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De 20 a 22 de junho, o Rio é a capital mundial
da esperança. A sociedade civil planetária e líderes da
maioria das nações se reúnem, mais uma vez, à busca de consensos sobre uma noção de desenvolvimento sustentável que una os
países em vez de dividi-los.
Insight-Bioma se engaja no debate com esta edição especial sobre a
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. No artigo de
capa, fomos a campo para antecipar o que objetivamente pode se esperar da conferência. Se os especialistas que ouvimos estiverem certos, não vamos ter muito o que
comemorar.
Independentemente do resultado da conferência, a empresária Celina Torrealba Carpi acredita
que o Brasil já é vanguarda em sustentabilidade. Em depoimento à Insight-Bioma, ela avalia o peso político de o país sediar a conferência e os desafios que a sociedade brasileira precisa vencer nos próximos
20 anos.
Já o professor da PUC-SP Ladislau Dowbor esmiúça a Rio+20, com ênfase nos principais dilemas que
rondam as nações, apresentando um valioso guia para entender os temas que estarão em pauta no evento.
Mas nem tudo são dúvidas no universo da Rio+20. A prova está em nossas páginas, com projetos como
Humanidade 2012 e Heróis do Futuro, do Sistema FIRJAN, que sinalizam que a indústria fluminense responde
o desafio da sustentabilidade à altura. Bons ventos também sopram o setor de construção civil, em que Rodolpho
Tourinho, presidente do Sinicon, capitaneia uma cruzada em prol de obras mais sustentáveis. O foco é no trabalhador e na comunidade do entorno; qualificação é a palavra-chave.
Abrimos espaço também para cases de sucesso de empresas brasileiras. Enquanto a Braskem revolucionou o mercado mundial com a criação do plástico verde, a SulAmérica faz bonito por essas bandas ao
adotar tecnologia que emite menos solventes na atmosfera do que as tintas automotivas tradicionais
e que melhora substancialmente as condições de trabalho dos profissionais envolvidos.
Sociedade e empresas parecem já ter o entendimento de que, além de vontade política e
consenso entre os países, é preciso uma boa dose de tecnologia para azeitar qualquer
debate sobre desenvolvimento sustentável. Que venha a Rio+20!
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Criando vias sustentáveis
onde o respeito ao meio
ambiente tem sempre
a preferência.
OHL Brasil. Sempre em movimento.
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Nosso compromisso com a
sustentabilidade se traduz no
plantio de 1.200.000 mudas de
árvores nativas, na proteção das
matas ciliares e em inúmeras ações
educativas e de gestão ambiental.
É a OHL Brasil semeando soluções
sustentáveis e abrindo vias de
acesso a um futuro melhor.
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www.ohlbrasil.com.br

Projeto Viva Meio Ambiente

32.000
alunos envolvidos
2.000
educadores capacitados
84
instituições de ensino acompanhadas
1.200.000
árvores nativas plantadas
Monitoramento de recursos hídricos
Monitoramento da fauna
Restauração das matas ciliares
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Recuperação de passivos ambientais

5

6

|

insight-bIOMA

sustentabilidade

O Brasil
Rio+20

está na vanguarda da

A empresária Celina Torrealba Carpi é uma das
vozes que destoam do coro das descrentes da
Rio+20. Para ela, a realização de um evento deste
porte, em um momento em que o Brasil dá uma
guinada para o desenvolvimento socialmente
inclusivo, é catalizadora de avanços até então
impensáveis. Ostentando uma matriz energética
limpa e um caso bem-sucedido de redução da
pobreza, o país tem tudo para se tornar o ator
central na conferência internacional sobre
sustentabilidade. A seguir, os principais trechos da

|

insight-bIOMA

conversa que Insight-Bioma teve com a empresária.
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ou uma entusiasta da Rio+20. Mas o Brasil
não se coloca na vanguarda apenas pelo
fato de sediar a conferência, não obstante
a sua enorme importância. A Eco 92 já foi
um marco. Vinte anos depois, o país surge como farol
para o mundo na discussão sobre a sustentabilidade.
As conferências ajudam a mudar comportamentos e
impulsionar as grandes transformações.
Por isso, acredito que o debate sobre esse tema
está ocorrendo com essa intensidade muito em função do fato de a conferência ocorrer no Brasil. O assunto vai pegar fogo durante muito tempo. Bom para
todos. O que, na verdade, procuramos é um modelo
de desenvolvimento que conjugue crescimento econômico, inclusão social e preservação ambiental,
cada vez de forma mais estrita. E para promover essa
transição é preciso não só determinação política, mas
a conscientização dos empresários de que sustentabilidade é um bom negócio.
Atualmente o Brasil atravessa uma conjuntura

que nos permite tornar essa ideia realidade. Um bom
exemplo é o caso de compras públicas. Hoje o país
tem um decreto de compras públicas federais, válido para todos os estados, que contempla critérios de
sustentabilidade. Essa foi uma decisão política importante. E a presidente Dilma tem dado sinais con-

As empresas devem
usar a tecnologia para
atender à demanda dos
consumidores, no sentido
de escolhas de menor
impacto na saúde e no
meio ambiente

INCLUSÃO SOCIAL E A NOVA CLASSE MÉDIA
Houve uma transferência de riqueza e acesso a
consumo devido às políticas de governo, quer seja
através de medidas compensatórias, quer seja através da ampliação de crédito e redução da taxa de juros. Isso não necessariamente nos trouxe dimensões
de ecoeficiência. Se não houver uma política pública
que estimule o Brasil a ter uma produção agrícola e
uma produção industrial com tecnologia de ponta,
sustentável, isso nunca ocorrerá. Não é como a chuva, que cai do céu. É preciso trabalhar neste sentido,
daí a importância da Rio+20.
Já conseguimos a inclusão social de 40 milhões
de pessoas, a chamada nova classe média, que já
tem acesso a bens de consumo. Entretanto, é preciso
avançar em educação. Isso não é mais escolha, o país
tem que se qualificar. A mão de obra é cara, então o
país precisa melhorar e ampliar a educação, para ser
competitivo.
DESAFIOS
A sustentabilidade é uma malha complexa de
aspectos diversos. E um dos grandes desafios é a
dimensão ética, que aborda a forma com que as empresas se relacionam com suas partes interessadas.
E não só para as empresas, mas para várias instituições: universidades, ONGs, associações.
Há também a dimensão social. É preciso pensar
na construção da sociedade, e refletir sobre a cidade

insight-bIOMA

EMPRESAS E A TRANSIÇÃO
PARA A SUSTENTABILIDADE
Quando falamos em ecoeficiência, tratamos de
consumo energético. E para reduzir o nível de energia consumida, é preciso lançar mão de tecnologias
que reduzam a absorção dos diversos combustíveis
na produção. Então, se já existe a tecnologia, é im-

