse que os padrões de vida tem melhorado no mundo e que isto é sustentabilidade e não só salvar 
o planeta. O planeta vai sobreviver. A questão é se vai valer a pena viver nele. Quanto à ética, as pessoas 
têm diferentes visões dela e é difícil de se estabelecer prioridades. 
 
Marcelo (Rotary): Sustentabilidade requer tecnologia. Há muito o que fazer em termos de inovação nessa 
área. Existe algum esforço multilateral para o desenvolvimento de produtos, processos e novos negócios? 
 
Simon: Vem ocorrendo nos últimos 10 -15 anos desenvolvimento mais intenso de novas tecnologias. No 
Brasil temos os biocombustíveis. Nas negociações climáticas houve intensa tentativa de negociação de 
tecnologia verde. Mas na opinião dele, há muitos lobbies para manter as tecnologias existentes o que 
explica o baixo nível de desenvolvimento. No Brasil, os níveis de oportunidade são extraordinários (menção 
à apresentação da Petrobrás sobre o pré-sal). Ele sugeriu focar no desenvolvimento local. 
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Midlin: Afirmou que o desenvolvimento de inovações requer educação. Há necessidade de melhorar a 
educação no Brasil. Essa responsabilidade não é só do governo, é da sociedade. Nosso desempenho atual é 
muito ruim. Portanto, se não educar não inova. 
 
Cris: Há um limite para inserir a sustentabilidade nos modelos atuais das economias. Há experiências em 
outros países dessa nova economia? 
 
Oded: Disse que as regras atuais levaram a situação que temos agora. Precisamos apoiar regras que levem 
à sustentabilidade. Precisa-se buscar uma mudança das atuais Políticas Públicas. Esse esforço é de todos e 
não só do Ethos. 
 
Ernest: Afirmou que há idéias muito interessantes, mas é difícil. Não há estratégias simples. O relato da 
gestão pode ajudar isso a se tornar real. Quando se vê dados, começa a discussão. Torna-se tangível. 
 
Simon: Para sobrevivermos a produtividade de carbono terá que aumentar 6x, voltando ao nível da 
Revolução Industrial. Essa é a meta da mudança. Muitos não vão sobreviver. Vamos precisar de um novo 
trabalho. Por que os USA são contra o acordo? Porque há muitos lobistas contra o acordo de mudanças 
climáticas. Há necessidade de uma ruptura do que está acontecendo. Precisa-se de uma Inovação de 
Políticas e não de uma Inovação de Tecnologia. 
 
Paulo: Como sair da teoria para a ação? 
 
Paulo Márcio: É necessário mudar o paradigma da economia atual. Como com esse sistema de comunicação 
de massa se muda esse paradigma? 
 
Hania Ribeiro: Fala-se muito sobre como as empresas são. Mas as empresas são as pessoas que estão lá. A 
sensibilização das empresas para o DS está na missão do Ethos. Então, ao lado da ação de Políticas 
Públicas, não deveria haver uma ação sobre as pessoas? 
 
Talita (Fundação Telefônica): É difícil realizar trabalhos colaborativos entre empresas. Como construir 
projetos colaborativos entre empresas e poder público? 
 
Paulo: O GRES e o Fórum Cidade de S. Paulo são exemplos disso. 
 
Oded: A missão do Ethos engloba quase tudo que está na sociedade. E educação está envolvida sim. 
Inclusive a mudança de currículos escolares. Há pouca articulação entre as ações e o Ethos está tentando 
mudar isso. A Conferência é uma atividade de Educação. Porém, a prioridade será em Políticas. Sabe-se 
que se dispõe de tudo para mudar. O que falta é vontade política. 
 
Ernst: Com relação á comunicação, ele ressaltou a necessidade de mudança na comunicação e da 
importância dos editoriais. Com relação aos trabalhos colaborativos, precisa de experiências como as 
relatadas.  
 
Camila: Como estão as iniciativas referentes a novos negócios sociais? 
 
Isabel: As Políticas Públicas atuais só remediam e são pouco preventivas. Como passar tudo o que se 
discute aqui para a ponta? 
 
Midlin: A questão da motivação tem a ver com o modelo geral da sociedade. O mundo consome mais 
recursos do que pode. Tem que diminuir o consumo e precisa estar motivado. Mas precisa ter conforto. 
Tem que valorizar os serviços, relações e não produtos. E para a mudança, não se pode esquecer a 
importância do respeito, do cuidado (lembrado por Boff) e do entendimento de dois conceitos importantes: 
entropia e empatia.   
 
Oded: Colocou o ISE como bom exemplo de motivação para as empresas. é bom estar lá e não sair. 
Realizar ações conjuntas entre empresas que sozinhas não poderiam fazer como por exemplo o Ethos. E 
mudar a lógica da comunicação atual repercutindo coisas positivas na mídia .  
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Aron: Com relação aos negócios sociais, as oportunidades de mudança no Brasil são enormes (ex. da Nike e 
do Better Place) 
 
Paulo: Nos negócios sociais dever-se-ia buscar atender a necessidades e não criá-las. Deveria haver 
Educação para consumo. 
 
