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Um aprofundamento sobre como os 
partidos políticos estão tratando o assunto 
sustentabilidade. A frase sintetiza a explicação do 
vice-presidente executivo do Instituto Ethos, Paulo 
Itacarambi, à plateia que compareceu ao debate 
“RSE na Mídia – A Imprensa como Indutora da 
Sustentabilidade na Pauta Política”, que abriu a 
Conferência Internacional 2010 na tarde de terça-
feira, 11 de maio. Em formato “Roda Viva”, foram 
reunidos representantes de quatro legendas: 
Carlos Minc (PT), Francisco Graziano (PSDB), 
João Paulo Capobianco (PV) e Plínio de Arruda 
Sampaio (PSOL), que foram entrevistados pelos 
jornalistas Cristiana Lôbo (Globo News), Luciano 
Martins Costa (Brasil Econômico e Observatório 
da Imprensa) e Celso Marcondes (Carta Capital).

Durante três horas, o debate se focou na agenda 
ambiental, com os representantes partidários 
sendo questionados pelos jornalistas sobre o 
que planejam os respectivos pré-candidatos 

RSE na Mídia: desejo de ética na política 
permeia debate sobre sustentabilidade com 
partidos
Mônica Paula, para o Ethos

– Dilma Roussef (PT), José Serra (PSDB) e 
Marina Silva (PV). Plínio de Arruda Sampaio foi 
o único postulante presente. Em boa parte do 
tempo, houve uma discussão polarizada entre os 
integrantes dos dois últimos partidos a ocupar 
a Presidência da República – Minc, ex-ministro 
do Meio Ambiente do governo Lula, e Graziano, 
secretário de Meio Ambiente do Estado de São 
Paulo, nomeado pelo então governador José 
Serra, companheiro de partido do ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso.
Ambos enfatizaram os pontos que julgam 
positivos em suas gestões, realizados em 
sintonia com as convicções partidárias, ao 
mesmo tempo que fizeram críticas recíprocas. O 
questionamento mais contundente veio da plateia: 
“Como trabalhar a sustentabilidade sem ética?”, 
com referência aos escândalos protagonizados 
por políticos e à votação do projeto “ficha limpa”, 
que impede o registro de candidatos condenados 
por crimes graves. (Envolverde)

Imagem por Clovis Fabiano
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Conferência começa em clima 
de esperança
Dal Marcondes, para o Ethos

Imagem por Clovis Fabiano

acreditaram que as pessoas poderiam ser tão 
cruéis e não sobreviveram”, contou Oded, filho 
de judeus poloneses.

A Conferência teve como inspiração a Carta 
da Terra, um documento que procura mostrar 
o quanto o ecossistema do planeta é, ao 
mesmo tempo, rico em recursos naturais que 
podem oferecer qualidade de vida a toda a 
humanidade, mas frágil em sua capacidade de 
se recuperar de abusos cometidos em nome 
da acumulação de riquezas e do crescimento 
insustentável do consumo. O ambiente da 
Conferência Ethos tem sido um espaço de 
diálogos importantes entre os diversos atores 
econômicos, principalmente líderes empresariais 
que estão promovendo uma verdadeira guinada 
das organizações em direção a um modelo 
econômico com maior responsabilidade social 
e com clara preocupação em relação aos 
impactos ambientais de suas atividades.

Simon Zadek, membro do conselho internacional 
do Ethos e executivo da AccountAbility, disse, 
durante a abertura do evento, que o Brasil tem 
uma posição importante no cenário global da 
sustentabilidade por sua capacidade inovadora, 
principalmente em setores estratégicos como 
biocombustíveis, e por estar na vanguarda 
em temas como o combate às mudanças 
climáticas. Para ele, o Brasil tem vantagens que 
precisam ser aproveitadas na construção de 
uma economia de baixo carbono, como o perfil 
renovável de boa parte da energia utilizada no 
País.

A Conferência Internacional 2010 apontou 
para a quebra de paradigmas antigos de 
produção e consumo e para o estabelecimento 
de novos vetores econômicos para o processo 

civilizatório. Foi um momento de reflexão e 
debates que vai avançar para além de seus 
quatro dias de debates. Paulo Itacarambi, 
vice-presidente executivo do Ethos, explica 
que a organização abriu aquele espaço para 
a construção de relacionamentos éticos e 
transparentes, necessários para a construção 
de um futuro sustentável. (Envolverde)

 

Um olhar para o futuro com a esperança de 
que a atual geração consiga resolver alguns dos 
problemas urgentes que ameaçam a qualidade 
de vida na Terra nas próximas décadas. Esse foi 
o clima no início de uma das mais importantes 
reuniões sobre sustentabilidade realizadas 
anualmente em São Paulo.

A Conferência Internacional 2010 do Instituto 
Ethos, aberta no final da tarde de terça-feira, 
11 de maio, trouxe depoimentos emocionados 
sobre a necessidade de se ter um olhar 
generoso em relação aos direitos das próximas 
gerações. Projetada para uma plateia com 
mais de mil pessoas, a foto de uma menininha, 
neta de Sergio Mindlin, presidente do conselho 
do Instituto Ethos, foi o pano de fundo para 
demonstrar o quanto o presente tem de ser 
solidário com o amanhã.

Com o tema “O Mundo sob Nova Direção”, a 
Conferência está buscando mostrar alternativas 
viáveis para a construção de uma economia 
mais solidária e inclusiva. Para Oded Grajew, 
presidente do Ethos, existem sinais claros de 
que estão ocorrendo mudanças indesejáveis 
no mundo, que precisam ser percebidas e 
incorporadas na busca de novos caminhos, 
o que significa trabalhar para fortalecer os 
conhecimentos e caminhos para um nova 
etapa do processo civilizatório. “Na Polônia 
do pré-guerra, os sinais da tragédia estavam 
no ar. Alguns souberam ler esses sinais e 
buscaram caminhos para sobreviver. Outros não 
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Imagem por Fernando Manuel

Petrobras: 
sustentabilidade em dois tempos
Dal Marcondes, para o Ethos

Pré-sal, royalties, investimentos na cadeia de 
valor da Petrobras e visão de sustentabilidade. 
Esses foram os temas mais candentes durante 
mais de duas horas de debates entre o 
presidente da estatal de petróleo, José Sergio 
Gabrielli,  e jornalistas na tarde de terça-feira, 
11 de maio, durante a Conferência Internacional 
2010 do Instituto Ethos. Com a moderação 
do jornalista Heródoto Barbeiro (CBN e TV 
Cultura), os jornalistas Amélia González (Razão 
Social/O Globo), Claudia Schüffner (Valor 
Econômico) e Vinicius Torres Freire (Folha de 
S. Paulo) puderam confrontar Gabrielli com 
algumas das dúvidas mais recorrentes da 
sociedade em relação à vedete energética do 
Brasil, o imenso campo de petróleo descoberto 
pela Petrobras no litoral da região Sudeste.

Gabrielli participou do debate “Como o pré-
sal pode contribuir para a sustentabilidade” 
e mostrou o quanto o Brasil está à frente do 
resto do mundo em relação à renovabilidade de 
sua matriz energética. “Enquanto o mundo ainda 
usa 87% de energias fósseis, a matriz  brasileira 
já usa 46% de energias vindas de fontes 
renováveis”, disse o presidente da Petrobras. 
Ele explicou que, nos próximos 20 anos, a 
empresa deverá dobrar a oferta de petróleo no 
Brasil, o que significará grandes investimentos 
em infraestrutura e equipamentos para 
prospecção, transporte e refino de petróleo, 
o que vai gerar um importante movimento na 
economia do País, uma vez que é opção da 
empresa que 65% de todos as compras para 

suprir essas necessidades sejam feitas no Brasil.

Uma das preocupações dos jornalistas e da 
plateia foi o aumento das emissões de gases-
estufa, tanto pelo uso como pela exploração 
dos 4,5 bilhões de barris que a Agência 
Nacional de Petróleo (ANP) diz ser o potencial 
das novas reservas. Gabrielli explicou que a 
Petrobras está trabalhando para neutralizar 
as emissões de parte desse processo com 
a injeção de CO2 nos poços para aumentar 
a pressão e facilitar a exploração de óleo 
e gás. No entanto, alertou que as questões 
relacionadas ao uso dessa energia devem ser 
respondidas pela sociedade, que tem um modo 
de vida com uso intensivo de petróleo e que 
ainda não conseguiu desenvolver alternativas 
capazes de substituir plenamente essa matéria-
prima. “A Petrobras produz petróleo, não é 
responsável pela demanda”, explicou.

Outra questão importante é o uso das riquezas 
geradas pela exploração das reservas do 
pré-sal. Para ele, esses recursos devem ser 
utilizados em investimentos em educação, 
saúde, ciência e tecnologia e não devem ser 
utilizados para o pagamento de despesas 
correntes do governo. “É um recurso finito, 
deve ser utilizado para elevar o patamar de 
desenvolvimento do Brasil”, disse. Perguntado 
sobre a qualidade dos combustíveis oferecidos 
ao mercado nacional, Gabrielli explicou que 
a empresa está investindo US$ 13,2 bilhões 
até 2013 para atender às especificações de 
qualidade de  seus produtos. Mas lembrou que 
a qualidade do combustível é apenas uma parte 
do problema da poluição urbana e da emissão 
de particulados. “Em torno de 44% da frota de 
carga circulante no Brasil tem mais de 20 anos 
e um motor antigo polui cerca de dez vezes 

mais do que um novo”, explicou.

O debate com Gabrielli estabeleceu as bases 
de um novo diálogo sobre o uso de petróleo 
e a sustentabilidade no Brasil. Ele conta que 
a empresa é uma das maiores apoiadoras 
de projetos sociais, ambientais e culturais 
no País. No entanto, é uma empresa que 
produz petróleo e que, apesar de todos 
os investimentos que realiza na pesquisa e 
produção de energias alternativas, não vê 
como a sociedade possa prescindir nem 
dessa energia, nem das riquezas que os 
novos campos vão proporcionar. “A questão 
da sustentabilidade não passa apenas pela 
produção, mas tem uma vertente fundamental 
nos usos que a sociedade faz dessa energia”, 
explica. (Envolverde)
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Open Space estimula interação 
de participantes para pensar o 
estado do mundo
Neuza Árbocz, para o Ethos

Imagem por Marcio Bulhões

Pessoas vindas de diferentes lugares do Brasil e do mundo se reúnem uma vez por ano para 
aproveitar uma diversificada e rica programação em torno do tema Responsabilidade Socioambiental 
das Empresas, consolidada na Conferência Internacional do Instituto Ethos. Muitas delas estão 
iniciando atividades nesse campo, outras são engajadas e atuantes de longa data. A vontade de 
trocar informações, práticas e experiências é grande entre todos. Assim, em 2010, o Ethos convidou 
a organização CoCriar, especializada em Inovação e Sustentabilidade, para organizar um Open Space 
durante todos os dias do encontro.

Como o próprio nome diz, trata-se de um 
espaço aberto para rodas de diálogos e 
reuniões espontâneas entre os próprios 
inscritos. Qualquer interessado pode propor 
um tema e reservar uma hora em uma das 15 
mesas ou 5 lounges disponíveis para essa troca. 
Diariamente, os temas são listados num grande 
painel para escolha e livre participação.

O conceito parte de experimentar, na prática, 
a confiança na criação em parceria, e no fato 
do universo conspirar para reunir as pessoas 
certas na hora e no lugar certos. Os princípios 
são “Quem quer que venha, serão as pessoas 
certas”, “O que quer que tenha acontecido, era 
o que tinha que acontecer”, “Quando começar, 
começou” e “Quando acabar, acabou”.

A dinâmica é construída com eficiência e leveza, 
com provocações como a “lei dos dois pés” que 
diz: “Se você está em um lugar onde não esteja 
nem contribuindo, nem aprendendo, use os 
seus dois pés e vá para outro lugar”. Assim, a 
circulação e participação nas rodas de diálogos 
duram o tempo que cada um julgar apropriado.
Temas para todas as preferências: uma 
chamada geral – “O que estamos fazendo para 
construir o mundo em que queremos viver” – 
dá o tom para os temas propostos. Entre eles, 
constam:

•  A Responsabilidade Social e o combate à 
pobreza – ferramentas de inclusão.

•  Responsabilidade Social atrelada ao negócio – 
compartilhar casos.

•  Conversa entre comunidades tradicionais e 
ONGs com stakeholders.

• Empreendedorismo jovem.
•  Engajamento na Cultura de Sustentabilidade – 

boas práticas.
• Responsabilidade social nos clubes de futebol.
• Inovação em descarte de gases.
• Princípios de empoderamento da mulher.