portante que a exigência de compras públicas com
critérios ambientais incentivem a sua vinda para o
Brasil. Isso implica uma transformação brutal para
o mercado. Será uma avenida de duas mãos entre a
coisa pública e as empresas.
A tecnologia é claramente um instrumento de vantagem comparativa para a indústria. E hoje as empresas brasileiras enfrentam uma série de fatores que
atrapalham sua competitividade. Um deles é o fato de
a mão de obra brasileira não ser uma das mais baratas do mundo. Todo empresário diz que nossa mão de
obra está cara e que o Brasil é um país que ganhou
riqueza nos últimos anos baseado principalmente em
exportação de commodities.
As empresas hoje têm a possibilidade de ter um
mercado mais amadurecido. E é inexorável que pouco
a pouco todas se convencerão da inevitabilidade de
usar a tecnologia para atender à demanda dos consumidores, no sentido de escolhas de menor impacto
na saúde e no meio ambiente. Certamente, as corporações que não acompanharem essa evolução de
mercado vão ficar para trás.

|

cretos de que pretende avançar muito nesse terreno,
o que nos permite nutrir as melhores expectativas.
Creio que a Rio+20 está criando o contexto para
que propostas de boa governança, com engajamento
da sociedade civil, se tornem realidade. Se a gestão
pública assume um critério de sustentabilidade, de
ecoeficiência, de construção de valores para a sociedade, quesitos não só de compra, mas de gestão
pública, a transformação é sistêmica. Nesse contexto,
a Rio+20 tem um efeito político transformador muito
além de iniciativas institucionais tópicas na área da
sustentabilidade.

9
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como um todo. A sustentabilidade tem uma dimensão importantíssima, que é a construção de relações
sociais. Fala-se muito da dimensão social do ponto
de vista da inclusão, da eliminação da pobreza, mas
também vejo que um desafio enorme é a vida urbana. Esse é um tema em que estou bastante envolvida,
por causa do movimento Rio Como Vamos, que busca
o acompanhamento das políticas públicas e a construção de índices para que a sociedade acompanhe
a qualidade dos gestores e possa se pronunciar por
meio do voto.
As cidades estão cada vez mais concentradas. Ou
seja, as pessoas estão cada vez mais próximas. As
cidades estão mais compactadas. Isso em termos
de sustentabilidade é maravilhoso, diminui até o consumo energético por metro quadrado, se for feito de
forma eficiente.
Agora, qual é o desafio? As pessoas viverem felizes, desfrutarem de um maior bem-estar, no âmbito dessa tendência, ao que tudo indica, inexorável,
de cidades mais compactadas. Uma das questões
fundamentais é um conhecer o outro. Não é uma
utopia, mas a criação de um grande elo urbano por

aproximação das pessoas. O maior desafio para nossa sociedade vai por esse caminho. Nisso a Rio+20
realmente não toca, pois está focada nos temas do
mainstream global.
RIO+20 E SALTO TECNOLÓGICO
Um dos pontos importantes que serão discutidos
na Rio+20 é o desafio tecnológico, principalmente
para os emergentes. É preciso termos acesso a tecnologias de ponta, isso é estratégico. E uma das principais discussões nesse sentido refere-se a quem vai
liderar e financiar esse salto: empresas ou governos?
Acredito que a conferência vai abordar um dos
pontos-chave neste debate: por que não podemos dar
os saltos tecnológicos necessários? E como financiar? É isso que nós queremos, que nossa sociedade
está buscando. Já temos maturidade para avançar
para esta fase: temos a Política Nacional de Mudanças Climáticas e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foram etapas de amadurecimentos.
O PAPEL DA LIDERANÇA FEMININA
Há ainda uma dimensão, que eu acho importantís-
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É preciso termos
acesso a tecnologias
de ponta, isso é
estratégico. E uma
das principais
discussões nesse
sentido refere-se
a quem vai liderar
e financiar esse
salto: empresas ou
governos?
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sima nesse governo, que é a primeira vez que temos
uma presidente mulher. Mais que isso, uma mulher
que acredita na liderança feminina. E o que a Rio+20
vai agregar para nossa presidente nessa questão de
gênero? O fato é que veremos participando das discussões da sociedade civil mulheres representantes
das classes E, D e C que passaram a ser consumidoras e líderes das suas famílias. Elas já trazem uma
reflexão de que tipo de consumo estão fazendo e da
consciência que têm de suas escolhas. O perfil da
mulher que estamos vendo, os novos arquétipos que
estão sendo trazidos a público são muito importantes: saímos do padrão modelo, artista da Globo – que
eram os arquétipos femininos que dominavam o imaginário das mulheres – e passamos a dar visibilidade
para padrões de mulheres lutadoras, que chegaram
lá, como é o caso da própria Dilma Rousseff, e da
Ellen Gracie, ícone do poder Judiciário.
A liderança feminina é mais sensível, e a Rio+20
tem a ver com essas escolhas, em nível planetário,
que afetam o cotidiano das pessoas. A conferência
traz essa reflexão sobre o peso de nossas escolhas. E
põe em foco uma característica bem feminina, que é
o cuidar. Cuidar de sua comunidade, de seu entorno,
de seu planeta.
BRASIL +20
Daqui a 20 anos, os brasileiros viverão uma outra
realidade. Isso que estamos conversando como um
estágio avançado já vai ser padrão. Tenho 46 anos
e nunca vi uma mobilização como essa em torno da
questão do desenvolvimento sustentável. Isso tudo
é porque estamos num grande momento de ruptura
dos limites do planeta. Na minha avaliação, para uma
sociedade como a nossa, que veio de uma tradição
de pouca participação nas escolhas políticas, é uma
grande mudança. Estamos amadurecendo e vamos
colher os frutos em breve, tenho certeza.
As dimensões tecnológicas e sociais vão ser cada
vez mais desenvolvidas neste país. A grande questão, o grande desafio para os próximos 20 anos, será
nossa capacidade de fazer os investimentos necessários. Mas o Brasil vem mudando para melhor, mesmo diante da descrença de muitos. Vejo um país com
mais infraestrutura, mais educação, com mais saúde
e melhores cidades. Por isso, eu acredito no Brasil
dos próximos 20 anos. •