Alexander: Através de ações biológicas se muda as paisagens. Como seria trabalhar com as empresas da 
mesma forma restaurando o que foi degradado? 
 
BSR: Como garantir que essas inovações não estão trazendo mais riscos e impactos? 
 
Carla Stoicov: Como evitar o “Green Washing”?  
 
Simon: Quanto ao “Green Washing” ele disse ser pragmático. Nos últimos 15 anos verifica-se 2 extremos: 
Green Washing e poucas ações conscientes. Não somos perfeitos: “the Road to hell is full of good 
intentions” assim como “the Road to heaven is full of bad intentions”. Até agora fizemos bem , mas não 
podemos nos dar bem desse jeito. Temos que tomar conta do mundo: quem é o novo gestor do mundo.  
 
Ernst: Com relação aos impactos das inovações, ele questionou que deveríamos pensar em qual o critério 
adotaríamos para medir sucesso. Inovação para que? Qual a medida do sucesso? O capital natural global 
está aqui no Brasil. Para construir uma economia diferente, a grande oportunidade é aqui.  
 
Paulo: Disse que a Mostra de Tecnologias Sustentáveis da Conferência utilizou critérios de avaliação de 
impactos dessas novas tecnologias. 
 
Midlin: Afirmou que estamos num ponto importante de mudança da economia mundial. Pensando na 
próxima década o Brasil tem duas opções: mesma economia tradicional ou nova economia de baixo carbono 
com novas tecnologias. Tendo propósito, os meios podem aparecer. 
 
Simon: disse não conhecer outro lugar no mundo onde este tipo de conversa  ter ocorrido. Inovação de 
Políticas parece ser a solução.   
 
Aron: Concordou com o Simon  
 
Ernst: Concordou com o Simon e adicionou ser necessário transparência e honestidade. 
 
Oded: Disse que o Brasil tem uma grande responsabilidade. A questão do green washing não é 
exclusividade das empresas. É do indivíduo também. As empresas são formadas de pessoas. Se elas lavam, 
são as pessoas que fazem. 
 
Paulo: Disse que a tarefa é grande, mas ela é de todos nós que faremos a mudança. E juntos. 
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ATIVIDADE:  
Atividade Internacional - “Repensando a Propriedade do Negócio e a Governança Corporativa 
no Século XXI” 
 
DIA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO:  
14 de Maio – das 11h30 às 13h00 
 
PARTICIPANTES: 
Palestrantes 
Allen White (Vice Presidente do Tellus Institute; Co-fundador e Ex-presidente e CEO do 
Global Reporting Initiative) 
Carlos Eduardo Lessa Brandão (Membro do Conselho de Administração do IBGC – Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa) 
Simon Zadek (Senior Fellow da John F. Kennedy School of Government na Harvard University) 
 
DESCRIÇÃO: 
O movimento de RSE reivindica, com razão, o crédito por ter expandido um pouco os 
objetivos corporativos para além dos limites estreitos do valor para o acionista. Ao mesmo 
tempo, ainda está longe de alcançar as mudanças transformacionais necessárias para 
reverter os danos aos sinais vitais sociais e ecológicos do mundo. O cumprimento desse 
objetivo exigirá o questionamento dos modelos ocidentais convencionais de propriedade do 
negócio e governança corporativa centradas no acionista e uma busca de inspiração nas 
abordagens híbridas e mistas visíveis em economias emergentes, como as da China e do 
Brasil. Como essas abordagens podem ser desenhadas para garantir o valor da propriedade 
aos principais interessados e também a governança, implantando, ao mesmo tempo, 
estruturas que fomentem a inovação e a disciplina da empresa privada? Conciliar essas duas 
metas será um grande passo no sentido de curar os males do imediatismo, estimulando uma 
cultura de missão social e controlando os comportamentos que levaram o mundo à Grande 
Recessão. 
 
RELATOR:  
Homero Santos 

 

Define-se Governança Corporativa como o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e 
incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, Conselho de Administração, Diretoria e 
órgãos de controle. São quatro os princípios básicos da Governança Corporativa: Transparência, Equidade, 
Prestação de Contas (accountability) e Responsabilidade Corporativa. 

Como a Governança Corporativa se conecta com Responsabilidade Social Empresarial e Sustentabilidade?   

Quanto à Responsabilidade Social Empresarial, esta, embora tenha passado por inúmeras mudanças 
positivas nos últimos 20 anos, evoluiu muito lentamente e de modo incremental devido a ter trabalhado 
mais nos sintomas que nas causas. As causas, se bem examinadas, apontam para falhas que se originam nas 
estruturas de propriedade e na governança das empresas.  