O Open Space também abriga a continuação 
de debates iniciados na plenária central, como 
o realizado com o consultor empresarial Oscar 
Motomura sobre o primeiro princípio da Carta 
da Terra, “Respeitar e Cuidar da Comunidade 
da Vida”, na manhã da quarta-feira, 12 de maio. 
(Envolverde)
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Conferência debate a necessidade 
de líderes abertos e conscientes
Silvia Marcuzzo, para o Ethos 

Mente aberta, coração aberto, vontade aberta. 
Os líderes precisam mudar seus preceitos sobre 
como fazer o desenvolvimento. Essa foi uma das 
mensagens do debate “A Nova Liderança para 
uma Economia Verde, Inclusiva e Responsável” 
que reuniu expoentes da sustentabilidade 
internacional durante a Conferência Internacional 
2010 do Instituto Ethos.  Como moderador, o 
cofundador e presidente executivo da Volans 
Ventures, John Elkington, participou ativamente 
da mesa, fazendo diversas intervenções. Os 
debatedores foram Otto Scharmer, palestrante 

desafios das mudanças globais.  Motivados por 
Elkington, os debatedores explicaram por que 
é necessária uma nova postura, baseada em 
relações mais conscientes com os stakeholders 
(públicos de interesse), com a coletividade, 
visando deixar um legado positivo para o futuro. 
O presidente da Volans Venture ressalta que 
é preciso prestar atenção à realidade atual. 
“Vivemos um tempo de mudanças profundas”, 
observa, listando como exemplos a queda do 
Muro de Berlim, na Alemanha, e a eleição de 
Barack Obama nos Estados Unidos. “Precisamos 
nos perguntar quem somos como pessoa, quem 
sou eu como geração”, aponta.  Mas reconhece 
que leva tempo para as coisas acontecerem. 
“Talvez uns 50 anos.”

Já o executivo indiano Pavan Sukhdev, que 
está afastado da vice-presidência do Deutsche 
Bank, gozando de seu período sabático, acha 
que existem vários sinais de transformação nas 
organizações. Ele acredita que os cálculos para 
se chegar ao PIB precisam mudar. É necessário 
incorporar outras riquezas, como o capital 
natural e o humano. Sukhdev espera que o 
banco alemão se torne, daqui a algum tempo, um 
banco de investimento.

Vânia Somavilla, da Vale, também se engaja no 
movimento em prol dos líderes conscientes. E 
revela que a empresa está adotando medidas 
em vários níveis em favor da sustentabilidade. 
Eficiência energética, mudanças na matriz 
energética, com o uso de gás natural e biodiesel, 
e alterações nas plantas da mineradora são 
algumas das ações da empresa, a segunda 
maior fornecedora de ferro do mundo. Ela diz 
que “acredita na sincronia das coisas” e no 
“amadurecimento das lideranças mundiais”. E 
lembra que, quando criança, o progresso era 

uma fábrica com uma chaminé soltando uma 
fumacinha e hoje não mais se aceita isso como 
símbolo de desenvolvimento. Ela citou ainda a 
criação do Fundo Vale e do Vale Floresta, como 
iniciativas para promoção do desenvolvimento 
sustentável em comunidades da Amazônia Legal.

TEORia U
É preciso engajar líderes, “o sucesso depende do 
estado interno do líder”, diz Otto Scharmer. Ele 
apresentou no debate os cinco pilares básicos 
da Teoria U – reagir, reestruturar, reprojetar, 
reconsiderar, regenerar –, com a seguinte 
pergunta como pano de fundo: de onde vem 
nosso compromisso? Isso tudo balizado pela 
percepção compartilhada de descobrir a vontade 
comum e a ação coletiva, colocando o objetivo 
em prática.

Salienta que incorporar a dimensão invisível 
e liderar para ações coletivas, hoje, são 
comportamentos mais do que necessários; 
são consequências da atualidade. Ele defende 
a abertura total do coração, da mente e da 
vontade.  Como viveu sempre em contato 
com pessoas de diversas origens, o alemão 
Scharmer é completamente receptivo a novas 
possibilidades.  O presidente do Presencing 
Institute pede que se preste mais atenção, 
para que haja uma conscientização maior dos 
tomadores de decisão. Segundo ele, “é preciso 
entrar no sapato dos outros”, conectar-se com 
o sentido coletivo. Para isso, defende práticas 
contemplativas, a fim de diminuir o “barulho” e 
ouvir o que o sistema está deixando evidente. 
(Envolverde)

 

sênior do Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), presidente-fundador do Presencing 
Institute e membro-fundador do MIT Green Hub 
e autor do livro “Teoria U”; Pavan Sukhdev, líder 
de estudos da instituição The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity (TEEB) e assessor 
especial  da Green Economy Initiative, do Pnud; 
e Vânia Somavilla, diretora de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável da Vale.

Todos foram categóricos: é urgente a mudança 
de postura do empresariado para enfrentar os 
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O avanço dos relatórios não 
financeiros na américa Latina
Mariana Desimone e Danilo Paulino, para o Ethos 

Imagem por Clovis Fabiano

Buscar um denominador comum, seja na 
linguagem ou nos dados apresentados  
nos relatórios não financeiros, é o principal passo 
a ser dado para seu avanço significativo na 
América Latina.  Esse foi o principal argumento 
apresentado no painel organizado pela Global 
Reporting Iniciative (GRI) na Conferência 
Internacional 2010 do Instituto Ethos.

Para o professor de Finanças  e Sustentabilidade 
Corporativa do Coppead/UFRJ, Celso Lemme, 
faltam ao Brasil melhores formas de mensurar 
os valores das atividades sustentáveis nas 
empresas. “Precisamos identificar a conexão 
entre esses atos e os resultados financeiros 
para evitar que a tomada de decisões fique ao 
sabor do momento.” Para exemplificar, Lemme 
utiliza uma pesquisa que cita os relatórios dos 45 
maiores bancos do país.

Sonia Favaretto, diretora de Sustentabilidade 
da BM&FBovespa, defende a unificação dos 
relatórios de resultados, sejam eles financeiros 
ou não. “Este ano, lançamos o relatório não 
financeiro dois meses após a divulgação do 
financeiro. Isso gerou pouco interesse por esses 
resultados”, explica.

E para gerar maior interesse por esses dados, 
o sócio da PricewaterhouseCoopers no Chile, 
Luis Perera, sugere criar no empresariado uma 
cultura de divulgação de resultados positivos 
para a sociedade. Perera ressalta o papel 
pioneiro do Brasil na América Latina nesse 
sentido, e aponta um desafio. “É importante 
integrar os conhecimentos acadêmicos com as 
práticas empresariais”, sugere.

Para finalizar o painel, o CEO do GRI, Ernst 
Ligteringen, manifestou estar de acordo com 
as observações feitas pelos participantes que 
o antecederam. E propôs a criação de uma 
linguagem internacional comum nos relatórios, 
que respeite o trabalho já realizado em diversos 
países, a exemplo do que faz o Instituto Ethos 
no Brasil. “Uma linguagem unificada facilitaria 
o entendimento por parte dos analistas 
internacionais”, recomenda. (Envolverde)

No ritmo das latas
Mariana Desimone, para o Ethos

Imagem por Clovis Fabiano

A apresentação do grupo Arrasta Lata animou 
o intervalo das atividades do período da tarde 
da quinta-feira, 13 de maio, da Conferência 
Internacional 2010 do Instituto Ethos. Com 
20 componentes, o grupo munido de latas, 
chocalhos e caixas mostrou ritmo e animação 
para os presentes.

O Arrasta Lata tem dez anos e é um dos 
projetos da ONG Arrastão. A iniciativa 
contempla 40 crianças entre 6 e 14 anos. 
“Por dia, a ONG recebe cerca de 1.300 crianças. 
São 5 mil atendimentos indiretos, por meio 
de programas que cuidam de toda a família, 
como os de saúde preventiva”, conta Thamara 
Miranda, assistente de Comunicação da ONG. 
(Envolverde)
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Respeito à natureza, o caminho 
da produção
Denise Ribeiro, para o Ethos

Imagem por Marcio Bulhões

Um  novo olhar sobre a sabedoria da 
natureza foi oferecido pela bióloga e 
escritora americana Janine Benyus na 
palestra “Integridade Ecológica”, que tratou 
do segundo princípio da Carta da Terra, 
relacionado à proteção e restauração dos 
sistemas ecológicos, no primeiro dia da 
Conferência Internacional 2010 do Instituto 
Ethos. Especialista em biomimética, ela foi 
apresentada pelo designer Fred Gelli, seu 
discípulo no Brasil, que ressaltou a lógica da 
natureza para enfrentar desafios: prefere 
o caminho da minimização (leia-se, zero de 
desperdício), é regida por ciclos e trabalha 
com a interdependência.  “Nós, em vez de 
otimizar, preferimos maximizar. Agimos de 
forma linear e temos uma visão fragmentada”, 
comparou Gelli. Essas três direções 
determinam também a forma como utilizamos 
a ciência para construir a realidade.

Gelli afirmou que o ecossistema fornece um 
“conjunto de inspirações” para que pensemos 
em atalhos para soluções, assim como ele 
tem feito para se aprimorar nos últimos 3,8 
bilhões de anos. “Os projetos da natureza 
aliam elegância e eficiência e nós temos esse 
conhecimento incrustado nas nossas células. 
Precisamos apenas recuperar a conexão 
perdida com essa forma sofisticada de 
superar problemas”, argumenta Gelli.

Janine Benyus instou a audiência a trocar a 
culpa e a pena que sentimos pelas espécies 
ameaçadas por respeito. “Respeito é 
uma emoção muito poderosa, que leva à 
mudança de comportamento. A floresta, as 
comunidades indígenas devem nos ensinar a 
repensar a maneira como nos relacionamos 
com as pessoas e com o restante do mundo 

natural. A crise que vivemos hoje é de 
relacionamento”, diz a cientista.
Segundo ela, cada vez mais aumenta a 
percepção da indústria de que é preciso 
descobrir – e não inventar – tecnologias 
forjadas pela natureza há bilhões de anos. 
Janine listou uma série de produtos e 
processos que está sendo criada a partir da 
observação de plantas e animais. “No meu 
carro, a aderência dos pneus é inspirada 
nas rãs. Em casa, estamos construindo um 
sistema de ventilação baseado na toca dos 
esquilos, um túnel subterrâneo por onde 
o ar passa. No Zimbábue, por exemplo, há 
um prédio com sistema de resfriamento 
semelhante ao dos montes de cupins”, 
exemplifica.

A forma como as conchas e os recifes de 
coral dissolvem o CO2, a super-resistência das 
teias de aranha (que não dependem de calor 
nem do uso de toxinas), a maneira como as 
folhas transformam fótons em combustível,  
a capacidade de pavões e borboletas darem 
um show de cores sem recorrer a pigmentos 
químicos, e a dos ácaros de preservarem a 
comida sem a necessidade de refrigeração, 
são outros exemplos.

A lista de ensinamentos, por vezes 
insondáveis, da natureza tem levado os 
empreendedores de visão a convidar biólogos 
para sentar junto com arquitetos e projetistas 
e desenhar produtos mais sustentáveis. “Há 
um livro de receitas industrial e um livro de 
receitas da natureza”, explica Janine. Cabe 
a nós cultivar a humildade para extrair do 
mundo natural o caminho menos agressivo 
para o futuro do planeta. (Envolverde)
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Por um marco global sustentável
Silvia Marcuzzo, para o Ethos

Imagem por Clovis Fabiano

Será possível construir uma política global 
conforme os preceitos da sustentabilidade? 
Essa foi uma das questões abordadas 
no debate “Agenda Ambiental e Trabalho 
Decente: o Caminho para a Convergência”, 
realizado no primeiro dia da Conferência 
Internacional 2010 do Instituto Ethos, 
moderado por Caio Magri. O assessor de 
Políticas Públicas do Instituto Ethos afirmou 
que a instituição aceita esse desafio, que deve 
ter a participação de todos os segmentos – 
governo, iniciativa privada e sociedade.

O sociólogo Magri, também  secretário-
executivo do Pacto Empresarial pela 
Integridade e Contra a Corrupção, reafirmou, 
com base nas declarações dos participantes 
do encontro realizado na quarta-feira, 12 
de maio, a necessidade de se provocar uma 
agenda política para que órgãos multilaterais 
se comprometam a refletir sobre o assunto. 

Para ele, isso seria uma terceira via, porém 
distinta das estabelecidas pelo Fórum Social 
Mundial e pelo Fórum Econômico Mundial. 