13
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por Ladislau Dowbor
Professor titular da PUC-SP e
consultor de várias agências das Nações Unidas
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Pontos de referência
Primeiro, se você se sente confuso relativamente
à Rio+20, bem-vindo ao clube. O desafio, no entanto, é simples. Por um lado, agravam-se os dramas do
aquecimento global, da liquidação das florestas originais, da destruição da vida nos mares, da perda de
solo agrícola, da redução da biodiversidade, do esgotamento de recursos naturais críticos. Por outro lado,
temos 1 bilhão de pessoas que passam fome; destas,
180 milhões são crianças, e destas, entre 10 e 11 milhões morrem de inanição ou por não terem acesso a
uma coisa tão prosaica como água limpa. Ou seja, 30
mil por dia, dez torres gêmeas em termos de mortes
por dia. Morrem no silêncio da pobreza, não rendem
o mesmo espetáculo para a mídia. Não estamos matando, deixamos morrer.
Um terço da humanidade ainda cozinha com lenha. Já morreram 25 milhões de Aids, enquanto discutimos o valor das patentes. Isso num planeta que,
graças a tantas tecnologias, é simplesmente farto.
Produzimos no mundo 2 bilhões de toneladas só de

grãos, o que equivale a 800 gramas por pessoa e
por dia, sem falar de outros alimentos. Se dividirmos
os US$ 63 trilhões do PIB mundial pelos 7 bilhões
de habitantes, são R$ 5,4 mil por mês por família de
quatro pessoas. Com o que produzimos, poderíamos
todos viver com paz e dignidade. E temos 737 grupos
corporativos mundiais, 75% deles de intermediação
financeira, que controlam 80% do sistema corporativo mundial, o que explica o número de bilionários. No
conjunto, buscam maximizar os lucros, ainda que o
planeta entre em crise financeira e produtiva generalizada. A simplicidade do desafio é que estamos acabando com o planeta para o benefício de uma minoria.
Houston, we have a problem.
Em outros termos, há uma convergência de processos críticos – o ambiental, o social e o econômico.
E o denominador comum dos três processos é o problema da governança, de gestão da sociedade no sentido amplo. Sabemos administrar unidades, uma empresa, uma repartição pública, uma organização da
sociedade civil. Estamos apenas aprendendo a arti-

15
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cular o conjunto para o bem comum, e isso, gostemos
ou não, é política. Enfrentamos problemas globais
quando as estruturas políticas realmente existentes
estão fragmentadas em 194 Estados-nação. Ao tripé
que aparentemente recolhe a nossa unanimidade –
uma sociedade economicamente viável, socialmente
justa e ambientalmente sustentável – precisamos,
portanto, hoje, acrescentar o pilar da governança, os
desagradáveis assuntos políticos, saber quem tomará
as decisões, de onde virá o financiamento, como será
realizado o seguimento e o controle. A Rio-92 desenhou os desafios do tripé de maneira competente,
com a Agenda 21 e as grandes convenções do clima
e da biodiversidade. Sabemos, sim, para onde ir. A
Rio+20 terá o desafio mais espinhoso de enfrentar o
dilema da governança, da criação de estruturas político-institucionais que façam acontecer. Não é uma
opção, é uma necessidade. Com o agravamento dos
processos planetários, estamos, como diz Ignacy Sachs, condenados a inovar.
Não tenho, na presente nota, nenhuma pretensão
de apresentar respostas para dilemas deste porte.
Mas pareceu-me útil fazer uma pequena resenha de
documentos que me têm passado pelas mãos, uma
forma prática de facilitar a vida de quem está buscando boas leituras.

Sistematização dos desafios
No geral mesmo, a leitura básica me parece ser o
curiosamente chamado Plano B 4.0 de Lester Brown,
disponível on-line e gratuitamente, em português.
Trata-se essencialmente de um roteiro que apresenta
de maneira simples cada um dos principais desafios,
as medidas necessárias, os seus custos e factibilidade. O subtítulo do livro diz a que vem: Mobilização
para salvar a civilização. Como Lester Brown atualiza
constantemente os seus textos, estamos na crista da
onda. Para quem maneja o inglês, aliás, vale a pena
ler o seu pequeno estudo chamado World on the Edge:
how to prevent environmental and economic colapse,
leitura curta e genial que caracteriza a nossa crise
civilizatória.
Na linha ainda das visões gerais, uma belíssima
consulta on-line é o Keeping Track of our Changing
Enviroment: from Rio to Rio+20 (1992-2012), também
chamado Geo-5, publicado pelo PNUMA, que apresenta, em gráficos muito didáticos, com curtos comentários, tudo o que há de novo desde 1992: população, urbanização, alimentos, gênero, PIB, extração
de recursos naturais, emissões, mudança climática,
florestas, água, governança, agricultura, pesca, energia, indústria, tecnologia. Um instrumento de trabalho realmente de primeira linha em termos de dados

17
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básicos de como tem evoluído a situação do planeta
nos últimos 20 anos. www.unep.org/geo/pdfs/keeping_track.pdf
No plano da análise em profundidade dos mecanismos, uma excelente leitura me parece ser o relatório encomendado pelas Nações Unidas, Building
a Sustainable and Desirable Economy-in-society-in-nature, estudo que reuniu vários dos melhores especialistas do mundo, como Gar Alperovitz, Herman
Daly, Juliet Schor, Tim Jackson e outros. O estudo
encara efetivamente os principais mecanismos econômicos que temos de transformar: “Vamos precisar
de uma ciência econômica que respeite os limites do
planeta, que reconheça a dependência do bem-estar
do ser humano das relações e correção sociais, e que
reconheça que o objetivo final é um bem-estar humano real e sustentável, não apenas o crescimento
do consumo material. Esta nova ciência econômica
reconhece que a economia está situada numa sociedade e cultura que estão elas mesmas situadas no
sistema ecológico de suporte da vida, e que a economia não pode crescer para sempre neste planeta
limitado.” (iv) http://bit.ly/ICWAf9
Os manifestos
Há também o que poderíamos chamar de manifestos éticos. Particularmente interessante é o manifesto de março de 2012, assinado por 2.800 cientistas reunidos em Londres, no quadro da conferência
Planet Under Pressure: new knowledge towards solutions. O documento de quatro páginas apenas, State of
the Planet Declaration, é duro e direto: “As pesquisas
agora demonstram que o funcionamento contínuo do
sistema Terra, tal como tem dado suporte ao bem-estar da civilização humana nos séculos recentes, está
em risco. Na ausência de ação urgente, poderemos
fazer face a ameaças à água, ao alimento, à biodiversidade e outros recursos críticos. Essas ameaças
colocam o risco de crises econômicas, ecológicas e
sociais cada vez mais intensas, criando o potencial
para uma emergência humanitária em escala global.”
Segundo os autores, “o desafio que define a nossa era
é a salvaguarda dos processos naturais da Terra para
assegurar o bem-estar da civilização com erradicação da pobreza, redução de conflitos por recursos,
e suporte à saúde humana e do ecossistema. Com o
consumo se acelerando por toda parte e o aumento
da população mundial, já não é suficiente trabalhar
com um ideal distante de desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade global tem de tornar-se o fundamento da sociedade.” Trata-se aqui de um grito de
urgência, que aponta para o que talvez seja o nosso