Por outro lado, os quatro princípios de Governança Corporativa dizem por si próprios quanto à pertinência 
desta para com a Responsabilidade Social Empresarial, pois são valores comuns a ambas e que regem suas 
propostas e ações. 

Do ponto de vista da Sustentabilidade, o ponto de entrada dessa temática na estratégia das empresas deve 
ser a Governança Corporativa, instância organizacional responsável por zelar pelos valores que inspiram as 
ações da organização e pela longevidade da empresa. 

A questão da propriedade do negócio, vista na perspectiva da Governança Corporativa e da 
Sustentabilidade, nos conduz a interessantes considerações. A Sustentabilidade tem sido na última década 
usualmente definida pelo TBL – Triple Bottom Line, que estabelece três tipos de resultado a perseguir 
pelos negócios: econômicos, sociais e ambientais. Entretanto, esses resultados são decorrência de como 
são tratados os capitais, ou ativos, que os geram.  
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Nesse sentido, podemos identificar os seguintes capitais empregados na operação das empresas: Capital 
NATURAL, Capital HUMANO, Capital SOCIAL e Capital FINANCEIRO – que engloba os ativos físicos e 
monetários. Ocorre que apenas o Capital FINANCEIRO pertence legalmente aos controladores – os outros 
três são externos ao sistema empresarial. 

Cabe à boa Governança Corporativa zelar pela integridade de todos esses capitais, pois deles as empresas 
se servem para viabilizar seus negócios, em termos de seu desempenho presente e de sua longevidade. O 
ponto crítico nesse quadro é que o lucro, que decorre da utilização combinada dos quatro capitais, é 
considerado pertencente apenas ao detentor do Capital FINANCEIRO. O controlador não é obrigado, pelos 
marcos legais que no geral regem todo o mundo de negócios, a destinar parte desse lucro à reposição e 
manutenção dos estoques dos três primeiros capitais de que se utilizou e que, de algum modo, depreciou. 
E isso é que seria atuar sustentavelmente. 

Recentemente, surgiu uma outra sigla que expressa bem o reconhecimento de uma nova visão dos fatores 
que asseguram a Sustentabilidade nas empresas: ESG – Environment (meio ambiente), Society (sociedade) 
& Governance (governança) – que se destaca pela inserção deste último fator como viabilizador das boas 
práticas socioambientais. 

Há uma questão crítica para a Sustentabilidade derivada do conceito vigente de propriedade: o dever 
fiduciário, ou seja, a obrigação que os administradores da empresa têm de corresponder às 
responsabilidades inerentes ao mandato recebido dos detentores do capital. É que, na prática dominante, 
os administradores da empresa buscam apenas a satisfação dos interesses do acionista, detentor do Capital 
Financeiro – e não se sentem devedores de fidelidade aos representantes dos demais capitais.  

Não obstante, parte desse lucro, usualmente, implica na geração de externalidades negativas que 
terminam por ser difusamente transferidas a toda a sociedade, o que equivale a dizer que tais 
externalidades oneram os estoques dos demais capitais porém não aquele possuído pelos acionistas, dando-
se assim uma perversa e indevida apropriação de recursos. Acresce que o risco residual dos negócios, que 
deveria, nesse quadro, ser assumido integralmente pelos acionistas, ou stockholders, dado que para eles 
flui também integralmente a remuneração do Capital Financeiro, também termina por ser distribuído por 
vários stakeholders, repetindo a mesma situação perversa, neste caso de distribuição ônus. 

A legislação brasileira entretanto – e pouco se fala disso – é explícita na atribuição de maior amplitude de 
responsabilidades aos detentores do Capital Financeiro. A Lei 6.404, que dispõe sobre as Sociedades por 
Ações, estabelece no Artigo 116, Parágrafo único: “O acionista controlador deve usar o poder com o fim de 
fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades 
para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, 
cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender” (grifos nossos).  

A mesma Lei 6.404 estabelece, ainda, que os interesses da empresa – não os do acionista – devem ser o 
foco da administração, resguardados os interesses da sociedade e a função social da empresa, conforme o 
Artigo 154: “O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr 
os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da 
empresa” (grifos nossos).  

Fossem esses dispositivos legais levados na devida consideração e teríamos que o dever fiduciário dos 
administradores se estenderia, na prática, a uma gama bem mais amplas de atores, abrangendo, no limite, 
os representantes dos outros três capitais, além do Capital Financeiro. O interesse dos acionistas passaria, 
assim, a ser um dentre os vários aspectos – ainda que o prioritário – a ser considerado pelos 
administradores no cumprimento de seu dever fiduciário. Essa nova equação de deveres fiduciários, 
alargados no seu espectro, atende amplamente as propostas tanto da Responsabilidade Social Empresarial 
quanto da Sustentabilidade, e seria, se adotada, poderoso indutor de boas práticas para os dois 
movimentos. 