Seria uma “provocação à agenda política 
internacional”, com novos marcos regulatórios.
A proposta surgiu devido às colocações 
no mesmo sentido do diretor-executivo do 
Blue Green Alliance  (BGA), David Foster, 
do presidente da União da Indústria de 
Cana-de-Açúcar (Unica), Marcos Sawaya 
Jank, e do coordenador do Programa de 
Trabalho Decente e de Empregos Verdes da 
Organização Internacional do Trabalho no 
Brasil (OIT), Paulo Sérgio Muçouçah.

A organização de Foster une oito sindicatos 
e duas ONGs ambientalistas com o objetivo 
de expandir a quantidade e a qualidade dos 
empregos verdes nos Estados Unidos.  Ele 
defende uma mudança no sistema econômico 
mundial. “É preciso ter um sistema mais 
justo. O sistema global de comércio não é 
sustentável”, afirma. Para ele, que foi diretor 
do Sindicato dos Siderúrgicos nos Estados 
Unidos, é necessário implantar outro sistema 
regulatório para a economia do século 21, a 
exemplo do que foi estabelecido com o New 
Deal, na crise do período da Depressão de 
1929. Dessa forma, a economia do século 
21 seria mais “verde” e mais justa que a do 
século 20, acredita.

O representante da Unica concorda com a 
aplicação dos princípios do tripple bottom line 
(que considera os aspectos social, ambiental e 
econômico) e cita como exemplo um jogo, que 
“só funciona se tiver um juiz e regras. Se não, 
vale a lei do mais forte”. Ressalta que, no caso 
da cana, a indústria está conseguindo praticar 
os três pilares básicos da sustentabilidade. 
O impacto ambiental está diminuindo com o 
corte mecanizado, sem queima, tendo como 
resultado mais produtividade e melhoria 

das condições de vida dos trabalhadores.  E 
confessou:  as mudanças aconteceram porque 
toda a cadeia foi forçada a isso. “Queimamos 
500 anos, começamos a não queimar há 
10 anos. Na hora que se puxa, as coisas 
acontecem”, constatou.

E mais: Jank disse concordar com o 
zoneamento da cana proposto pelo governo, 
com permissão para o plantio em apenas 
8% do território nacional. Ele contabilizou 
que, no passado, obtinha-se três mil litros de 
álcool por hectare. Hoje, o rendimento é de 
8 mil litros na mesma área e há tecnologia 
disponível para se chegar a 14 mil litros.  Em 
São Paulo, 55% da lavoura já está mecanizada, 
ou seja, a cana não é queimada, evitando 
grande quantidade de emissões. Jank lembrou 
que há três anos não se colocava fogo em 
apenas 30% da produção. Ele adiantou que a 
meta é que, até 2014, 95% da produção de 
cana seja colhida pelas máquinas.

Já Paulo Muçouçah acha necessário alterar 
os padrões de consumo, com uma grande 
disparidade social, o que gera conflitos 
enormes. “A China mal consegue que sua 
população coma”, alfineta.  E cita ainda o caso 
do aumento da quantidade de carros. “Vai ter 
que haver alguma regulamentação nacional 
ou internacional.” Ele acredita que somente 
uma mudança de valores pode modificar a 
situação, pois o planeta não suporta mais o 
crescimento econômico a qualquer preço. 
“A publicidade precisa imprimir essa nova 
consciência.” Ele ainda combate a produção 
de produtos de pouca durabilidade, “de 
obsolescência programada”. Tudo isso 
precisa ter uma regulamentação planetária. 
(Envolverde)
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influência de “atores sociais” é 
arma para acelerar agenda do 
desenvolvimento sustentável
Bebel Nepomuceno, para o Ethos

Imagem por Fernando Manuel

Sem engajamento de todos os stakeholders 
(partes interessadas) não há como 
acelerar a agenda do desenvolvimento 
sustentável.  Mas como envolver  empresas, 
governos e comunidades nas questões 
de responsabilidade socioambiental? Esta 
indagação norteou a apresentação dos 
participantes do painel “Cooperação , 
Trabalho Colaborativo e Parcerias Efetivas 

– Engajamento dos Públicos Interessados: 
o Vírus da Mudança”, no primeiro dia da 
programação da Conferência Internacional 
2010 do Instituto Ethos. O painel, que teve 
como palestrante e moderador o diretor 
executivo da SustainAbility, Mark Lee,  reuniu  
o vice-presidente de Operações do Walmart 
Brasil, Marcos Ambrosano, o diretor da 
Itaipu Binacional, Nelton Miguel Friedrich, e 

o responsável pela Administração e Finanças 
da Usina Hidrelétrica de Santo Antonio (RO), 
Antonio Cardilli, que apresentaram cases de 
sucesso de suas empresas.

A influência dos “atores sociais”, como 
organizações não governamentais (ONGs), e 
das comunidades nas tomadas de decisões 
de empresas privadas foi destacada 
por Mark Lee como sendo crucial para 
acelerar a implantação de uma agenda do 
desenvolvimento sustentável. Essas ações 
têm surtido efeito, embora a um ritmo menos 
intenso do que o esperado, segundo ele. Para 
Lee, a  atuação desses atores  vive atualmente 
um ponto de mudança, em que emerge a 
necessidade de se repensar os rumos que 
essa atuação terá para os próximos 10 anos:  
continuar adotando mecanismos de pressão 
sobre governos e empresas ou intensificar 
campanhas de protestos que levem a 
mudanças de atitude de forma mais rápida.

Os cases apresentados no painel deram 
uma mostra da importância da participação 
dos diversos stakeholders em projetos 
sustentáveis.  Responsável pela Administração 
e Finanças da Usina Hidrelétrica de Santo 
Antonio, no Rio Madeira, Antonio Cardilli expôs 
o projeto “Acreditar”, com atuação junto à 
população de Porto Velho. 

A comunidade  a ser impactada pela 
implantação da Usina vem sendo beneficiada 
com projetos integrados de educação, 
qualificação de mão de obra e geração de 
renda. Desde 2006, quando começaram as 
obras de engenharia da hidrelétrica, o uso de 
mão de obra local saltou de 30% para 85%. 
O projeto atende 420 jovens de 14 a 17 anos 

que são remunerados com ajuda de custo para 
estarem presentes nos cursos.

Marcos Ambrosano, do Walmart Brasil, 
destacou as ações de sustentabilidade que 
vêm sendo implantadas e que envolvem os 
80 mil funcionários da rede no Brasil e seus 
fornecedores. “O termo sustentabilidade 
no Walmart não foi ‘enclausurado’ em 
departamentos. Abraçamos integralmente 
os princípios do consumo consciente”, disse 
ele, ressaltando que a empresa assumiu um 
compromisso público de envolver toda a 
cadeia, seja estimulando o desenvolvimento 
de produtos sustentáveis ou a participação de 
seus colaboradores em ações comunitárias.

O case destacado pelo diretor da Itaipu 
Binacional, Nelton Friedrich, centrou-se no 
programa “Cultivando Água Boa”, que envolve 
cerca de 300 mil pessoas em 29 municípios e 
foca a sensibilização da comunidade por meio 
da criação de comitês gestores. O projeto 
valoriza a economia local e investe no aumento 
das parcerias comunitárias. (Envolverde)
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após três anos, Ethos revisará 
seus indicadores de RSE
Mariana Desimone, para o Ethos

Imagem por Marcio Bulhões

Para ajudar na atualização dos indicadores de 
Responsabilidade Social Empresarial (RSE) do 
Instituto Ethos, à luz da norma 26000 da ISO 
(International Organization of Standardization), 
foi promovida uma oficina de conscientização 
no primeiro dia da Conferência Internacional 
2010. Os Indicadores Ethos de RSE, que 
completam uma década em 2010, estão 
sem ajustes há três anos. A ideia é que, ao 
serem revisados, eles se tornem uma melhor 
ferramenta de gestão.

“Essa atualização chega para simplificar os 
indicadores e facilitar seu uso e entendimento 
por parte das empresas”, pontua Paulo 
Itacarambi, vice-presidente executivo do 
Instituto Ethos. Hoje, essa ferramenta é 
usada por empresas em lugares cada vez 
mais diversos, em seis países, além do Brasil: 
Paraguai, Peru, Equador, Bolívia, Argentina 
e Nicarágua. Para englobar cada vez mais 
parceiros, o uso da norma ISO 26000 se faz 
necessário.

“A norma será publicada em dezembro e vai 
atuar como uma plataforma de entendimento 
entre os stakeholders (públicos de interesse). 
Ela foi construída em uma base de iniciativas 
já reconhecidas, como a GRI (Global Reporting 
Initiative), por exemplo”, explica Gustavo 
Ferroni, coordenador do Grupo de Trabalho 
ISO 26000 do Ethos. Para atender à demanda 
do empresariado global, a norma foi firmada 
em termos de entendimento entre a ISO, a 
OIT (Organização Internacional do Trabalho) 
e o Pacto Global da ONU (Organização das 
Nações Unidas).

Com a necessidade de combinar a nova 
norma com os índices de RSE atualizados, 

os participantes da oficina foram convidados 
a discutir sete temas que correspondem 
aos stakeholders das empresas: valores, 
transparência e governança; público interno; 
meio ambiente; fornecedores; consumidores e 
clientes; comunidade e governo; e sociedade. 
Então, eles se debruçaram sobre os dados de 
RSE referentes a cada tema para sugerir as 
alterações que julgassem necessárias.

Ao final, cada mesa apresentou suas 
conclusões tanto sobre a oficina como sobre 
as futuras alterações nos indicadores. Mesmo 
com o tempo curto, a riqueza da troca de 
experiências foi ressaltada pelos participantes. 
(Envolverde)
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Olhos do Futuro fortalece 
confiança na transformação
Neuza Árbocz, para o Ethos

Imagem por Fernando Manuel

Crianças de várias etnias e regiões do mundo se reúnem para pensar um futuro de energias limpas e 
bem-estar social, econômico e ecológico para a Terra. Cada uma mostra soluções que já existem em 
seu país, como utilização de energias renováveis, compostagem de resíduos orgânicos, construções 
mais arejadas e com iluminação natural, mais transportes  públicos eficientes, ciclovias e ambientes 
verdes, entre outras.

A visão que criam coletivamente alivia o planeta, 
que agradece em um diálogo imaginário entre 
o astro e os pequenos seres humanos. No 
entanto, soa o alerta:  mesmo com todas essas 
mudanças, o clima sofre e se desestabiliza, 
pois faltam florestas nativas. As crianças então 
convocam a humanidade via internet e celulares 
para replantar, recuperar e proteger as matas 
nativas por todo o globo. Finalmente, um estado 
de paz e equilíbrio econômico, social e ambiental 
é alcançado em todas as nações.

Esse enredo singelo do filme “Eyes of the 
Future”, de Catherine Cunningham, está 
emocionando plateias pelo mundo desde 
seu lançamento na Conferência do Clima, 
em Copenhague (Dinamarca), em dezembro 
do ano passado. Não foi diferente na sua 
exibição durante a Conferência Internacional 
2010 do Intituto Ethos, quando a plateia se 
encantou com o entusiasmo e a confiança na 
transformação expressados pelos jovens atores.

Para realizar o filme, a CEO da Eikosphere, 
empresa social que incrementa redes globais 
e desenvolve comunicação estratégica para 
líderes engajados em soluções sustentáveis 
integradas aos negócios, consultou mais de 100 
especialistas em sustentabilidade e contou com 
o trabalho colaborativo de 50 instituições de 
todo o mundo.

Um debate com Ricardo Young e Allen White, 
dois líderes mundiais que têm promovido 
a responsabilidade socioambiental no meio 
empresarial, seguiu-se à apresentação. Young, 
que deixou recentemente a presidência do 
Ethos para se candidatar ao Senado pelo 
Partido Verde (PV), destacou a importância 
do protagonismo juvenil para as mudanças 

necessárias e a urgência em transformar os 
currículos formais para um ensino com visão 
integrada, permeada na sua totalidade pela 
educação ambiental e pela cultura de paz.

Vice-presidente do Tellus Institute e cofundador 
do Global Reporting Initiative (GRI), White 
elogiou o fato de o filme mostrar as crianças 
planejando as mudanças a partir do estágio 
atual de emissões de gases poluentes, em 
direção ao nível máximo suportado pelo 
planeta – estabelecido em 350 partes por 
milhão de CO2eq (gás carbônico equivalente), 
planejamento este chamado de backcasting.   

“O ideal é reduzirmos ainda mais. Para 300 ppm. 
Trocar o forecasting (planejamento segundo as 
previsões futuras de crescimento de demanda 
e consumo), pelo backcasting é urgente e 
imprescindível”, destacou o também ex-CEO 
do GRI, entidade que estabeleceu o padrão 
mais difundido de Relatório de Sustentabilidade 
Corporativa.