maior drama: o hiato entre a compreensão científica
dos desafios que vivemos e o pouco que é apreendido
pelas populações em geral, submetidas a informações banais e a um martelar publicitário sem sentido.
“Porque a vida é agora”, repete a propaganda de um
grupo financeiro, como se não houvesse amanhã.
Como apelo universal à ética da sustentabilidade, podemos também incluir o “Chamado aos governos”, uma convocação para se elaborar uma Carta
de Responsabilidades Universais na Rio+20, como
complemento à Declaração Universal dos Direitos
Humanos. É apresentado no Fórum Internacional da
Ética e Responsabilidade, www.ethica-respons.net,
vejam, em particular, a proposta em português, em
www.ethica-respons.net/IMG/doc/proposta-para-uma-carta-das-responsabilidades-universais.doc. O
chamado, de cinco páginas, é assinado por inúmeras instituições e personalidades. A questão-chave
do poder financeiro, aparentemente sem conexão
com a Rio+20, mas que a meu ver tem muito a ver,
é a pesquisa do Instituto Federal Suíço de Pesquisa Tecnológica – ETH, na sigla em alemão – sobre o
poder global de controle das corporações. No essencial, como mencionamos acima, a pesquisa do ETH
mostrou que 737 corporações controlam 80% do sistema corporativo mundial, e nestas, um núcleo duro
de 147 controla 40% do total, 75% delas corporações
financeiras. Na sua quase totalidade são americanas
e europeias. Temos, portanto, uma visão radicalmente nova do poder corporativo mundial. Note-se que o
PIB mundial é da ordem de US$ 63 trilhões, enquanto os derivativos emitidos (outstanding derivatives),
papéis que dão direito a outros papéis, juros sobre
juros – na prática especulação financeira – atingem
US$ 600 trilhões, segundo o BIS de Basileia. São papéis com pouco lastro, à procura de liquidez, o que gerou as imensas transferências de governos para bancos privados, provocando, por sua vez, grande parte
dos cortes em políticas sociais e ambientais do mundo
rico. É importante entender em que contexto econômico e financeiro mundial se dá a Rio+20. Um planeta
sustentável com paraísos fiscais e com sistemas especulativos descontrolados sobre commodities, além dos
financiamentos irresponsáveis que inundam o mundo
de armas sem controle, francamente...
Neste plano, e entrando em defensiva, um conjunto de corporações financeiras lançou The Natural
Capital Declaration, na linha de “finanças inovadoras
para a sustentabilidade”. O documento, de três páginas, constitui uma importante declaração de princípios “demonstrando nosso compromisso na Rio+20
de trabalharmos para integrar considerações sobre
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o capital natural nos nossos produtos e serviços financeiros para o século XXI”. Comove, sem dúvida, e
naturalmente esqueceram a dimensão social, e o fato
de estarem servindo mais especulação e apropriação
de recursos públicos do que fomento produtivo, mas
é uma tendência interessante. Está disponível on-line
em http://bit.ly/Ju2j2j.
No mesmo plano, e já com iniciativas realmente sérias, Hazel Henderson conduz há tempos um
exercício importante de seguimento e avaliação do
comportamento “verde” das instituições financeiras,
em particular de investidores institucionais, como os
fundos de pensão. Trata-se de imensos recursos. O
sistema de seguimento do Green Transition Scoreboard 2012 mostra que nos últimos cinco anos esses
fundos investiram US$ 3,3 trilhões em energia renovável, tecnologias sustentáveis e semelhantes, com
forte aumento de recursos a cada ano. Uma coisa são
as motivações: claramente, esses fundos não estão
sentindo pânico pela situação do planeta e dos pobres, e sim pela fragilidade dos papéis podres (junk)
onde tradicionalmente realizavam aplicações.
Financiar atividades ligadas à sustentabilidade
aparece como uma alternativa cada vez mais viável
em termos estritamente econômicos. Moralismos à
parte, a reorientação de fundos especulativos para
financiar sustentabilidade é sim absolutamente indispensável para fechar a conta das transformações
necessárias. De certa forma, o capitalismo controlado pelo mundo financeiro é extremamente poderoso,
mas na medida em que se transformou em cassino
instável e improdutivo, de grande visibilidade e rejeição planetária, pode ter nessa dimensão financeira
o seu lado mais vulnerável. A realidade é que esses
imensos recursos são necessários para uso adequado nas reconversões sociais, ambientais e econômicas que temos pela frente. O Green Transition
Scoreboard, que faz o seguimento dessas mudanças,
é neste sentido muito útil, e o trabalho de Hazel Henderson sempre inspira confiança. O documento está
disponível em http://bit.ly/.
Evidentemente não é o lugar aqui de entrar no
conjunto das propostas setoriais, referentes a clima, água, florestas, saúde, educação e assim por
diante. Há aqui inúmeras contribuições brasileiras
acessíveis on-line, por exemplo, de Ricardo Abra-