Na linha das recomendações expendidas, destaca-se a proposição de uma nova abordagem para o 
denominado Contrato Social – o tema da Conferência do Ethos neste ano, como aliás foi lembrado. 
Tradicionalmente, o Contrato Social tem implicado duas partes: Cidadãos e Governo. O novo Contrato 
Social demandado para dar conta das disfunções da sociedade atual introduziria uma terceira parte: os 
Negócios – em virtude de seu poder de impactar toda a sociedade, tanto criando riqueza e bem-estar 
quanto gerando degradação dos sistemas sociais e dos ecossistemas. 
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Sairíamos assim de um pacto bi-lateral para um acordo tripartite, com a definição de uma nova 
composição de forças. Como parte integrante dessa reformulação, foi mencionada a necessidade de 
repensar a função da empresa em todo o alcance extra-muros que suas ações implicam. 

Foi, ainda, expressa a idéia de que a Governança Corporativa, embora seja uma função de alto nível 
organizacional muito distante da maioria dos colaboradores das empresas, cabe a todos estes envolver-se 
com o tema pois, em última instância, as ações e recompensas de cada um nas empresas estão altamente 
condicionadas por decisões estratégicas tomadas naquela instância.  
 
Da mesma forma que a governança pública afeta a vida dos cidadãos e estes se mobilizam para influenciar 
os governos através do processo político, assim se pode chegar a influenciar as decisões da governança nas 
empresas, mediante um processo bottom up de mudança cultural que, no retorno, beneficiará não apenas 
o corpo funcional desta ou daquela empresa mas a toda a sociedade, numa agregação de mudanças 
pontuais que se complementem e reforcem mutuamente. É um dos caminhos seguros para a 
Sustentabilidade.
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ATIVIDADE:  
Painel – “Contribuição dos membros do Pacto Global para as MDM na América Latina” 
Atividade Organizada pelo PACTO GLOBAL DAS NAÇÕES UNIDAS 
 
DIA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO:  
14 de maio – das 11h30 às 13h00 
 
PARTICIPANTES: 
 
Palestrantes 
Diana Chávez (Diretora do Centro de Suporte de Los Angeles do Pacto Global da ONU) 
Gustavo Perez (Vice Presidente de Sustentabilidade da TOKS) 
Susie Pontarolli (Responsabilidade Social Empresarial da Copel – PR) 
Bonança Mouteira (Diretoria de Relações Institucionais, Responsabilidade Social e Meio 
Ambiente da Endesa Brasil) 
 
DESCRIÇÃO: 
O setor privado tem um papel chave no alcance das Metas de Desenvolvimento do Milênio. 
Um grupo de participantes do Pacto Global na América Latina usou a Ferramenta de 
Avaliação de Parcerias (PAT) e o teste das MDM para avaliar sua contribuição para as MDM na 
região. Os resultados obtidos no Brasil, Chile, Equador, México, República Dominicana, 
Colômbia, Peru e Paraguai serão apresentados na sessão do Pacto Global, e empresas 
selecionadas falarão sobre sua experiência com o projeto. A sessão incluirá uma revisão do 
Pacto Global em âmbito mundial e regional. 
 
RELATOR:  
Sergio Mancini 
 

 
A atividade consistiu na apresentação por 3 empresas da sua experiência no atendimento dos Objetivos do 
Milênio pela adesão ao Pacto Global.  
Na introdução todos se manifestaram genericamente sobre o Pacto Global.  
 
Começou como uma introdução do Vitor dando um panorama do Pacto Global. Falou que são 
aproximadamente 6000 empresas signatárias no mundo. Foi lançado em 2000 pela ONU e é uma iniciativa 
voluntária para promover o DS e a cidadania corporativa trazendo ao processo de globalização um rosto 
humano. É uma rede global de empresas e stakeholders. Essa iniciativa é expressa em 10 princípios 
organizados em 4 grupos: Direitos Humanos, Padrões de Trabalho, Meio Ambiente e Combate a Corrupção. 
Seu objetivo é transversalizar os 10 princípios na estratégia, operações e cultura das empresas 
participantes. Além disso, pretende promover a cooperação entre os diversos apoiadores para o 
atingimento das Metas do Milênio. 
 
A Susie disse que a adesão não é fácil e que o grande facilitador foi pensar por que não assinar algo que se 
está fazendo. A COPEL assinou em 2000 (uma das primeiras empresas) e essa iniciativa foi uma grande 
alavancadora na empresa. A participação de uma rede é fator muito importante. 
 
A Bonanza disse que sua empresa aderiu em 2005 e que o Pacto serve entre outras coisas, para mostrar 
para a direção da empresa exatamente para onde ir. 
 