Catherine ouviu atenta as observações da 
plateia e abriu a possibilidade de realizar 
uma continuação do filme, abrangendo mais 
tecnologias já em uso ou em vias de se 
tornarem aplicáveis em escala de mercado. 
(Envolverde)
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Economia da biosfera desafia business 
a adotar novos padrões de ação
Bebel Nepomuceno, para o Ethos

Imagem por Fernando Manuel

Meio ambiente e setor financeiro combinam? 
Há algumas décadas, esse tipo de associação 
era algo improvável e aquele que porventura 
propusesse tal vinculação fatalmente seria 
motivo de chacota. Hoje, a tendência é de 
intensificação nos próximos anos. As tomadas 
de decisão desse setor são cada vez mais 
influenciadas pelas questões ambientais. Em 
jogo, estão milhões de dólares de investimentos 
institucionais, cujos critérios de aplicação levam 
em conta, principalmente, atitudes que impactem 
o mínimo possível o ecossistema. É a era da 
economia da biosfera. As estratégias, desafios e 
soluções do mundo corporativo para incorporar 
a biodiversidade em seus negócios foram 
apresentados no painel “Estratégia de Negócios 
e a Biosfera: Ampliando Soluções de Mercado 
para Desafios no Ecossistema”, realizada 
na quarta-feira, 12 de maio, na Conferência 
Internacional 2010 do Instituto Ethos.

John Elkington,  cofundador e presidente 
executivo da Volans Venture, moderou a mesa 
e impôs um ritmo dinâmico à participação 
dos palestrantes. Alejandro Litovsky, diretor 
da Pathways Scale & The Biosphere Economy 
Project, falou sobre a perda do capital natural 
brasileiro, em especial na Amazônia. Embora o 
Brasil ocupe uma posição singular no tocante 
à biodiversidade, os recursos naturais do País 
estão sendo corroídos aceleradamente, disse 
ele, citando como exemplo as reservas de água 
da região amazônica. De acordo com Litovsky, o 
desafio está em o Brasil estabelecer uma agenda 

cooperativa com os demais países da região, 
para acelerar a adoção de soluções já existentes 
e buscar novos modelos de negócios inspirados 
na natureza, que resultem em uma pegada 
ecológica zero ou próxima disso.

Para  Marcelo de Andrade,  responsável pela 
área de Desenvolvimento Corporativo da Earth 
Capital Partners na América Latina, os grandes 
fundos de investimentos já começam a pautar 
suas aplicações com base nos indicadores de 
sustentabilidade apresentados pelas empresas. 
A Earth Capital, que aconselha a aplicação de 
recursos em ativos sustentáveis, já dispõe de um 
capital de US$ 300 milhões a ser direcionado 
para áreas de investimento sustentável.

O desafio futuro das corporações é estar 
preparado para a inovação, abraçando uma 
agenda de capital natural. Visando a esse novo 
cenário, o Instituto Life (Lasting Initiative for 
Earth), criado em 2009, a partir de uma iniciativa 
das Fundações Avina, Boticário e Posigraf, 
entre outras, vem aperfeiçoando métodos para 
medir os impactos negativos no meio ambiente 
de decisões das corporações. A certificação 
Life, como explicou a secretária executiva do 
Instituto, Maria Alice Alexandre,  tem o objetivo 
de reconhecer aquelas ações que levam em 
conta a conservação da biodiversidade. Essa 
certificação não se aplica à empresa como um 
todo, mas a processos e ações desenvolvidos 
pelas corporações.

O gerente do Forest Footprint Disclosure Project 
(FFD), do Reino Unido, Steven Ripley, defendeu 
uma mudança na forma como o mundo 
corporativo vê  hoje as florestas. Segundo 
ele, 20% da mudança climática é gerada 
pela queima de áreas florestais. O Footprint 

Project desenvolve mecanismos que ajudam as 
organizações públicas e privadas a implantar 
processos sustentáveis em suas cadeias 
produtivas. Uma das medidas defendidas por ele 
como forma de pressão, para que as empresas 
se comprometam com a biodiversidade, foi a de 
condicionar o acesso ao crédito a operações de 
sustentabilidade. Empresas que não demonstrem 
a sustentabilidade de suas operações estariam 
sujeitas a taxas de juros mais elevadas na 
obtenção de financiamentos.

Do painel participou também o gerente de 
Marketing Corporativo de Sustentabilidade da 
Bunge Brazil, Michel Santos, que apresentou 
o programa Natural Value Initiative, que avalia 
riscos e oportunidades relacionados ao impacto 
na biodiversidade. (Envolverde)
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Pesquisador e palestrante do 
MiT lança livro na Conferência 
internacional 2010
Silvia Marcuzzo, para o Ethos

Imagem por Clovis Fabiano

Foi lançada na Conferência Internacional 
2010 do Instituto Ethos a versão brasileira do 
livro “Theory U”, do pesquisador Claus Otto 
Scharmer, palestrante sênior do Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), presidente-
fundador do Presencing Institute e membro-
fundador do MIT Green Hub. Desenvolvido ao 
longo de 10 anos de pesquisa, o livro inclui 
depoimentos de mais de 150 profissionais 
e líderes para captar uma experiência rica e 
diversificada. O autor introduziu a estrutura 
chamada presencing, mescla de presença e 
sentimento. A obra propõe uma transformação 
pessoal profunda, que leva ao maior 
envolvimento com as mudanças necessárias na 
estrutura social.

O prefácio é assinado por Peter Senge, também 
pesquisador do MIT, que define o livro “como 

uma leitura para profissionais reflexivos, 
gerentes, diretores, empresários e líderes de 
equipe que pretendem desafiar as próprias 
premissas e ouvir sua voz interior, pois só com 
isso é possível recriar o mundo”.

Scharmer é também diretor-fundador do Elias 
(Emerging Leaders for Innovation Across 
Sectors), uma plataforma que reúne diversas 
instituições globais de liderança. Já ministrou 
programas de liderança para empresas como 
Daimler, PricewaterhouseCoopers e Fujitsu.

“TEORia U – COMO LidERaR PELa 
PERCEPçãO E REaLizaçãO dO FUTURO 
EMERgENTE”
Claus Otto Scharmer 
403 págs. Editora Campus Elsevier

Mostra de Tecnologias Sustentáveis: 
ideias simples para um futuro melhor
Ana Carolina Amaral, para o Ethos

Imagem por Clovis Fabiano

Pode ser um grande insight criativo, como 
canalizar a iluminação solar por um tubo 
de paredes reflexivas que levam a mesma 
intensidade de luz  – ou 99,7% dela – para 
ambientes internos. Pode ser um banco de 
DNA que reconecta crianças desaparecidas às 
suas famílias, dando-lhes o Caminho de Volta. 
Ideias que criam laços entre o que existe e o 
que precisa existir compõem a 3ª edição da 
Mostra de Tecnologias Sustentáveis, que ocorre 
paralelamente à Conferência Internacional 2010 
do Instituto Ethos.

Também pode ser algo bem mais simples:  
ideias que em vez de criar, refazem laços, 
fechando um ciclo onde a atividade humana 
esqueceu de “dar o nó”, ou seja, dar a 
destinação que traria benefícios para toda a 
cadeia. É o que vemos nos projetos expostos 
nos estandes em que o lixo vira energia, a terra 
retirada de rios assoreados se transforma 
em pavimento, os resíduos orgânicos da 
alimentação que passam a existir como adubo 
na composteira.

“Lixo é a palavra que inventamos para nomear 
o que não soubemos aproveitar”, afirma, 
sorrindo, Flávio Mourão Passos. O sorriso 
tem sua razão de ser:  é a satisfação por ter 
encontrado mais um bom caminho sustentável, 
já que é o idealizador e agora comercializa 
um  pavimento ecológico produzido a partir 
dos resíduos retirados dos leitos dos rios em 
desassoreamento.

O formato dos blocos da cobertura rígida 
permite um encaixe entre todos os lados das 
peças e, como em um quebra-cabeças, não 
requer rejunte. Isso, por sua vez, permite uma 
maior penetração da água das chuvas, tornando 
o solo mais permeável. A desoneração do ciclo 
da água do início ao fim, para Passos, “não é 
uma ideia genial. Pelo contrário, é uma coisa 
muito simples”. (Envolverde)
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a busca da paz, 
um anseio planetário
Denise Ribeiro, para o Ethos

Imagem por Clovis Fabiano

Pela reação emocionada da plateia, que aplaudiu 
de pé o teólogo Leonardo Boff, ficou claro o 
quanto o mundo moderno anseia por lições 
de paz e democracia. A palestra do professor, 
que falou sobre o quarto princípio da Carta da 
Terra, relativo à democracia e à cultura da paz 
e da não violência, magnetizou a audiência na 
tarde da quinta-feira, 13 de maio, segundo dia 
da Conferência Internacional 2010 do Instituto 
Ethos.

Na abertura da palestra, a escritora e 
cofundadora do Instituto Palas Athena, Lia 
Diskin, disse que a sociedade busca vias de 
recuperar a confiança e o respeito mútuo 
para fazer frente à violência, matéria-prima 
da mídia, das conversas, das produções 
cinematográficas. “Vida é relação, é o cuidar, 
é o encontro”, diz ela. Boff, depois de relacionar 
os vários tipos de democracia, afirmou que 
floresce na América Latina um tipo único de 

democracia participativa: a comunitária, cujo 
pressuposto é o bem-viver. “Não é o viver 
melhor, em que a maioria paga o preço pelo 
conforto de poucos. Mas um sistema ensinado 
pelas populações indígenas, que se baseia na 
economia do suficiente e do decente para todos 
e não na economia da acumulação”, explica.
Para o teólogo, essa democracia nascente 
não é antropocêntrica, garante os direitos da 
Mãe Terra e caminha para a “superdemocracia 
planetária”, nem que para isso tenhamos, antes, 
de correr o risco de aprofundar ao máximo 
a crise em que estamos inseridos. “Sairemos 
fortalecidos, atentos a valores éticos, a um 
modo de vida sustentável e à necessidade de 
gerenciar, juntos, os escassos recursos que 
temos”, argumenta.

No entanto, a transição para esse novo patamar 
está assentada sobre dois pré-requisitos: 
biorregionalismo, em vez de globalização, 
que desconhece a riqueza da diversidade e 
os limites do ecossistema, tolerância e não 
violência. Esses são os caminhos da construção 
da paz plena, conectada com nosso interior, nas 
relações com outras culturas, com a Terra e 
com todo o universo do qual fazemos parte.
“Construímos máquinas mortíferas, capazes 
de extinguir a humanidade e que atinge, 
em 96% dos casos, a população civil. A paz 
verdadeira é a plenitude, é o bem mais desejado 
pelo homem, mas requer outro modelo de 
desenvolvimento. Vivemos uma paz armada, um 
permanente estado de sítio”, alerta o teólogo.
Segundo ele, enquanto continuarmos a 
celebrar, nas festas nacionais, apenas militares, 
banqueiros e grandes empresários, em vez de 
filósofos, místicos e professores, prevalecerá 
a lógica da acumulação e da concorrência. 
“Para alcançar a verdadeira paz precisamos 

ter consciência de que é preciso aceitar as 
contradições da condição humana (“somos 
anjos e demônios, sapientes e dementes, 
escuridão e luz”), reforçar o lado luz e fortalecer 
o jogo das relações (conosco, com os outros 
homens, com a natureza).

Boff ensina que a chave da paz está nas lições 
“abertamente cósmicas e quase utópicas” do 
profeta Isaías, de Cristo, de São Francisco de 
Assis, de Gandhi, de dom Helder Câmara e 
de Chico Mendes. “Quem contrapõe o perdão 
à ofensa, a união à discórdia, a fé à dúvida, 
cria espaços onde a paz se realiza. Cultivar 
ressentimentos incita ódios que novamente 
se transformam em guerras. Não tememos a 
escuridão porque amamos as estrelas”, ensina 
Boff, em sua mensagem humanística.

Ele terminou sua palestra dizendo que 
precisamos enriquecer a razão intelectual com 
a razão do afeto e a razão sensível, símbolo da 
espiritualidade: “Temos fome de transcendência 
e de Deus, e essa fome é insaciável”, concluiu, 
para o deleite de uma plateia emocionada. 
(Envolverde)
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aliança mundial contra as 
desigualdades
Denise Ribeiro e Vinícius Carlos Vieira, para o Ethos

Imagem por Fernando Manuel

Justiça social e econômica, o terceiro princípio 
da Carta da Terra, foi tema de palestra que 
reuniu na Conferência Internacional 2010 do 
Instituto Ethos três debatedores comprometidos 
com a luta em favor dos menos favorecidos: 
o anfitrião Ladislau Dowbor, economista e 
professor de pós-graduação da PUC, a ex-
primeira-dama francesa Danielle Mitterrand, 
presidente da Fundação France Libertés, e 
o economista argentino Bernardo Kliksberg, 
principal assessor para a América Latina e o 
Caribe do Programa de Desenvolvimento das 
Nações Unidas (Pnud).