movay, de José Eli da Veiga e tantos outros. Há
também a bela contribuição Os 50 + Importantes Livros em Sustentabilidade, da Universidade de Cambridge, publicado pela editora Peirópolis, em 2012.
Leituras não faltam. Os textos que apresentamos
acima ajudam na formação de uma visão de conjunto dos desafios e de a que vem a Rio+20 nas
suas dimensões essenciais.
Um complemento apenas relativamente ao que
me parece ainda as áreas mais fracas: neste mundo urbanizado, independentemente das grandes políticas planetárias e nacionais, há um imenso espaço
para que cidades, individualmente ou em rede, façam a lição de casa. Esta é uma dinâmica em curso,
envolvendo milhares de cidades pelo mundo afora,
criando uma construção sustentável pela base. Não é
suficiente, sem dúvida, mas cria gradualmente novas
dinâmicas ao demonstrar de forma prática que um
outro desenvolvimento é possível e funciona.
Igualmente frágil é a área de contas que façam
sentido. O PIB não só é tecnicamente frágil, como
induz a uma visão deformada do progresso. Temos
de contabilizar o que realmente conta. Lembro-me de
ter visto em Joanesburgo, na África do Sul, painéis
em lugares públicos que, em vez de veicularem mensagens publicitárias, informavam a população local
sobre a evolução de indicadores essenciais, como
mortalidade infantil, conexões de esgotos, acesso à
água e assim por diante. Precisamos passar a medir
o que realmente importa.
Outro eixo a ser fortemente expandido, o da
participação política, está bem resumido na nota
de Laura Rival, da Universidade de Oxford, para
o UNRISD: “Para que as pessoas possam exercer as suas capacidades políticas, precisam antes
reconhecer-se como cidadãos, mais do que como
beneficiários ou clientes. Adquirir os meios de participar demanda também processos de educação
popular e de mobilização que possa reforçar as habilidades e a confiança de grupos marginalizados e
excluídos, dando-lhes meios para se engajarem em
arenas participativas.” Não há “bala de prata” para
assegurar a cidadania: envolve educação, inclusão
produtiva, mídias democratizadas, acesso às tecnologias, segurança pessoal e assim por diante. É
o desafio maior. •
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niciamos uma nova fase do terceiro milênio, e a água continua um assunto que
necessita tornar-se prioridade entre os
desafios modernos. Durante as últimas
décadas, a combinação de aspectos geográficos e
demográficos com as atividades humanas vem transformando a água em um recurso cada vez mais escasso e preciso, contudo, parece que ainda de forma
silenciosa.
Sem dúvida, a percepção de escassez logo remete
a uma iniciativa econômica de condicionar ao adequado gerenciamento de um recurso que até pouco
tempo atrás se relacionava com a abundância, principalmente no Brasil.
A água é essencial para a existência humana, a
fauna e a flora. Diante dessa inconfundível afirmação,
não se pode limitá-la a um bem apenas econômico.
Com os cenários que apontam as mudanças climáticas e as ações antropológicas sobre a convivência do
globo em eventos naturais de secas e inundações, o
fornecimento da água se tornou complexo. Essa complexidade se traduz no desafio de prover água potável a uma população humana que saltou de 1,5 bilhão
para 7 bilhões.
O gerenciamento de fatores técnicos, as aplicações
de novas tecnologias e as considerações regulatórias
e governamentais tornam cada vez mais sinuosas as
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maneiras de encarar o desafio de suportar água aos
habitantes do planeta e torná-la um recurso comum.
Desde a Antiguidade, o homem vem evoluindo
com a construção e conexão de águas. Apesar da
chegada da era tecnológica e a vivência da revolução
de informações digitais, a água ainda é um desafio
para distribuição de consumo entre as nações e não
pode ser transferida de um lugar para outro no curto
prazo.
A escassez de água, em grande parte dos países,
está mais associada à qualidade do que disponibilidade e encontra-se cada vez mais afetada em função
do uso inadequado e da ausência de gestão sobre o
recurso.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde
(OMS), um em cada três habitantes é afetados com a
escassez de água1. Se a tendência continuar, nos próximos 20 anos, quase metade da população do globo
estará vivendo em regiões que enfrentam este problema. Há ainda uma série de situações agravantes
relacionadas a esse contexto. Mais de 3,5 milhões de
pessoas morrem todos os anos por doenças relacionadas à água e quase 2,5 bilhões de pessoas sofrem
com a falta de acesso a um saneamento adequado.
Quando se aborda a falta de saneamento, mais de
10% da população de muitos países não-desenvolvidos e comunidade em zonas rurais consomem alimentos que são irrigados por esgoto, potencializando
a ocorrência de contaminações e doenças2.
Nas grandes metrópoles desses países, os agravantes estão na expansão urbana e desordenada
sobre as bacias hidrográficas ou nas áreas naturais
sensíveis ao abastecimento da população. A perda
da qualidade da água com a utilização de produtos
químicos necessários para transformar uma água de
má qualidade em potável resulta para as entidades
públicas no aumento do custo de tratamento.
Quando se abordam os investimentos, há uma expectativa média anual de 6% de crescimento para os
próximos cinco anos. Uma publicação global da PwC
chamada “Water - challenges, drives and solutions”
aponta uma tendência no aumento dos investimentos
no tratamento de água considerando estruturas renováveis ao uso para a retirada de água. No entanto, os
investimentos em distribuição representarão a maior
parcela no conjunto de valores, atingindo aproximadamente US$ 60 bilhões nos próximos anos3.
As atenções para as soluções de melhoria no
acesso e qualidade da água devem atingir todos os
âmbitos. Uma sociedade com condições dignas e
saudáveis possibilita o aumento na capacidade de

desenvolvimento da economia local. Uma empresa
atenta ao processo produtivo e à redução do consumo
de água se favorece com a redução de custos, mantém a licença para operar e possibilita a expansão do
negócio em conjunto com uma sociedade saudável
e com o poder de consumo. Um governo estruturado com políticas e incentivos sobre o desperdício de
água tem capacidade de garantir um diálogo amigável e construir novas alianças. As intersecções entre
esses atores representam uma vantagem competitiva
no que pode ser categorizado como cadeia de valor.
A água na esfera dos
negócios - Riscos e oportunidades
Um gerenciamento de riscos de maneira proativa
favorece a proteção do negócio, prevenindo um potencial rompimento de operação resultante de uma
indisponibilidade no suprimento de água e, portanto
traz confiança ao investidor e ao mercado.
Com uma iniciativa de enfatizar às companhias
abertas a importância na divulgação das informações
ambientais aos investidores, a Comissão de Valores
Mobiliários (Securities and Exchange Commission SEC) dos Estados Unidos destacou a água como uma
questão relevante aos negócios e a tomada de decisões. A Comissão americana alerta que as mudanças
sobre a disponibilidade ou qualidade da água podem
ocasionar consequências relevantes aos negócios4.
Como resposta as oportunidades, as companhias
devem aperfeiçoar os critérios e as diretrizes para a
divulgação de informações sobre a temática, tornando claro ao investidor as ações e os desempenhos.
Além de contribuir para a concepção sobre os impactos, a divulgação fornece uma orientação ao investidor que poderá reconhecer um esforço sistemático
em monitoramento, eficiência e uso.
Enquanto não existem padrões estabelecidos para
a divulgação sobre a performance da água, as empresas têm adotado diretrizes e guias voluntários, como
por exemplo, o protocolo de indicadores da entidade
Global Reporting Initiative, que sugere indicadores
voltados ao total de água retirada por fonte durante o
ano, fontes hídricas significativamente afetadas por
retirada de água e percentual de água reutilizada.
Outra iniciativa, a CEO Water Mandate, por intermédio da Organização das Nações Unidas (ONU) e
do governo sueco, orienta as empresas no desenvolvimento, implementação e divulgação de políticas
e práticas voltadas à água5. A iniciativa recomenda
“a comunicação do progresso”, que abrange uma
divulgação regular da evolução de metas estabeleci-