O Gustavo disse que no México há 4 grupos de empresa: 
 1º- As que pensam que a RS não é para elas (já pagam impostos) 
 2º- As que pensam a RS é para o mercado 
 3º - As que querem fazer bem e comunicam bem a RS 
 4º - E as que querem fazer bem e como não sabem fazer, fazem mal. 
Em sua opinião o Pacto Global serve para as empresas do 3º e 4º grupos. 
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A Diana falou sobre o objetivo da atividade de apresentar os resultados do estudo de avaliação dos 
Objetivos do Milênio na América Latina e que 3 empresas participantes do estudo estavam ali para contar 
detalhes da avaliação. Para o estudo foram utilizadas duas ferramentas para tal: O PAT (Partnership 
Assessment Tool) e MDG Scan. Participaram do estudo 22 empresas de 7 países (Brasil, Colômbia, Equador, 
México, Perú, Paraguai e República Dominicada). 
 
A Susie mostrou o impacto na gestão da empresa do Pacto Global e o resultado da sua avaliação o que a fez 
mudar muita coisa que pensava estar bem mas não estava. A avaliação foi aplicada na empresa como um 
todo. 
 
A Bonanza aplicou a avaliação a apenas um projeto e eles pretendem estender depois para todos os outros. 
 
A empresa do Gustavo tem 87 restaurantes localizados em 20 cidades do México. Sua empresa pretende 
ligar pequenos produtores na cadeia de valor. Foram aplicadas as ferramentas e muita coisa teve que ser 
mudada para buscar o atingimento das Metas do Milênio. Ele valoriza bastante o apoio da rede para os 
signatários. 
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ATIVIDADE:  
Oficina Interativa - “Futuros de Sustentabilidade” 
Atividade organizada pelo BUSINESS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY - BSR 
 
DIA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO:  
14 de maio – das 14h30 às 16h00 
 
COORDENADOR: 
Aron Cramer (Presidente do Business for Social Responsibility - BSR) 
 
DESCRIÇÃO: 
A criação de uma estratégia efetiva de sustentabilidade depende da compreensão de um 
conjunto de desdobramentos que deverão recriar a economia, a base de recursos naturais e a 
política, em nível mundial. Esta atividade pretende criar um contexto no qual se possa 
pensar nessas questões. Por meio de um workshop interativo, iremos explorar as tendências 
mais importantes com as quais as empresas deverão se deparar nos próximos cinco a dez 
anos, em termos de recursos naturais, mercados, governança, tecnologia, saúde e outros 
tópicos relacionados. Aron Cramer, Presidente e CEO da BSR, será o líder deste workshop e 
apresentará seus pontos de vista sobre os fatores que deverão ser mais relevantes para a 
estratégia corporativa e para se alcançar uma economia global sustentável nos próximos 
anos. 
 
RELATOR:  
Beat Grüninger 
 

 
1) Introdução 
 
Aron Cramer, CEO e presidente da BSR, explicou aos participantes presentes que o workshop possui 3 
partes principais:  
 
a) Uma rodada introdutória de 10-15 minutos, b) uma apresentação de cerca de 30 minutos seguida de uma 
rodada de discussão nas mesas com fechamento na plenária, de 45 minutos. 
 
Em seguida, ele iniciou os trabalhos desta oficina com um convite aos participantes de exprimir as razões 
que os levaram a participar deste workshop. Entre as razões que alguns participantes citaram foram as 
seguintes: 
 

� Ficou claro que para criar consciência para mudanças necessárias, imagens claras do futuro 
precisam ser mostradas. Assim, gestores de empresas se envolveriam com mais facilidade em 
trabalhos de sustentabilidade. 

� Interesse de participar de uma oficina interativa, pois faltaram no congresso oportunidades de 
participação como, por exemplo, no open space. 

� Conhecimento de estratégias para enfrentar o futuro e mudanças do estilo de vida. 
 
Sem mais colocações, o palestrante iniciou a sua apresentação de 4 cenários futuros. 
 
2) Apresentação de 4 cenários 
 
Na sua apresentação, Aron Cramer revelou que além de ser conselheiro do Ethos ele faz parte do conselho 
de uma organização chamada “Institute for the Future” (www.iftf.org) que recentemente concluiu um 
trabalho de criar o seu regular “10 Year Forecast” e dois anos atrás realizou, junto com BSR, o mapa do 
futuro de sustentabilidade (Sustainability Outlook). O Instituto quer provocar respostas a três perguntas-
chave: 
 

� Como as empresas vão responder aos desafios de sustentabilidade? 
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� Como o mundo está respondendo a estes desafios? 
� Como as empresas podem focar em áreas-chave para criar um negócio pronto para o futuro? 

 
As previsões de cenários do futuro podem ajudar as empresas a criar uma empresa resistente a mudanças, 
que consegue testar se, nas suas funções-chave, conseguirá sobreviver a novos desafios. Áreas como, por 
exemplo, o recrutamento e seleção, a localização de novos empreendimentos, compras, desenvolvimento 
de novos produtos e relações com o governo podem ser submetidas a influências grandes, dependendo de 
qual o cenário futuro for vingar. 
 