Os três debatedores insistiram na premissa de 
que a ética deve ser a norteadora de um modelo 
econômico mais inclusivo e socialmente mais 
justo, que diminua o enorme fosso que separa os 
mais ricos dos mais pobres. “O centro do dilema 
é que 60% da população mundial consome 
menos de 6% de toda a riqueza produzida”, 
argumenta Dowbor.  “Não é justo apenas uma 

minoria desfrutar o fruto do trabalho de todos”, 
frisa Danielle.

Ela pergunta se estamos prontos para reconhecer 
nossos erros e entender que é a Terra, nosso 
lar, a grande produtora de bens comuns. “O ar, a 
água, a terra, o fogo/sol, fonte de calor e energia, 
não são mercadorias. Estamos prontos a mudar 
nossa forma de produzir, a sair do domínio do 
dinheiro, visto como única fonte de poder e 
felicidade? Estamos prontos para construir um 
projeto de sociedade humana que responda à 
nossa busca da alegria de viver?”

No entender de Danielle, vivemos uma crise de 
democracia, porque os cidadãos, especialmente 
os jovens – os que mais renegam esses processos 
injustos e sem sentido – não se sentem ouvidos 
nem representados. “Somos todos culpados 
pela não assistência às vidas em perigo e pela 
transformação da água em commodity. Esse é um 
dos mais graves problemas a serem resolvidos: 

fazer com que os bens vitais sejam protegidos e 
acessíveis a todos”, exorta ela.

O acesso à água também foi apontado por 
Bernardo Kliksberg  como um dos indicadores 
mais preocupantes da desigualdade. “O nível 
de consumo de água recomendado por 
habitante é de 20 litros por dia. Na Europa 
cada pessoa consome 200 litros ao dia, nos 
Estados Unidos, 400 litros. Enquanto isso, os 
mais pobres consomem 5 litros por dia de água 
contaminada”, afirma. Os dados trazidos pelo 
economista argentino impressionam. “Metade 
dos leitos hospitalares do mundo está ocupada 
por vítimas de doenças decorrentes da água 
contaminada. Ela mata mais do que toda a 
violência e todas as guerras juntas”, alerta.

Kliksberg citou, ainda, outros indutores da 
pobreza e da injustiça social: a falta de acesso 
a alimentos e educação de qualidade, a 
discriminação de gênero – com destaque para 
o que chamou de “feminicídios” –, o trabalho 
infantil (uma em cada 100 crianças trabalham 
no mundo, 17 milhões), a mortalidade de mães, 
a falta de perspectiva de um futuro digno para 
os jovens. “Na América Latina, o continente 
mais desigual do mundo, a situação é de alto 
risco, pois um em cada cinco jovens está 
fora do sistema educacional – o que significa 
uma bomba-relógio social, pela quantidade de 
excluídos do mercado de trabalho”, explica.

Outros dois problemas dessa lista, que ele 
denomina de “escândalos éticos”, são as 
mudanças climáticas e a desigualdade de 
patrimônio. “Os mais pobres sofrem 80 vezes 
mais o efeito do aquecimento global. Os 10% 
mais ricos detêm 85% do capital mundial, 
enquanto os 50% mais pobres ficam com 

apenas 1%. E o pior é que permitimos tudo 
isso”, ressaltou.

Além de políticas públicas voltadas ao bem 
comum, as empresas têm papel importante 
no enfrentamento desses dilemas. “É preciso 
educar os líderes para a responsabilidade 
socioeconômica e romper o patamar da 
empresa narcisística – que só pensa no lucro 
imediato – e filantrópica. Os empresários, 
além de praticar a transparência, têm que se 
preocupar com a marginalidade e a diminuição 
da pobreza e da desigualdade”, defende ele. 
“Temos que reconstruir o planeta sobre bases de 
solidariedade e responsabilidade compartilhada”, 
conclui Kliksberg.

LivRO dE KLiKSbERg vaLORiza 
SER hUMaNO
O economista argentino Bernardo Kliksberg 
promoveu, logo após a palestra, o lançamento do 
seu livro “As Pessoas em Primeiro Lugar”, escrito 
em parceria com o Prêmio Nobel de Economia de 
1998, o indiano Amartya Sen.

A obra, uma reunião de artigos e conferências 
da dupla de autores, nas palavras do próprio 
Kliksberg, acaba “não sendo apenas um 
punhado de denúncias”, mas, sim, propostas 
que tentam combater a desigualdade “como 
origem dos problemas centrais dos países em 
desenvolvimento”.

“Queremos dar voz aos excluídos e esquecidos” 
disse Kliksberg, enquanto uma pequena plateia 
esperava pelo autógrafo do autor, que completou: 
“É uma tentativa de trazer os invisíveis a público”. 
(Envolverde)
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Falta informação para que o 
consumo consciente cresça
Silvia Marcuzzo e Marina Paschoalli, para o Ethos

Transformar um coletor de lixo em uma 
vaquinha. Como? O chão foi pintado de verde 
e o contêiner malhado de preto e branco. E 
pasme: ao abrir a tampa, sai o mugido: “Muuuu”. 
Essa experiência, na Inglaterra, conseguiu 
aumentar a destinação adequada do lixo seco.  
Por lá também, uma indústria de carros fez uma 
promoção que provocava o comprador a adotar 
posturas mais conscientes. Ao adquirir um 
veículo, o cliente ganhava uma bicicleta. Ainda 
recebia várias instruções para que usasse o 
automóvel apenas para longos percursos.
Esses cases foram apresentados no painel 
“A Comunicação e o Marketing Ajudando 
a Construir a Cultura da Sustentabilidade”, 

na quinta-feira, 13 de maio, segundo dia da 
Conferência Internacional 2010 do Instituto 
Ethos.  A moderadora Marta Porto, jornalista 
cofundadora da (X)Brasil Comunicação, 
provocou os palestrantes para que relatassem 
como o tema é tratado em seus países.  Marta 
disse que o momento exige reflexão. Para ela, a 
comunicação não deve ser apenas promotora 
de cases. É preciso “pensar a comunicação” 
para que ela seja um agente de transformação 
em direção à sustentabilidade.

Os debatedores foram pioneiros nesse assunto. 
Desenvolver de forma interessante e atraente 
ferramentas de marketing responsável, que 

promove a mudança de atitudes em defesa 
do planeta. Esse desafio foi apresentado 
por Elisabeth Laville, fundadora da Utopies, 
especialista em responsabilidade social e 
marketing sustentável. A autora do best-seller 
“A Empresa Verde” contou que, na França, sua 
terra natal, os consumidores ficam sabendo 
sobre a qualidade dos produtos verdes 
principalmente pela embalagem e pela mídia.

Elisabeth acredita que a comunicação por si só 
não é suficiente. “É preciso inovar.” Ela defende 
o uso de ferramentas de modo inteligente para 
que as pessoas compreendam a mensagem. Na 
sua visão, a principal barreira para expansão do 
mercado de produtos ecologicamente corretos 
é a falta de informação. Para agravar a situação, 
os próprios produtos não apresentam dados 
relevantes em seus rótulos. O marketing precisa 
considerar tudo isso, crê.  A especialista afirma 
que o marketing tradicional atua mais no âmbito 
interno, “mas os produtos não mudaram”.

A inglesa Lucy Shear, diretora-executiva 
da consultoria da Futerra Sustainability 
Communications e membro do Grupo 
de Trabalho da ONU para hábitos de 
vida sustentáveis, começou sua fala nos 
comparando com o famoso personagem de 
desenho animado Homer Simpson. Para ela, 
somos como Homer: seres emocionais que 
seguem instintos e hábitos e, por isso, somente 
informação e incentivo não são suficientes para 
mudar atitudes.

“Vender sustentabilidade não é como vender 
uma nova marca de sabão. É persuadir as 
pessoas a usar sabão pela primeira vez”, 
comenta. Lucy defende que o marketing pode 
mudar comportamentos, desde que táticas 

de convencimento sejam utilizadas. Além da 
“lixeira-vaca”, a inglesa cita o exemplo de uma 
campanha que valorizou a reutilização de 
roupas, a “Swishing”, que promove festas no 
país inteiro. Nesses eventos, as mulheres levam 
peças que não usam mais e trocam entre si.

O americano Alan Andreasen, professor de 
Marketing Social na Georgetown University, 
de Washington (Estados Unidos), e autor de 
17 livros, acredita que o grande problema da 
comunicação para a sustentabilidade é que as 
campanhas não estão tão focadas no público-
alvo. Para ele, isso é fundamental. “Para ser 
bem-sucedido, você deve entender o seu 
target”, reforça. A fim de convencer alguém a 
fazer algo, são necessários três itens básicos: 
motivação, oportunidade e habilidade, assegura 
o consultor de programas internacionais.

Andreasen defende ainda que, na falta de apoio 
e diante da variedade de público-alvo, deve-se 
concentrar as atenções no grupo mais fácil de 
atingir. Seria aquele que já tem algum interesse 
em mudar. “Mostre que o comportamento 
sugerido traz benefícios para ele”, argumenta. 
Ele acha que as empresas somente perceberão 
as vantagens de incorporar os preceitos da 
sustentabilidade se concluirem que essa é uma 
forma de ganhar mais dinheiro. (Envolverde)
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Como atender a maior 
demanda sem esgotar 
os recursos naturais?
Neuza Árbocz, para o Ethos

Imagem por Marcio Bulhões

As pessoas querem o novo, querem moda. 
Como dar isso a elas considerando os limites dos 
recursos naturais? “Reutilizando os materiais. 
Hoje, já fazemos camisetas com fios de PET. 
Queremos chegar ao ponto de recolher as usadas 
e transformá-las em novas”, revelou Sarah Severn, 
diretora de Sustentabilidade e Inovação da 
Nike, palestrante do painel “Sustentabilidade em 
Produtos, Processos e no Modelo de Negócios: 
Desafios e Avanços”, realizado na quinta-
feira, 13 de maio, segundo dia da Conferência 
Internacional 2010 do Instituto Ethos.

Sarah exerceu vários cargos ligados à 
sustentabilidade nos 15 anos em que trabalha 
na empresa e garante que é inexato pensar que 
produtos “verdes” significam preços mais altos. 
“Há formas de compensar. Se uma etapa da 
produção acrescenta um custo, há outro que 
o reduz. Estamos, por exemplo, tendo ganhos 
significativos na diminuição do uso de energia 
em nossa cadeia produtiva”, explicou.  A empresa 
levou cinco anos desenvolvendo ferramentas 
para nortear a criação de produtos sustentáveis. 
Estuda agora tornar essas ferramentas públicas, e 
já começou a compartilhá-las experimentalmente. 
Além disso, investe em pesquisa de materiais que 
possam ser reutilizados e gerar lixo zero.
Quanto à origem das matérias-primas, Sarah 

explica que a empresa faz uma checagem 
rigorosa de seus fornecedores. Contudo, é 
complexo estender esse controle para os 
fornecedores dos fornecedores. Por isso, 
iniciativas como o Grupo de Trabalho do Couro, 
formado após o relatório “A Farra do Boi”, 
do Greenpeace, são imprescindíveis, 
acredita ela.

Por meio do grupo, as empresas se reúnem 
e rastreiam a origem do gado desde o pasto. 
“Estamos planejando formas de acompanhar 
isso com controle tecnológico, a partir do 
próprio nascimento de um bezerro”, comenta 
Sarah. Como vegetariana e sensibilizada com 
a causa do sofrimento animal, relata que já 
existem pesquisas apontando para a possível 
dispensa do couro como matéria-prima para 
confecção de tênis no futuro.

“Muitas inovações estão sendo preparadas e 
as mudanças têm que acontecer localmente”, 
reforça a executiva, que trabalha com uma 
equipe de 100 pessoas na multinacional. 
“Muitos hoje desejam integrar nosso time. 
Mas eu digo: não é viável. Engajem-se nas 
transformações nas unidades em que vocês 
atuam”, conclui. (Envolverde)

Parcerias público-privadas 
trilham caminho bem-
sucedido na américa Latina
Bebel Nepomuceno, para o Ethos

Imagem por Clovis Fabiano

Parcerias bem-sucedidas com o setor público 
na América Latina são possíveis e mostram 
ser um bom caminho para a obtenção de 
recursos com vistas à implementação de 
políticas públicas de Responsabilidade Social 
Empresarial. Foi o que demonstraram os 
participantes do painel “Casos de Parcerias 
Público-Privadas na América Latina” na quinta-
feira, 13 de maio, segundo dia da Conferência 
Internacional 2010 do Instituto Ethos. O público 
pôde conhecer casos de sucesso do Chile, 
Equador e El Salvador.