se aborda o conceito de riscos no gerenciamento da
água, destacam-se os aspectos físicos, reputacionais
e regulatórios. Os riscos físicos abrangem situações
de rompimento ou diminuição no fornecimento industrial de água para uso na produção, irrigação, resfriamento e processamento de material. A decorrência
pode conduzir a limitação de vendas ou expansão de
produtos dependentes da água no processo produtivo, e no valor da água como commodities, que pode se
elevar no preço de produção e consumo.
Já no âmbito de risco reputacional, há situações
que envolvem o prejuízo à imagem ou marca sobre
potenciais conflitos com comunidades locais. O
conflito de interesses se dá pela disputa do acesso
da água para produção versus acesso da água para
o consumo numa região que sofre com escassez do
recurso. E quando há um aumento da preocupação
por diversos públicos de interesses, inclusive de
investidores, a probabilidade de perda reputacional
aumenta.
Outra categorização do risco se refere aos aspectos regulatórios. Uma empresa potencializa perda na
licença de operação quando, por exemplo, houver mudanças na legislação, aumento de custos e mudanças
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Quando se considera
a água um recurso
basicamente local ou
regional, o contexto
geográfico se torna
um elemento crítico
na avaliação de risco
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das sobre o uso da água, medidas de conservação,
engajamento com fornecedores, envolvimento da
sociedade civil nos programas de gerenciamento de
bacias hidrográficas, entre outros. Além de reforçar
a responsabilidade dos líderes empresariais sobre a
importância do recurso natural em questão, há uma
proximidade para a contribuição no atendimento dos
compromissos estabelecidos pela ONU nos Objetivos
do Milênio e no Pacto Global.
Quando se considera a água um recurso basicamente local ou regional, o contexto geográfico se
torna um elemento crítico na avaliação de risco. Empresas inovadoras devem se antecipar na análise dos
impactos decorrentes dos riscos sobre fornecimento de água em diferentes regiões e continentes se
atentando para o suprimento, a qualidade da água, os
ecossistemas, as necessidades da comunidade e os
dados demográficos. A inovação para uma empresa
de atuação global sugere a utilização de ferramentas
capazes de analisar os impactos das atividades da
água associados a hidrologia local, aspectos geopolíticos e socioambientais.
Há uma série de motivações para enquadrar a água
como um elemento de risco aos negócios. Quando
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nos requerimentos de tratamento de resíduos. Caso
não esteja preparada diante dos fatores externos,
haverá risco de aumentar os passivos ambientais e
reduzir receitas financeiras.
Aplicando as melhores práticas, uma empresa
terá condições de aperfeiçoar a medição de água
consumida e a eficiência nas operações internas. Isso
resulta em benefícios diretos ao uso do produto e a
cadeia de fornecedores. Em outras palavras, há uma
redução de custo e um reforço na vantagem competitiva, uma vez que a empresa se dispõe a prover soluções aos desafios da água para a cadeia industrial,
governo e consumidores.
Empresas líderes se anteciparão na ampliação de
mercado quando de fato obtiverem um claro entendimento sobre os riscos-chaves relacionados à água,
onde conseguirão priorizar e desenvolver estratégias
de mitigação sobre os impactos socioambientais. Os
resultados serão positivos e economicamente duradouros.
A água na Conferência Rio+20
Vinte anos se passaram e uma nova Conferência

das Nações Unidas ganha destaque nos holofotes
mundiais. A expectativa é prover uma oportunidade
à liderança global exercer atividades econômicas em
todas as esferas e que possam catalisar o desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza.
Especialistas consideram uma ótima oportunidade de elevar a água para questões estratégicas
em setores-chaves ao desenvolvimento econômico,
como a agricultura e a produção de energia.
Os representantes governamentais que estarão
presentes na Conferência não precisam esperar por
pressões da sociedade civil para começarem a agir.
É esperado que tenham uma agenda específica para
discussão da água, com prioridades a serem compartilhadas com a sociedade civil e líderes de negócios.

|

Notas
1 Disponível em http://www.who.int/features/factfiles/water/en/
2 Disponível em http://www.who.int/features/factfiles/water/water_facts/en/index7.html
3 Disponível em http://www.pwc.com/en_GX/gx/sustainability/publications/water-challenges-drivers-and-solutions.jhtml
4 Disponível em http://www.sec.gov/rules/interp/2010/33-9106.pdf
5 Disponível em http://www.unglobalcompact.org/issues/environment/ceo_water_mandate/
6 United Nations World Water Assessment Programme, 2009
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Para enriquecer as discussões e os resultados
na Conferência, as grandes entidades globais voltadas a soluções da água devem propor um conjunto de
metas integradas com outras questões críticas. Os
desafios devem tratados de maneira holística. A eficiência da água deve ser debatida com os desafios no
fornecimento de energia e nas lacunas de produção
de alimentos, onde aproximadamente 70% de utilização da água são destinados à agricultura. O restante
é voltado ao consumo industrial e ao uso doméstico,
representando 20% e 10% respectivamente6.
O uso da água voltado ao desenvolvimento sustentável deve remeter ao processo de governança e
transparência, que, como resultado, pode remeter à
distribuição justa desse recurso natural e com condições de qualidade no fornecimento e consumo.
Outra oportunidade está no enquadramento da
água nas políticas de mitigação e adaptação sobre
impactos das mudanças climáticas. Pouco debatida
das rodadas de negociação nas Conferências do Clima, o gerenciamento da água é primordial diante dos
eventos naturais que afetam os ecossistemas e as
regiões urbanas. Estudos apontam que o aquecimento global trará consequências negativas ao fornecimento e à qualidade da água. A Rio+20 encorajará
os países da importância da água na integração de
políticas do clima.
Há uma necessidade de ampliar a discussão sobre
a água, que por muitos anos foi abordada apenas por
especialistas e pelas comunidades científicas. A preocupação, além de atingir os âmbitos público e privado, deve se estender à sociedade civil consumidora.
A negligência e a postergação sobre a solução de
prover água ao planeta podem trazer conseqüências
incompatíveis à sobrevivência humana, um assunto
prioritário a todos os públicos de interesses. A busca
por soluções holísticas para garantir o fornecimento
de água está diretamente relacionada à existência de
futuras gerações. •
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*“A inovação é fundamental para a criação de uma sociedade humana sustentável. Enquanto
sociedade, não teremos êxito em criar um mundo mais sustentável se nos concentrarmos apenas
em fazer com mais eficiência aquilo que já fazemos.” Jurgen Dormann e Chad Holliday
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*Innovation is at the core of creating a sustainable human society
As a society, we will not succeed in creating a sustainable
world if we focus merely on doing more efficiently
what we currently do.
Jurgen Dormann e Chad Holliday
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Advogado especialista em Meio Ambiente e Tecnologia e
presidente da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico
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inovação tem caracterizado a raça humana, desde os primórdios, em que começamos a esculpir a pedra e a madeira
para fazer artefatos para a caça e a pesca,
até os tempos modernos, em que o homem modela
o petróleo e o aço transformando-os em máquinas
e aparelhos que aumentam exponencialmente a sua
capacidade de produzir, de se multiplicar e, por consequência, também de dominar o ambiente em escala
planetária.
A tecnologia, aliada umbilicalmente à criatividade e inovação, tem sido um dos pilares fundamentais da relação do ser humano com o planeta Terra.
A adoção de novas tecnologias e os saltos que as
mesmas proporcionaram tiveram o condão de mudar
radicalmente a forma como o homem se relacionou
e se relaciona com o meio ambiente, permitindo que
hoje, a partir de um simples aparato telefônico que
cabe na palma da nossa mão, possamos ver, acessar