O IFTF criou, de forma participativa com diferentes stakeholders, quatro cenários futuros do nosso mundo, 
como ele poderá se apresentar em 10 anos. Os cenários são baseados em indicadores atuais e algumas 
estimativas. Eles podem ajudar as empresas, a revisar estratégias atuais e testar se eles conseguem 
responder aos desafios e criar uma empresa “resistente” às mudanças do atual cenário mundial. 
Resumimos os 4 cenários na tabela abaixo: 
 
Os 4 cenários apresentados no 10 Year Forecast do Institute for the Future (IFTF) e resumidos por Aron 
Cramer: 
 
Crescimento (Growth): 
 
Esse cenário é basicamente a continuação do dia-dia 
de nossos negócios como praticados hoje. Ele 
presume um crescimento modesto, errático, com 
investimentos altos na reparação de danos 
ambientais, esforços para evitar crises alimentares 
e catástrofes ambientais. Alguns aspectos deste 
cenário são: 

- Diversas fontes de energia: Nuclear, óleo, 
biomassa 

- Água como a nova “commodity”: 
desalinização de água 

- Surgimento de patriotismos, importância 
dos BRICS e pressão sobre os EUA 

- Perda de privacidade e uso intenso de novas 
plataformas digitais 

- Aumento de renda e qualidade de vida de 
forma incremental 

 

 
Collapso (Collapse): 
 
Esse cenário é o mais pessimista e parte de eventos 
negativos acelerados como migração de populações, 
esvaziamento de recursos naturais e aumento de 
conflitos. Alguns aspectos deste cenário são: 

- Altas emissões de carbono, o hemisfério 
sul não conseguira obter seus créditos 

- Conflitos em torno de bacias 
hidrográficas 

- Perda de poder de pagamento de 
créditos mundialmente 

- Aumento das favelas enquanto a 
população rica ganha centros urbanos 
revitalizados 

- Privacidade será um assunto importante 
devido a neuro-tecnologias onde ondas 
do cérebro podem ser mensuradas e 
usadas 

 
Restrição (Constraint): 
 
O paradigma de sustentabilidade vira a norma para 
medir as nossas decisões. Terá um ganho de coesão 
de mudanças para sustentabilidade no nível global. 
Seria o cenário mais provável se os encaminha-
mentos do movimento de sustentabilidade forem 
realmente implementados. Entre os aspectos desse 
cenário podemos citar: 

- Boa cidadania de carbono 
- Pegada de água pessoal e nacional será 

introduzida e seguida 
- Mensuração e valorização de serviços 

ambientais 
- Estilos de vida alternativos 
- Auto-monitoramento com meios 

digitais, armazenamento de muitos 
dados pessoais 

 

 
Transformação (Transformation): 
 
Esse cenário requer uma transformação em ruptura 
com conceitos atuais. A re-criação de instituições e 
inovações levam a mudanças radicais e podem criar 
situações difíceis para certos segmentos da 
sociedade. Aspectos da transformação são: 

- Micro-manufaturas, inovações “light” 
que demandam poucos recursos e tem 
impactos reduzidos 

- O oceano será a nova fronteira com uso 
de tecnologia que faz uso dos recursos 
em alta profundeza das águas 

- Redes densas de colaboração 
- Arquitetura nova sem impactos 

negativos ambientais e na saúde das 
pessoas 

- Alta conectividade e interações entre 
corpo humano e mundo digital 
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Para o palestrante, ficou claro que os cenários terão, em todos os casos, perdedores e ganhadores. Mas de 
forma geral, o colapso será o cenário mais negativo, a transformação o mais utópico e a restrição o mais 
provável, enquanto crescimento seria a continuação do “business as usual”.  
 
Com essas colocações, a oficina entrou na sua terceira fase de discussão em grupos, em torno de 3 
perguntas para discutir em grupos e depois na plenária: 

1. Quais dos cenários são relevantes para sua organização? 
2. Como você pode formatar a sua estratégia para enfrentar esses cenários? 
3. Existem outras evoluções que podem influenciar sua organização respectivamente seu negócio? 

 
A discussão foi conduzida em mesas de 5 até pessoas que no final apresentaram as conclusões na plenária. 
Abaixo o sumário das discussões. 
 
3) Resumo das discussões 
 
As discussões nas mesas foram bastante ricas e analisadas na plenária final. As conclusões não eram 
totalmente alinhadas às 3 perguntas, mas os participantes chegaram a comentar de maneira geral como 
eles ou as suas organizações se situaram diante dos cenários apresentados e quais seriam alguns itens a 
acrescentar que influenciam os cenários. 
 