A atividade foi organizada pelo Fórum-Empresa, 
uma aliança de empresas promotoras de 
Responsabilidade Social presente em 19 
países da América Latina, que conta com mais 
de três mil empresas parceiras.  O CEO da 
Progressive Asset Management, Eric Leenson, 
foi o moderador do painel. Os cases foram 
apresentados pelo diretor da Acción RSE 
do Chile , Pablo Vidal,  por Sérgio Affronti, 
da Fundação Uvia-Repsol,  com atuação no 
Equador, e  Ryan Flaherty, gerente da Business 
for Social Responsability (BSR), com atuação 
em El Salvador.

A Acción RSE trabalha com o conceito de 
“problema-país” para identificar situações de 

risco, carências e desigualdades que podem 
ser minoradas com a aplicação de políticas 
públicas. A partir desse levantamento, envolve 
empresas e o setor público, coordenando o 
projeto desenhado. Vidal atribui o êxito da 
parceria à neutralidade da coordenação, 
já que a ação envolve empresas concorrentes. 
O método desenvolvido para o projeto Nutrirse, 
de combate à obesidade e ao sedentarismo, 
que estava se tornando caso de saúde pública 
no Chile, vai ser agora sistematizado para ser 
replicado em outras situações.

O desafio enfrentado pela Fundação Uvia-
Repsol era o de melhorar os índices e a 
qualidade educacional da comunidade do local 
onde a petrolífera atua no Equador. A parceria 
com os governos nacional e regionais daquele 
país resultou na criação de infocentros, e 
também em projetos de educação a distância 
que vêm conseguindo reduzir os índices 
de analfabetismo na região.  O projeto 
desenvolvido pela BSR em El Salvador tem 
o apoio do Departamento de Estado norte-
americano e visa melhorar a competitividade 
nacional. Iniciado há três anos, o projeto resistiu 
à transição política vivida pelo país no ano 
passado, o que não é muito comum em termos 
de América Latina. (Envolverde)
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informação para o consumidor:  
o que oferecer?
Mariana Desimone e Murillo Pereira, para o Ethos

Imagem por Fernando Manuel

Informar melhor o consumidor para que ele 
consiga ser cada vez mais responsável no 
momento da compra. Essa foi a proposta 
da oficina do Instituto Akatu pelo Consumo 
Consciente, realizada no terceira dia da 
Conferência Internacional 2010 do Instituto 
Ethos, na quinta-feira, 13 de maio. O 
presidente da instituição, Hélio Mattar, 
ressaltou o papel da informação como um 
instrumento para a prática do consumo 
consciente. “O consumidor quer distinguir 
quem realmente tem atuações diferenciadas 
e verdadeiras daqueles que só apresentam 
ações mercadológicas.”

Para alinhar o perfil da empresa com os 
conceitos de consumo sustentável, nada 
melhor do que municiar o cliente com as 
informações que ele precisa saber.  A questão 
é como saber o que ele julga necessário. 
Para debater sobre a relevância de certas 
informações em detrimento de outras, os 
participantes da oficina foram convidados a 
sugerir três ações concretas por parte das 
empresas.

“Queremos saber de que modo podemos 
informar melhor o consumidor para que 
haja uma decisão por uma compra, ou não, 

de maneira autônoma e da melhor forma 
possível”, aponta Aron Belinky, um dos 
palestrantes.  Oferecer dados confiáveis 
sobre a origem do produto, sua cadeia de 
processo, a empresa produtora e toda a sua 
cadeia de valor colabora não apenas com 
a imagem da companhia, mas tem o efeito 
dominó de melhorar o relacionamento entre 
cliente e fornecedor. “Com esse tipo de 
informação, os laços de confiança entre as 
partes se estreitam”, pontua Belinky.

Divididos em seis produtos ou serviços 
diferentes – maçã, biscoito, calça jeans, 
celular, conta bancária e automóvel – os 
presentes deram várias dicas sobre que tipo 
de dados gostariam de receber antes de 
decidir por uma aquisição.

COLhENdO RESULTadOS
Se a missão do Instituto Akatu é 
“conscientizar e mobilizar o cidadão como 
agente transformador”, a oficina realizada 
procurou contribuir de maneira significativa 
para esse objetivo. Com duração de 
aproximadamente uma hora e meia, cerca de 
60 pessoas participaram do evento.

Para Daniela Damiati, coordenadora da 
divisão de Projetos Sociais da Central Globo 
de Comunicação, uma das integrantes da 
oficina, as atividades desenvolvidas foram 
importantes para estimular uma reflexão 
sobre o consumo, coisa que dificilmente 
é feita no dia a dia. Além disso, ela 
ainda ressaltou que prestar atenção nas 
informações sobre o que cada produto 
contém pode ser uma importante ferramenta 
para a construção de uma sociedade que 
priorize, cada vez mais, produtos que causem 

menos impacto ambiental. Segundo Camila 
Brancalhão, coordenadora de Mobilização 
do Instituto Akatu, a oficina, apesar de não 
objetivar uma discussão aprofundada e 
teórica dos ciclos de consumo, conseguiu 
despertar os participantes para um olhar mais 
atento sobre a relevância do consumidor na 
construção de uma sociedade sustentável. 
(Envolverde)
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Oficina avança no combate 
à corrupção
Denise Ribeiro, para o Ethos

Imagem por Fernando Manuel

O Grupo de Trabalho (GT) do Pacto 
Empresarial pela Integridade e contra a 
Corrupção, coordenado pelo Instituto Ethos, 
organizou a oficina “Diálogos sobre Práticas 
Empresariais Anticorrupção” na quinta-feira, 
13 de maio, segundo dia da Conferência 
Internacional 2010. O que as empresas 
precisam saber e ainda não perguntaram 
sobre a nova lei de combate à corrupção? 
O objetivo era esclarecer dúvidas e suscitar 
o diálogo em torno do projeto de Lei de 

Responsabilização de Pessoas Jurídicas por 
Atos de Corrupção. Os grupos trocaram 
ideias e formularam perguntas encaminhadas 
à mesa.
“Os participantes da oficina estavam bem 
preparados para avançar no debate porque 
receberam material relativo ao tema três 
dias antes da Conferência”, explicou Caio 
Magri, assessor de Políticas Públicas do 
Instituto Ethos e responsável pela articulação 
da entidade com o empresariado e o 

acompanhamento das questões a partir de 
2005, quando começou a ser articulada a 
união de empresários no combate a práticas 
corruptas.

Este é o terceiro ano em que o Instituto 
Ethos, que assume a secretaria-executiva 
do GT, coordena atividades que envolvem 
participantes de empresas em atividades 
relacionadas ao tema. O debate articulado 
pelo GT, em favor da ética e da integridade 
no ambiente empresarial e de mercado, levou 
a avanços importantes, como a criação desse 
marco legal regulatório que agora é projeto 
de lei.

A oficina deste ano chegou a algumas 
questões importantes, como a necessidade de 
as companhias criarem mecanismos internos 
de checagem e auditoria para evitar o impacto 
econômico gerado pela corrupção. O projeto 
prevê multas entre 1% e 30% da receita bruta 
da empresa condenada por atos de corrupção 
praticados contra a Administração Pública, 
nacional e estrangeira, que podem variar de 
R$ 6 mil a R$ 6 milhões.

A companhia também fica impedida de 
receber benefícios fiscais, pode ter suas 
atividades parcialmente suspensas ou 
mesmo ser extinta, dependendo da gravidade 
dos atos de corrupção praticados. Os 
crimes previstos são fraudes em licitações, 
pagamento de propina a servidores públicos 
ou maquiagem de serviços e produtos 
fornecidos ao governo.
Segundo o ministro-chefe da Controladoria 
Geral da União (CGU), Jorge Hage, a 
responsabilização administrativa e civil 
de pessoas jurídicas tem por finalidade 

preencher as lacunas da legislação atual, 
falha e incompleta, na aplicação de medidas 
repressivas diretas contra as empresas 
envolvidas em corrupção.

Atualmente, a principal sanção a que os 
infratores estão sujeitos é a declaração 
de inidoneidade, que proíbe a empresa de 
participar de licitação e manter contratos com 
a administração pública. A CGU também criou 
o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 
e Suspensas (Ceis), que já conta com cerca 
de 1,4 mil empresas punidas relacionadas em 
um site dentro do Portal da Transparência. 
(Envolverde)
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O acionista em último lugar
Denise Ribeiro, para o Ethos

Imagem por Fernando Manuel

Respeito a todas as formas de vida. Essa 
máxima resume a essência do primeiro princípio 
da Carta da Terra no entender do consultor 
empresarial Oscar Motomura, o primeiro 
palestrante da quarta-feira, 12 de maio, da 
Conferência Internacional 2010 do Instituto 
Ethos. Motomura, que faz parte do Conselho 
Internacional da Carta da Terra, cujo objetivo é 
fazer com que o documento retorne às origens, 
ganhe nova vida e “caia nas mãos de 7 bilhões 
de pessoas”, provocou a reflexão da plateia, 
com perguntas instigantes. “Quem sou eu?”, 
“Quem está assistindo à Conferência, você ou 
seu cargo?”.

Motomura convidou todos a pensarem 
como pessoas que compõem a sociedade, 
mesmo nos momentos em que é preciso 
tomar decisões estratégicas. “A partir do 
momento em que respeitamos todas as formas 
de vida, a integridade ecológica, a justiça 
social e econômica e a cultura para a não 
violência, inclusão e democracia acontecem 
naturalmente”, disse.

Ele instigou os gestores a refletirem sobre as 
consequências dos seus atos. “O pensamento 
sistêmico nos permite isso. É preciso ter 
consciência sobre o alcance das nossas 

decisões. Entender que não se trata de um ato 
meramente gerencial, mas que pode causar 
problemas sérios, como injustiça social e 
econômica, e até mesmo guerras”.

Um dos conceitos mais interessantes 
abordados por ele foi o da hierarquia da 
atenção dada aos stakeholders (público de 
interesse). “Em primeiro lugar vem as pessoas 
a quem a gente serve, as comunidades onde 
estamos inseridos. O acionista é o último na 
hierarquia. Quem não dá atenção às pessoas 
não merece o benefício do lucro.” Segundo ele, 
isso se faz provocando um diálogo profundo 
e verdadeiro e convidando os stakeholders 
a participar, inclusive, do planejamento 
estratégico da empresa.

Organizações empenhadas na construção 
de uma sociedade mais justa e sustentável 
precisam enfrentar esses desafios. Gestores, 
empresários, legisladores, juízes, comunidades 
ribeirinhas, indígenas, todos, enfim, precisamos 
investir em nossa própria evolução. “Não é 
ético o juiz que julga um ato pela letra da lei 
quando o mais sábio é decidir pelo espírito da 
lei, nem deixar de expressar o melhor de nós 
a cada momento do dia. Esse é o caminho da 
mudança”, exemplifica.

Ousadia para assumir riscos, sutileza para 
entender (e rejeitar) manipulações embutidas 
em negociações, coragem para enfrentar 
desafios e vencer medos e omissões. 
Motomura não torna nossa vida fácil, mas 
deixa claro que, com disposição para irmos 
ao encontro da realidade, onde ela de fato 
acontece – em vez de nos atermos apenas 
a estatísticas e planilhas –, retornaremos à 
essência do nosso ser. “Quando conseguirmos 

nos conectar com esse núcleo interior, 
impedindo o ego de falar mais alto, 
começaremos a evoluir. A evolução depende, 
em 90%, do nosso autodesenvolvimento, da 
nossa capacidade de superar nossa ignorância 
em vários campos da vida e de construir 
competências básicas para conseguirmos 
nos expressar e fazer entender, contribuindo 
para que ocorram diálogos mais produtivos e 
nutrientes”, conclui. (Envolverde)
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O brasil na encruzilhada: 
para qual direção iremos?
Neuza Árbocz, para o Ethos

Imagem por Fernando Manuel

A Conferência Internacional 2010 do Instituto 
Ethos reuniu 1.700 pessoas que se debruçaram 
sobre as possibilidades futuras para o Brasil 
e para o mundo durante três dias de diálogos 
intensos e profundos. Como conclusão, o 
sentimento de que se trata de um momento 
crucial para a história humana, onde as decisões 
de agora podem firmar um caminho para 
um mundo justo e em equilíbrio ou repetir 
modelos inadequados que intensificarão 
as dificuldades da vida na Terra. Durante o 
evento, foram ouvidos 80 palestrantes que 
partilharam soluções possíveis para os desafios 
atuais, e realizadas inúmeras rodas de diálogo 
para ampliar sua assimilação e análise. Ficou 
claro que há tecnologia e recursos para a 
transformação necessária e que o desafio 
maior está na mudança de visão de mundo, 
com a reorganização dos valores, ficando a 

solidariedade e o bem-estar de todos os seres 
vivos em primeiro lugar.