e controlar praticamente quase todas as aplicações
que impactam a vida na Terra.
O planeta está interligado por esse imenso aparato tecnológico, fruto da capacidade criativa do ser
humano, constituindo, por uma camada de sensores e
mecanismos conectados que compõem de per si um
“sistema nervoso planetário”, aquilo a que os cientistas estão chamando de “internet das coisas” (internet
of things - IoT)1!
“With a trillion sensors embedded in the environment—all
connected by computing
systems, software, and services—it will be possible to
hear the heartbeat of the Earth,
impacting human interaction with the globe as
profoundly as the Internet has revolutionized
communication.”
Peter Hartwell
Senior Researcher, HP Labs*
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*“Com um trilhão de sensores instalados no ambiente e conectados através de sistemas informatizados, softwares e serviços, teremos condições
de ouvir a pulsação da Terra. O impacto disso na relação dos seres humanos com a Terra será tão profundo e revolucionário quanto o impacto da
internet nas comunicações.” Peter Hartwell
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* “Estamos atingindo o limite do planeta; na verdade, é
possível que estejamos muito próximos de excedê-lo. A
ciência, a tecnologia e a inovação podem ajudar a evitar
danos que sejam catastróficos para o meio ambiente e
o desenvolvimento. Mas apenas se conseguirmos deixar
para trás a ideia de que importa de onde veio determinada
inovação; precisamos reconhecer que formas distintas de
inovação têm um papel vital.” Professora Melissa Leach,
diretora do STEPS Centre
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“We are pushing up against planetary boundaries that
are near, or already past, breaking point.
Science, technology and innovation can help avert catastrophic developmental and environmental
damage. But only if we move beyond outdated notions of
whose innovation counts,
to recognise the vital role different forms of innovation
can play.”
Professor Melissa Leach, director of the STEPS Centre*

Pelo seu poder transformador, as tecnologias podem converter-se no elemento da equação capaz de
transportar a raça humana para uma nova dimensão no
âmbito da sustentabilidade e interação humana.
A internet, os novos ramos das nanotecnologias,
a bioética, a biomimética, a telemedicina, os sistemas
de inteligência artificial, as tecnologias verdes de baixo consumo de carbono, os processos de produção
de alimentos de alta intensividade e os sistemas de
purificação e dessalinização de água, entre tantos outros, são disso exemplo.
Essa relação, no entanto, não pode assentar na
tecnologia e inovação pura e simplesmente. Ela precisa integrar as diversas dimensões da sustentabilidade, na construção e modelagem dos processos
cognitivos de forma a poder projetar a criação e inovação para uma relação de equilíbrio entre as forças
da natureza, as sociedades humanas e os aparatos
tecnológicos do presente e do futuro.
O consumo de energia e a sustentabilidade futura
das nossas sociedades está totalmente dependente dos modelos que hoje forem desenhados pelos
nossos jovens programadores e analistas, mas essa
consciência precisa estar integrada desde o momento zero da inovação criativa e fazer parte da consciência desses jovens, assim como da dos líderes das
nossas sociedades.
A inovação, apesar de estar necessariamente no
cerne da criação das modernas sociedades humanas,
não é (como vem sendo historicamente demonstrado) por si mesma suficiente para equacionar o desafio
que está pela frente de unir eficiência e perenidade à
sustentabilidade que as soluções na escala mundial
demandam.
Como afirmam Jurgen Dormann e Chad Holliday,
“não teremos êxito em criar um mundo mais sustentável se nos concentrarmos apenas em fazer com
mais eficiência aquilo que já fazemos atualmente”.
O processo de criatividade e inovação (seja ele em
pequena3 ou em grande escala4) tem de contemplar
as vertentes da sustentabilidade nas suas múltiplas
dimensões (sociais, ambientais, econômicas, geográficas e culturais) para poder responder ao verdadeiro
desafio de assegurar e perpetuar, no longo prazo e na
escala necessária, a existência da raça humana sobre
o planeta Terra.
Infelizmente, inovar seguindo essas dimensões
ainda não é a regra entre a maioria dos governos, das
empresas, dos indivíduos, e por que não dizê-lo, das
sociedades humanas como as conhecemos hoje.
E isso acontece não apenas porque elas se recusem a fazê-lo, mas também porque, em muitos dos
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A partir dessa rede (a rede das redes)2, parte significativa de nossas ações podem ser direcionadas e
executadas, mudando a face do planeta e das próprias
relações entre os mercados, instituições, produção
de bens, consumo de energia e os acontecimentos
de maior relevância política das nossas sociedades.
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casos, ainda não dispomos das ferramentas adequadas para incluir as dimensões sociais, ambientais e
culturais nos modelos de gestão de forma a transformá-las em resultados tangíveis e equacionáveis na
lógica dos modelos econômico-financeiros.
A tecnologia e o ato criativo devem, portanto, estar imbuídos das várias dimensões da sustentabilidade (as dimensões ambientais, sociais, geográficas,
econômicas e culturais), em particular porque o ambiente em que hoje elas proliferam e se aplicam consiste não só de mercados, cadeias produtivas e redes
de distribuição, mas também de uma série de fatores
sociais e ambientais que estão emergindo em todo o
mundo, desde ecossistemas ameaçados a sistemas
sociais em falência, o aumento crescente do fosso
entre ricos e pobres, a falta de acesso ao conhecimento e as incertezas crescentes sobre os rumos e
os efeitos da globalização.
Vivemos um momento ímpar onde todos, de uma
forma ou de outra, discutem a relação do homem com
o planeta e o respeito às próximas gerações, um momento em que, apesar de não termos ainda alcançado
consensos globais, a construção de pontes entre as
diversas realidades já se iniciou e a geração de sinergias e consensos de âmbito regional alimenta o
fortalecimento do debate em âmbito mundial.
Um dos nossos maiores desafios enquanto sociedades vivas e em permanente mudança é certamente não só o de encontrar os consensos que sirvam
a cada cultura nas suas diferentes dimensões, mas
também o de criar as soluções que possam ser esca-