Em relação a pergunta 1) a maioria dos grupos observaram que as empresas e organizações caminham para 
o cenário de restrição, pelo menos aqueles que se armam com estratégias de sustentabilidade. Foi 
constatado que existe uma certa bipolaridade, pois as pessoas dentro das organizações estão dispostas a 
enfrentar uma transformação, mas as empresas tendem mais para o cenário de crescimento. Em função 
disto, várias mesas destacaram a importância do engajamento das empresas com o público interno na 
jornada para um mundo sustentável e a importância do papel da educação dos jovens para enfrentar os 
desafios e criar uma nova geração de cidadãos conscientes. 
 
Em relação a formatar novas estratégias, um destaque foi dado à importância do engajamento com 
stakeholders. Novas tecnologias podem ajudar a evitar crises alimentares ou de água, mas a 
implementação deve acontecer com engajamento dos envolvidos, e não seria bom se as empresas 
tomassem decisões baseadas nas próprios necessidades e somente na busca de vantagens econômicas. 
Foram citados como exemplos novas biotecnologias como sementes transgênicas que não respeitaram 
pequenos produtores ou consumidores. 
 
Na pergunta 3) houve a maioria das colocações. Por vários debatedores, faltavam a consideração da 
importância de políticas públicas na caminhada para um novo cenário. Também, mesmo a transformação 
sendo necessária para preservar nossos recursos naturais, não podemos abrir mão de um crescimento para 
incluir bilhões de pessoas que vivem em condições mínimas hoje.  
 
Um importante papel foi dado a acrescentar valores humanos e éticos na construção de novos cenários e 
não somente mencionar tecnologias e recursos naturais. Temas como valores e equidade de gêneros podem 
ser tanto importantes para criar um cenário de futuro agradável, como o uso de novas tecnologias menos 
poluentes e mais produtivas. 
 
Na sua fala final, Aron Cramer destacou que as falas dos participantes deram um bom resumo dos trabalhos 
que foram conduzidos durante 2 dias para construção dos cenários, em forma de um workshop. E ele 
confirmou que o sentimento de uma participante, que não temos respostas concretas, mas pensamentos 
um pouco anárquicos, em relação a este tema, pode ser a forma mais saudável de enfrentar os dilemas: 
“Use as respostas de forma anárquica, que talvez seja a melhor forma de responder os desafios dos 
cenários”. 
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ATIVIDADE:  
Atividade Internacional – “Índices, Rankings, Listas: Por que medir a sustentabilidade 
empresarial?” 
 
DIA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO:  
14 de maio – das 14h30 às 16h00 
 
PARTICIPANTES: 
 
Moderadora 
Ana Luiza Herzog (Repórter da Revista Exame) 
 
Debatedores 
Mauricio Broinizi (Coordenador da Secretaria Executiva do Movimento Nossa São Paulo) 
Paulo Itacarambi (Vice Presidente Executivo do Instituto Ethos) 
Simon Zadek (Senior Fellow da John F. Kennedy School of Government na Harvard University) 
Sonia Favaretto (Diretora de Sustentabilidade da BM&F Bovespa) 
 
DESCRIÇÃO: 
Este painel reunirá algumas das autoridades no desenvolvimento de indicadores de medição 
de práticas de sustentabilidade empresarial para mapear as diversas ferramentas existentes 
hoje no mercado mundial e brasileiro. A proposta é analisar os pontos fortes e fracos dos 
diversos instrumentos e seus benefícios e debilidades no que tange ao avanço das práticas de 
sustentabilidade pelas empresas. O objetivo final é trazer luz à temática dos rankings e 
índices e promover uma melhor compreensão de como esses recursos podem efetivamente 
provocar mudanças, avanços e inovações nas práticas corporativas. 
 
RELATOR:  
Márcia Bellotti 
 

 
 
Ana Luiza abre falando da experiência com o Guia Exame: muitos questionamentos sobre os critérios 
utilizados pelo Guia, tanto de empresas que entram no ranking como das que não entram. Pergunta-se: 
Estamos fazendo algo legal, que vale a pena? Ou tudo isto é perda de tempo? O que os debatedores acham? 
 
Simon: Faz um panorama de medição e índices: 
1º Em 2010 a medição esta com a pior reputação – os indicadores econômicos públicos, é falha. PIB é 
questionado. Estamos em mudança, várias medições estão sendo atacadas e novas sugestões sobre COMO e 
O QUE medir. 
2º Boas medições num período específico de tempo: no tempo algumas medições deixam de ser úteis. As 
vezes nos acostumamos com a medida e ferramenta  e “trapaceamos” (já sabemos o que precisamos 
responder).  
 
Vamos questionar do ponto de vista da inovação: 
 

A- Com lentes de sustentabilidade, vimos que nos últimos 24 meses muitas pessoas perderam 
emprego e ouve perda de ativos. O sistema de medição e governança foi mal. Os raitings 
tradicionais não retrataram bem este cenário. 