O Brasil está em uma posição privilegiada por 
suas condições naturais e seu protagonismo 
no campo das energias limpas, podendo dar 
o exemplo se não repetir erros cometidos em 
outros países, ao simplesmente copiar sistemas 
de interação social e produção de bens e 
serviços que geraram os problemas atuais de 
conflitos, pobreza e esgotamento dos recursos 
naturais. Na manhã da sexta-feira, 14 de maio, 
último dia da Conferência 2010, a plenária 
intitulada “Que Caminho Temos Diante de Nós” 
abordou que direção tomar para criar o futuro 
desejado. Paulo Itacarambi, vice-presidente 
executivo do Instituto Ethos, iniciou o diálogo 
realçando que a rota proposta pela instituição 
é a de uma economia “verde”, inclusiva e 

responsável. “Precisamos tomar cuidado com as 
palavras. Um mesmo termo pode ter significados 
diferentes para os que o usam. Se falamos 
em sustentabilidade, por exemplo, para alguns 
isso pode significar apenas a ambiental, sem 
modificar as desigualdades sociais”, salientou 
Itacarambi. Em seguida, explicou o sentido 
considerado para o objetivo abraçado pela 
organização.

A economia “verde” é aquela que respeita os 
sistemas naturais; “inclusiva”, que tem todos 
os processos produtivos, inclusive de povos 
tradicionais, integrados, e “responsável”, que 
seja ética e comprometida com o bem-estar de 
todos. O maior resultado visado é a existência 
de uma sociedade sustentável e justa, salientou 
Oded Grajew, presidente do Ethos, presente na 
plenária. Questionamentos sobre a viabilidade de 
se percorrer esse caminho surgiram em diversas 
perguntas dos participantes. As dificuldades das 
empresas promoverem as mudanças de forma 
isolada foram lembradas. Grajew esclareceu que 
o Ethos tem ciência da necessidade de expandir 
a adesão à responsabilidade socioambiental 
para todas as instâncias da sociedade. Por isso, 
vem intensificando seus trabalhos por melhores 
políticas públicas. Para que estas surjam, Grajew 
lembra que são necessárias mobilização e 
pressão da sociedade civil. Convidado para a 
plenária, Ernst Ligteringen, CEO da Global Report 
Initiative (GRI) e conselheiro internacional do 
Ethos, observou que estamos transformando 
modos de pensar (mindset) e que isso demanda 
insistir nas mensagens. “As pessoas precisam 
ouvir uma mesma história seis ou sete vezes até 
acreditar que ela é verdadeira”, acrescentou.

Aron Cramer, CEO do Business for Social 
Responsability, outro conselheiro internacional 

presente, observou que é preciso ter em vista 
a melhoria das condições de vida de todos 
em tudo que se realiza. Se cada pessoa se 
pautar por essa intenção ao agir, criaremos 
um futuro melhor, superando as crises atuais, 
afirmou. Simon Zadek, da Universidade de 
Harvard (Estados Unidos) e também conselheiro 
do Ethos, acrescentou que novos modelos 
de negócios mais colaborativos estão se 
consolidando. Citou o exemplo da empresa 
Facebook, que consultou seus usuários 
para tomar decisões quanto à privacidade 
na internet. “Planejar para a base é um bom 
caminho.”

“Nós, do Ethos, acreditamos que podemos 
construir a economia verde, inclusiva e 
responsável no Brasil”, enfatizou Itacarambi 
ao final da plenária. “Tenha o propósito, e os 
meios aparecerão”, declarou Sérgio Mindlin, 
presidente do conselho do Ethos. Para quem 
se sente desanimado diante das dificuldades e 
resistências a enfrentar, fica o recado de Oded 
Grajew. “Quando encontro um problema, isso 
me anima. Penso: ‘Opa! Vamos resolvê-lo!’”, 
declarou o líder, cutucando uma plateia na sua 
maioria mais jovem do que seus 65 anos.

Entre as prioridades pós-conferência, o Ethos 
incentivará a ação local. Para tanto, lançou em 
conjunto com o Movimento Nossa São Paulo 
um Fórum Empresarial de Apoio à Cidade de 
São Paulo na sequência da plenária. O instituto 
lembrou os grupos de trabalho que mantém 
abertos aos interessados em seguir construindo 
o caminho para o futuro desejado e anunciou 
que divulgará seu plano de ação para os 
próximos 10 anos ainda este ano, considerando 
também as discussões realizadas no evento. 
(Envolverde)



O mundO sOb nOva direçãO.
sustentabilidade: O nOvO cOntratO da sOciedade cOm O planeta.

45

as empresas no pacto social: 
buscando alternativas
Bebel Nepomuceno e Danilo Paulino, para o Ethos

Imagem por Marcio Bulhões

Qual o papel das instâncias de decisão nas 
empresas em relação à sustentabilidade? Essa 
foi a pergunta que o painel “Repensando a 
Propriedade do Negócio e a Governança do 
Século 21”, realizado na sexta-feira, 14 de 

maio, último dia da Conferência Internacional 
2010 do Instituto Ethos, tentou responder. 
Allen White, CEO do Global Reporting Initiative 
(GRI), abriu o debate lembrando o conceito 
de “contrato social”, até então estabelecido 

entre governo e cidadão, e que hoje precisa 
incorporar uma terceira parte, o mundo 
empresarial. “A sustentabilidade é a chave, 
mas estaria o empresariado pronto para 
essa mudança? Para repensar e reconstruir, 
criando uma governança em outras bases?”, 
questiona.

Carlos Eduardo Brandão, do Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa 
(IBGC), acredita que parte da solução seria 
ter conselhos gestores diversificados, que 
representem melhor os diversos stakeholders 
(públicos de interesse). “Existem exemplos 
de boas práticas de governança, usadas no 
Brasil e outros países, baseadas em quatro 
alicerces: transparência, equidade, prestação 
de contas e responsabilidade corporativa”. 

No entanto, falta regulamentação, já que 
não existe uma lei que torne obrigatória a 
adoção desses princípios. As possibilidades 
do mundo virtual, segundo White, permitem 
práticas como as ações de “nanossegundo”, 
quando acionistas são “donos” de empresas 
por apenas uma fração de segundo, tempo 
suficiente para gerar o lucro, e depois têm os 
ativos transferidos para outros investimentos.

Embora algumas mudanças já tenham 
ocorrido nos últimos 20 anos, elas têm sido 
lentas e estão longe de resolver os complexos 
problemas socioambientais, apontou Simon 
Zadek, senior fellow da J. F. Kennedy School 
of Government, na Harvard University. 
Ele acredita que o modelo anglo-saxônico 
mostrou-se incapaz, e que outros modelos 
devem ser observados com atenção. Cita 
o exemplo da China, que tem mais de 30% 
dos ativos financeiros vindos do Estado, 

evidenciando a parceria público-privada. 
Quando questionado sobre as condições de 
trabalho, do meio ambiente e dos direitos 
humanos, esquivou-se, dizendo que não 
defende o modelo chinês.

Allen White concorda parcialmente, mas 
rebate. “O crescimento econômico da China 
não pode ser mensurado dessa maneira, sem 
levar em conta os capitais sociais, humano 
e ambiental. Esse não é um crescimento 
sustentável e questões graves certamente vão 
aparecer no longo prazo.” (Envolverde)
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Economia verde, inclusiva  
e responsável na prática
Mariana Desimone e Murillo Pereira, para o Ethos

Imagem por Marcio Bulhões

Como uma grande companhia pode colaborar 
para a melhoria das condições de pobreza 
atuando na sua cadeia de valor? Esse foi 
o grande questionamento da oficina sobre 
economia verde, promovido na sexta-feira, 
14 de maio, último dia da Conferência 
Internacional 2010 do Instituto Ethos. A tarefa 
proposta era analisar três casos de empresas 
que incluíram em sua cadeia de produção 
fornecedores “alternativos”. A ideia era 

ressaltar os sucessos e entraves dos históricos 
apresentados e também sugerir propostas 
para que a sociedade civil, o empresariado e 
o governo pudessem impactar positivamente 
no relacionamento entre as companhias e seus 
novos stakeholders (públicos de interesse).

“Queremos apresentar empresas grandes que 
trabalharam para a melhoria da base social 
em sua cadeia de valor”, assinalou Ana Letícia 

Silva, coordenadora de Projetos na Área de 
Responsabilidade Social e Combate à Pobreza 
do Instituto Ethos. As companhias apresentadas 
na oficina foram Levi´s, fabricante de roupas 
jeans, Arcor, produtora de balas e caramelos, e 
Tramando-Red Puna, projeto da marca de luxo 
de vestuário com uma organização de tecelãs.

A Levi´s criou uma ONG para ajudar a 
melhorar o trabalho de mulheres e jovens em 
uma de suas linhas. Já a fabricante de doces 
passou a usar como matéria-prima cana-de-
açúcar fornecida por uma cooperativa. A 
Tramando-Red Puna, por sua vez, trabalhou em 
conjunto com uma comunidade indígena para 
desenvolver práticas de comercialização de 
peças de vestuário típicas para sua clientela.

No momento das apresentações, os êxitos das 
empresas mais ressaltados pelos participantes 
foram a geração de renda e o aprendizado 
para as comunidades locais, o fortalecimento 
da economia da região e a possibilidade de 
replicação do projeto. Em se tratando de 
entraves, os apontados foram a falta de 
qualificação das comunidades envolvidas e os 
prazos praticados pelas grandes empresas, 
além da pouca noção do impacto causado 
por essas parcerias na cultura de pequenas 
comunidades.

Para melhorar o relacionamento entre 
as grandes empresas e os pequenos 
empreendedores foi  mencionada a 
importância de haver um mediador local 
para conscientização da comunidade, o 
desenvolvimento de uma visão de longo prazo 
de não dependência de apenas um cliente 
e a viabilização de certificados para esses 
pequenos fornecedores.

Ana Letícia comemorou as reflexões debatidas. 
“Temos que perceber que a relação de negócios 
só é feita com confiança. E isso vem no 
longo prazo. Daí a necessidade de se cuidar 
cada vez melhor da relação entre clientes e 
fornecedores”, afirmou.

UM PRiMEiRO PaSSO
Com duração de aproximadamente duas 
horas e meia, a oficina conseguiu aliar reflexão 
e debate sobre as cadeias de valores de 
diversos ramos empresariais. Tais discussões 
possibilitaram aos participantes a concepção 
de alternativas viáveis para a implantação de 
estratégias que visem a atividades produtivas 
inclusivas e sustentáveis.

Para Cristiano Marchi, professor universitário, 
a oficina contribuiu para aprofundar os 
conhecimentos acerca do tema abordado. 
Além disso, acrescentou que as dinâmicas 
desenvolvidas servirão de modelo para análise 
de outras empresas e também referência para 
construção de métodos produtivos responsáveis.

Também presente ao evento, Arildo Lopes, 
presidente da Unisol, organização que auxilia 
na gestão de cooperativas e microempresas, 
elogiou a temática. Segundo ele, focar iniciativas 
que beneficiem o âmbito local e regional 
aproxima a população das discussões acerca 
do meio ambiente, fato que atribui maior 
aplicabilidade ao tema.

De acordo com balanço feito por Ana Letícia 
Silva, coordenadora da oficina, o processo 
de construção de uma cadeia produtiva 
socialmente responsável é um caminho longo, 
e que o evento contribuiu no sentido de ser um 
primeiro passo. (Envolverde)
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Fórum reúne empresas pelo 
desenvolvimento social
Paula Crepaldi, para o Ethos

Imagem por Clovis Fabiano

As empresas da cidade de São Paulo contam, 
a partir de agora, com uma iniciativa que vai 
tornar ainda mais articulados e eficientes os 
investimentos sociais e ações desenvolvidos por 
essas organizações município. O Movimento 
Nossa São Paulo e o Instituto Ethos lançaram o 
Fórum Empresarial de Apoio à Cidade de São 
Paulo na sexta-feira, 14 de maio, último dia da 
Conferência Internacional 2010 do Instituto 

Ethos. O Fórum tem como objetivos sensibilizar, 
mobilizar e assessorar as empresas para que 
atuem pelo desenvolvimento justo e sustentável 
da capital paulista. A iniciativa já conta com a 
participação de 21 empresas.