B- O índice mais inovador foi o Dow Jones, mas que não focou nos processos subjacentes. Tem 
melhorias possíveis. Mas foi o original e aprendemos muito com ele. Novos índices tem a ver com 
investidores e consumidores.Índices criados para outras bolsas (UK e África do Sul_ liderança em 
Governaça Corporativa.). O mais interessante que conheço “Ótimo Lugar para Trabalhar” como 
enxergam o lugar que escolhe, para trabalhar...O público interno esta nos lugares mais 
importantes da RSE.  

 
Índices deixaram de abordar o Supply. Não há índice de impacto MA pela operação da cadeia de valor. 
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Os índices concentram CONFORMIDADE e não “que tipo de Cia tem inovação para RS/DS”? TB não captamos 
as experiências das empresas que não estão nas bolsas.  
Há também a exaustão do indicador: sempre descobrimos uma forma de nos darmos bem no indicador. Ex 
GRI ou uma prova escolar. Aprendemos como responder o indicador. 

 
Paulo: Índice Ethos - um índice para medir o quanto a Cia esta caminhando para ser outra Cia- caminhando 
no sentido da economia verde, inclusiva e justa. Medir se a Cia esta superando o incremental. Atribuir 
nota, resultado de verificação de processo, produto, relações, evidencias de que a Cia caminha para 
economia verde. Medir a inovação: quais empresas estão num novo trajeto? 

 
Patrícia: Os índices tem papel de indução também. O DJ é exemplo, as empresas entram para compor 
ações, mas tem ganhos nos seus processos. Os índices ajudam a s seus a se orientarem. Falar que precisa 
mudar o índice é possível olhando hoje. O desafio é atualizar, modernizar o índice. O índice ajuda a 
refletir sobre a RSE. Desafio de convergência de índices. 
 
Mauricio: Haviam indicadores técnicos dispersos. Organizamos os indicadores, como o planejamento 
público não se beneficiava dos indicadores. Inovar e criar o indicador de “bem estar” no município. 
Dificuldade de captar o que representa para a população. Para dar legitimidade para o indicador, optamos: 
1º participação na construção dos índices/indicadores Qualidade de Vida (QV) na cidade. Grupos refletem o 
que é importante para inovar o que é QV. 
2º diagnóstico  
3º questionário e consulta pública, que apontou questões que comporiam o Bem Estar. A consulta amplia a 
participação e a possibilidade de controle social sobre os resultados. 

 
Se a sociedade quer avança para esta nova economia, é importante ouvir a sociedade. Será que as políticas 
públicas estão compatíveis com cenários futuros desejados? Sustentabilidade está distante das empresas e 
das cidades... Precisamos de equação mais complexa: propiciar participação e possibilitar controle e 
dinâmica do processo. Precisa acelerar processo.  

 
Pergunta sobre construção dos índices: ISE é base, com workshop setoriais, audiência online e presencial - 
5 diálogos. 

 
Simon: As coisas são diferentes hoje. Usamos indicadores frios sem relação com pessoas, os indicadores 
quentes são difíceis de medir ou captar. Exemplo de um indicador criado em Seattle: # de peixes que 
pulavam no Rio-  quente= imaginário + frio= qualidade da água. Métricas que funcionem 
internacionalmente, em diferentes regiões são delicadas, tem que ser mais estéreis. 

 
Perguntas da platéia sobre a proposta de novo Índice Ethos: quem vai responder? É possível fazer um índice 
com 10 perguntas? Vai usar redes sociais? Não seria mais fácil utilizar práticas de gestão como nas ISOs e 
medir o progresso?  

 
Os debatedores fazem alguns comentários e Paulo esclarecer: gostei da reflexão provocada. A idéia (do 
índice Ethos) é verificar que práticas estão implementando as empresas, para o ciclo ser sustentável. 
Vamos olhar para diferentes práticas e chegar numa métrica. Não sei como... prática + desempenho: 
índice de qual a empresa que reúne melhor prática nas três dimensões da sustentabilidade.O objetivo é a 
sociedade fazer pressão sobre a empresas. O consumidor vai poder se orientar pelo índice. Desafio de não 
criar novas burocracias e usar conhecimento disponível. O Índice quer captar a perspectiva de mudança da 
empresa. Perguntas que o índice quer responder: a empresa tem análise financeira do seu investimento 
para saber o que esta buscando/inovando? Estratégia/ Inovação/ Sustentabilidade – quem ganha e como as 
áreas estão relacionadas? Quais são os parceiros de tecnologia? Agenda dos conselhos, o que fazem, as 
autoridades governantes?  

 
Patrícia: Índices das bolsas ajudam a convencer o executivo a trabalhar sustentabilidade. Mercado de 
captais foge do risco e ajudam no convencimento. 

 
Mauricio: Na Nossa SP decidiu-se não trabalhar com índice composto, preocupação com o que um índice 
composto esconde. 
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Simon: Sim, acho que ao compor o índice perde-se informação. Tem que se ter vantagens para se fazer 
isto. Quanto mais distante da realidade mais são necessários dados fáceis.  
 

 