“Nosso problema é desperdiçar esforços, é 
atuar de forma isolada, e o Fórum busca uma 
forma inteligente de agir”, destacou o vice-

presidente executivo do Instituto Ethos, Paulo 
Itacarambi. “O poder público certamente não 
tem orçamento infinito para realizar tudo o 
que precisa em São Paulo” e o Fórum oferece 
a oportunidade para as empresas saberem o 
que “já realizam e o que pode ser feito (pela 
cidade)”, destacou Oded Grajew, do Movimento 
Nossa São Paulo e presidente do Ethos.

Maurício Broinizi, secretário executivo do Nossa 
São Paulo, explicou que o Fórum permitirá às 
empresas planejar as ações com base no que já 
está previsto no plano de metas da Prefeitura 
de São Paulo (Agenda 2012), ao mesmo tempo 
em que vão contar com indicadores e pesquisas 
sobre a cidade já elaborados pelo Nossa São 
Paulo e por outras organizações. “A ideia é 
que, com indicadores e dados de orçamento, a 
gente visualize as necessidades, as prioridades”, 
acrescentou.

Para apoiar a articulação dessa rede 
empresarial de apoio a São Paulo e potencializar 
as ações das empresas participantes, as 
duas organizações lançaram também um 
site do Fórum, que reúne as boas práticas 
já desenvolvidas e também permitirá a troca 
de experiências de forma virtual. No mesmo 
evento, o Ethos lançou o Grupo de Trabalho 
Empresas e Desenvolvimento Territorial 
Sustentável, que tem como objetivo criar ações 
coordenadas entre empresas, sociedade civil 
e governos para promover o desenvolvimento 
sustentável das cidades. Nove empresas já 
assinaram a agenda de compromissos que vai 
nortear o GT.

Para ilustrar possíveis ações sustentáveis, foi 
apresentada a campanha do Grupo Pão de 
Açúcar para conscientizar a sociedade sobre 

as vagas exclusivas de estacionamento para 
idosos e cadeirantes. O grupo desenvolveu uma 
campanha já iniciada nos supermercados da 
rede, que inclui material publicitário e camisetas.

Após a exposição, Grajew explicou que, como 
participante do Fórum, o Pão de Açúcar permite 
que qualquer empresa utilize o mesmo modelo 
de material, trocando apenas o logotipo, 
sem precisar mencionar o nome do Grupo. A 
iniciativa é um exemplo de como o trabalho 
articulado vai permitir que as empresas 
repliquem iniciativas e economizem recursos. 
(Envolverde)
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a escolha dos produtos 
é um ato político
Silvia Marcuzzo, para o Ethos

Imagem por Clovis Fabiano

A luta pela sustentabilidade se resolve com 
obstinação, persistência, ética e coragem. E, 
principalmente, protagonismo. As pessoas 
precisam assumir seus papéis de cidadãos 
conscientes. O discurso eloquente do jornalista 
André Trigueiro durante o lançamento do 
Fórum Empresarial de Apoio à Cidade de São 
Paulo, na sexta-feira, 14 de maio, último dia da 
Conferência Internacional 2010 do Instituto 
Ethos, foi nesse sentido. O apresentador do 
Jornal das Dez, da Globo News, e comentarista 
de sustentabilidade da rádio CBN usou frases 
de impacto e trejeitos que motivaram a plateia a 
aplaudi-lo de pé.

Trigueiro disse coisas que muitos sabem, mas 
poucos falam publicamente.  Como criador e 
editor do programa “Cidades e Soluções”, que 
já atingiu 160 edições, criticou a administração  
dos municípios, fato comprovado pela recente 
pesquisa divulgada pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística). Uma 
das conclusões do levantamento foi que 
as prefeituras não realizam planejamento 
estratégico, não têm metas e nem cumprem 
prazos, quesitos indispensáveis para qualquer 
gerenciamento. “Temos gestores do século 20, 
mas não gestores do século 21. Não temos 
mais tempo, precisamos buscar uma gestão 

pública sustentável”, apontou o jornalista.
E lembrou que, na Rio 92, já estava comprovado 
que o desenvolvimento atual é ecologicamente 
predatório, socialmente perverso e 
economicamente injusto. “Não parece que em 
20 anos se tenha corrigido o rumo”, observou. 
Revelou também estar preocupado com a 
utilização descuidada do marketing “sem o 
devido lastro da sustentabilidade”. Citou o caso 
do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social), cuja propaganda, na 
avaliação de Trigueiro, tem mensagens que 
não condizem com o seu comportamento. Ele 
confessou que, ao se deparar com o anúncio, 
lembrou imediatamente do fato de o banco 
ser não apenas apoiador, mas financiador de 
quatro frigoríficos que tiveram envolvimento 
com o desmatamento ilegal da Amazônia. “Usa 
o marketing da sustentabilidade e financia boi 
na Amazônia”, alfinetou.  Ainda acrescentou 
que o BNDES é avalista da polêmica usina 
hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. “Isso é uma 
crítica construtiva”, observou, já que o banco foi 
anunciado como um dos apoiadores do grupo 
de trabalho de empresas e desenvolvimento 
territorial sustentável do Fórum Empresarial de 
Apoio à Cidade de São Paulo.

JORNaLiSMO PELa SUSTENTabiLidadE
O também professor de Jornalismo Ambiental 
da PUC-RJ contestou ainda o conceito de 
imparcialidade quando isso se tratar com 
sustentabilidade.  “O jornalista do século 
21 precisa se posicionar, sim”, afirmou 
categoricamente. Trigueiro disse que a defesa 
da sustentabilidade é de interesse público. “Não 
existe jornalismo ascético”, arrematou.
Como o jornalismo, os ambientes urbanos não 
podem ficar fora do engajamento em defesa 
do equilíbrio do planeta. Ele listou exemplos que 

podem guinar o rumo das cidades. O emprego 
de tecnologias em construções sustentáveis é 
um deles – a construção civil é a atividade que 
mais usa recursos naturais, uma das maiores 
lançadoras de CO2 na atmosfera, desde a 
extração de matérias-primas, fabricação de 
produtos, até a operação dos edifícios.

MaiS SOLUçõES PaRa CidadES
A ênfase de Trigueiro foi justamente o foco de 
seus programas de rádio e televisão. Defendeu 
a necessidade de se pensar mais nas demandas 
urbanas, pois quase 85% da população brasileira 
vive nesses ambientes. Para ele, mediar os 
conflitos poderá ser a forma de corrigir os rumos 
da civilização – com diferentes tecnologias – a fim 
de se evitar o colapso. Mas, para acontecer essa 
revolução, é fundamental uma postura proativa 
do consumidor. Para Trigueiro, o consumidor 
precisa saber a origem dos produtos, o que 
requer transparência dos segmentos empresariais 
sobre suas cadeias produtivas. A responsabilidade 
da iniciativa privada tem ainda outros desafios, 
como conscientizar seus fornecedores para que 
compactuem com sua visão.

Entre tantos atores envolvidos nesse processo 
de mudança, o consumidor é o que tem o maior 
poder. É ele quem decide o que comprar. “O 
consumo, a escolha dos produtos, é um ato 
político. Precisamos aprender a não consumir 
as quinquilharias que o mercado nos inunda e 
afoga”, sentenciou. E deu exemplos, como optar 
por produtos cujas embalagens sejam menos 
prejudiciais ao ambiente. No caso da caixa de 
ovos, ele prefere a de papelão às demais de 
plástico ou isopor. E concluiu: “No nosso tempo 
de vida, não vamos ver todos os resultados. 
Mas precisamos plantar todas as sementes”. 
(Envolverde)
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atividade internacional – Índices: 
rankings listas: por que medir 
Sustentabilidade Empresarial?
 
ETHOS QUER CRIAR NOVO íNDICE DE 
SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL

O desafio de orientar mudanças empresariais 
direcionadas a uma nova economia 
inclusiva, verde e responsável por meio da 
criação e aplicação de um novo índice foi 
lançado durante a atividade internacional 
“índices: rankings, listas: por que medir 
sustentabilidade empresarial? O presente 
e o futuro das ferramentas de análises 
comparativas no Brasil e no mundo”, realizada 
na sexta-feira (13), último dia da Conferência 
Internacional 2010 do Instituto Ethos.
 
Sentados em posição de roda Paulo 
Itacarambi, vice-presidente executivo do 
Ethos; Simon Zadek, senior fellow na Harvard 
University e também colaborador do projeto; 
Mauricio Broinizi, coordenador do Movimento 
Nossa São Paulo; e Sonia Favaretto, diretora 
de Sustentabilidade da BM&F Bovespa, 
discutiam a questão, mediados pela jornalista 
Ana Luiza Herzog, da revista Exame.
 
Abrindo as apresentações, Simon Zadek 
levantou pontos importantes ainda não 
contemplados pelos indicadores. De acordo 
com ele, atualmente não existem avaliações 
que deem conta do impacto da cadeia de 
suprimentos, nem que apontem o melhor 
modelo de negócios alinhados com a 
sustentabilidade. “A maior parte dos índices 
se concentra em empresas listadas em bolsa e 
deixa de captar iniciativas que não aparecem, 
de empresas menores e não listadas.”
  
Ainda assim, os índices de sustentabilidade 
estão se aperfeiçoando e se multiplicando, 
desde a criação do primeiro, em 1999, o 
Dow Jones Sustainability Indexes. “Os índices 
são provocativos, no sentido de mostrar 
direções de mudanças e quais os próximos 

passos. Além disso, são inclusivos porque são 
elaborados com participação pública”, afirmou 
Sonia Favaretto.
 
Da mesma maneira, utilizando-se de 
construção em conjunto, o Instituto Ethos 
está dando início à elaboração de um 
novo indicador, que carrega em seu cerne 
a preocupação de ser objetivo e mostrar 
realmente quais empresas estão sendo 
importantes em termos éticos, ambientais 
e sociais. “Esta conversa de hoje já está 
trazendo reflexões que nos ajudarão nesse 
processo”, concluiu Paulo Itacarambi. 
(Envolverde)



O mundO sOb nOva direçãO.
sustentabilidade: O nOvO cOntratO da sOciedade cOm O planeta.

55

O Pacto global e os objetivos 
do Milênio
Denise Ribeiro, para o Ethos

Imagem por Clovis Fabiano

Na sexta-feira (14), último dia da Conferência 
Internacional 2010 do Instituto Ethos, o Pacto 
Global das Nações Unidas organizou um 
balanço da contribuição dos membros  
sul-americanos afiliados à entidade em relação 
às metas do Pacto e aos Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio (MDM) – 
que são oito e vão da erradicação da 
pobreza ao controle da mortalidade infantil 
até 2015. 

A atividade foi coordenada por Diana 
Chávez, Diretora do Centro de Suporte de 
Los Angeles (EUA), que dividiu o debate 
com três representantes de companhias 
comprometidas com o Pacto para discutir 
suas experiências com o projeto: o vice-
presidente de Sustentabilidade da mexicana 
TOKS, Gustavo Perez; a diretora de Relações 
Institucionais, Responsabilidade Social e 
Meio Ambiente da Endesa Brasil, Bonança 
Mouteira; e Susie Pontarolli, da área de 
Responsabilidade Social Empresarial da 
Companhia Paranaense de Energia (Copel). 

Os três relataram as experiências das 
respectivas empresas com a adoção de duas 
ferramentas de acompanhamento das metas: 
os softwares PAT, de avaliação de parcerias, e 
o MDG Scan, que mede o alcance das medidas 
implantadas.

Susie Pontarolli elogiou a eficiência do MDG na 
realização de estimativas do cumprimento das 
metas e o impacto dos projetos da empresas 
no alcance dos objetivos. “Você coloca os 
dados econômicos da empresa – onde atua, 
quantos empregados tem, seu faturamento – 
e vai pontuando em temas como geração de 
emprego, condições de trabalho justas, práticas 
amigáveis em relação ao meio ambiente”, diz ela.
Diana Chávez afirmou que foram convidadas 
22 empresas de sete países latinos, entre as 
mais atuantes do Pacto Global, para fazer o 
balanço. “Trata-se de uma amostragem pequena, 
que tenta dar uma ideia de como empresas 
de diferentes setores e diferentes níveis 
de evolução no alcance das metas estão se 
saindo”, explicou a Chávez. (Envolverde)

avaliação geral da Conferência 
internacional 2010

as expectativas em relação ao evento deste ano foram:

Notas de 1 a 5 atribuídas aos diferentes formatos de atividades:

A AVALIAçãO DO EVENTO NA OPINIãO DOS PARTICIPANTES
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