láveis e integradas com outras dimensões políticas,
econômicas e culturais no planeta.
Por isso, o desafio tecnológico deve fomentar não
só a inovação e a criatividade que levem ao aparecimento de novas tecnologias de alto grau de eficiência,
mas também, e em especial, as soluções que tragam
tecnologias de caráter duradouro5 e modelos sustentáveis para a humanidade e o planeta.
É nesse vértice de construção a longo prazo que o
esforço criativo precisa realizar-se, procurando ainda, num primeiro momento, satisfazer a criação de
soluções tecnológicas que respondam às necessidades de uma determinada comunidade, sociedade ou
de um ecossistema, mas sempre que possível sejam
hábeis para gerar soluções escaláveis atendendo às
novas formulações sociais, ambientais, econômicas
e culturais.
“Our vision is a world where science and technology work
directly
for social justice, poverty alleviation and the environment”
Professor Melissa Leach, director of the STEPS Centre*

A humanidade enfrenta desafios comuns que necessitam buscar modelos de alta eficiência, replicabilidade e capacidade de aplicação em escala.
As soluções a serem adotadas não precisam sempre
de ser réplicas exatas de modelos que em outros lugares deram certo. A humanidade tem escolhido diferentes
“caminhos e trilhas” para construir as suas sociedades
e muitas vezes diferentes percepções e abordagens cul-
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* “Nossa visão é a de um mundo onde a ciência e a tecnologia trabalhem diretamente a favor da justiça social, da redução da pobreza e do meio
ambiente.” Professora Melissa Leach, diretora do STEPS Centre
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turais chegam a resultados idênticos do ponto de vista
da qualidade de vida e bem-estar (os caminhos podem
ser diferentes, mas a última paragem do trem é a mesma
para todos, países, sociedades e seres humanos).
Se quisermos, no entanto, contribuir para a melhoria efetiva dos nossos padrões de vida e, ainda assim,
manter o crescimento da população, vamos precisar
prever os impactos em escala global no planeta e nos
seus recursos naturais, usando formas cada vez mais
inteligentes de produção e uso dos recursos humanos
e naturais. E isso, uma vez mais, só é possível com
saltos progressivos do ponto de vista da tecnologia.
Num mundo fragmentado, como esse em que vivemos hoje, o risco de conflitos aumenta e o “puzzle
das ideias”, contraposto aos “tabuleiros dos ideais”
nas sociedades modernas, ameaça criar medusas de
múltiplas cabeças.
Mas é exatamente da fragmentação que muitas
vezes nascem as soluções mais criativas, num ambiente multifacetado onde o espírito criativo se une
aos fatores que estão na gênese das sociedades modernas, na permanente jornada pelo crescimento, a
qualidade de vida e, agora, a sustentabilidade.
A gênese da construção de um mundo onde o ho-

mem está em harmonia com o planeta e contribui de
forma criativa para o aumento da qualidade de vida e
o desenvolvimento sustentável e duradouro está, sem
dúvida alguma, na encruzilhada entre a inovação, a
sustentabilidade e a mudança de paradigmas culturais com que nos defrontamos hoje.
“The future belongs to those who understand that doing more
with less is compassionate, prosperous and enduring, and
		
thus more intelligent, even competitive.“
Paul Hawken *

Por isso, a tecnologia, que sempre esteve a serviço
da humanidade, encontra um dos momentos mais profícuos para trabalhar a serviço dos seus próprios artífices,
imbuída do espírito inovador e revestida pelas diversas
dimensões da sustentabilidade (social, ambiental, econômica, geográfica e cultural), ela pode assumir definitivamente o seu papel de agente criativo e impulsionador,
capaz de interligar ideias, conectar anseios e construir
as “pontes consensuais” entre as sociedades humanas,
rompendo com os paradigmas culturais e interconectando, num piscar de olhos, as diversas estações do
planeta Terra, onde a vida habita. •

* “O futuro pertence àqueles que entendem que fazer mais com menos é uma atitude humanitária, próspera e duradoura, portanto
mais inteligente e até competitiva.” Paul Hawken

Notas
1 Rede formada por coisas e objetos com identidades e personalidades virtuais que operam em espaços inteligentes,
através de interfaces inteligentes, e conecta-se com usuários, contextos sociais e ambientais – acessível em http://
en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_Things#cite_note-10. Acessado em 3 de Junho de 2012.
2 A previsão da Cisco IBSG é de que haverá 25 bilhões de dispositivos conectados à internet até 2015, e 50 bilhões até
2020. É importante destacar que tais estimativas não levam em conta o progresso rápido da internet ou das tecnologias
referentes aos dispositivos. Esses números baseiam-se no que sabemos acerca da realidade atual. Além disso, o número
de dispositivos conectados por pessoa pode parecer baixo. Isso ocorre porque o cálculo baseia-se na população mundial total, e grande parte das pessoas ainda não tem conexão com a internet. Se reduzirmos a amostra da população às
pessoas que têm acesso à internet de fato, o número de dispositivos conectados por pessoa aumenta drasticamente. Por
exemplo, sabemos que, hoje, cerca de 2 bilhões de pessoas utilizam a internet. Com base nesses dados, o número de
dispositivos conectados por pessoa em 2010 passa para 6,25 em vez de 1,84. Fonte: Cisco IBSG, abril de 2011 – Acessado
em 3 de Junho de 2012 - http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf
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3 Inovar não deve ser apenas tarefa dos indivíduos e das empresas, das instituições de ensino e pesquisa, mas também
dos órgãos governamentais e das organizações da sociedade civil como um todo.
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4 Para que a sustentabilidade se incorpore efetivamente no desenvolvimento de inovações, é fundamental que o sistema
nacional de inovação esteja mobilizado para tanto, devendo se adequar a essa nova realidade. Inovação e Sustentabilidade:
Novos modelos e proposições – Autores: José Carlos Barbieri; Isabella Freitas Gouveia de Vasconcelos; Tales Andreassi e
Flávio Carvalho de Vasconcelos – http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-75902010000200002&script=sci_arttext.
Acessado em 3 de Junho de 2012.
5 Na língua francesa, a expressão usada para “desenvolvimento sustentável” é desenvolvimento durável ou duradouro
(développement durable). “Duradouro” é um termo mais adequado do que “sustentável” para qualificar um projeto de transformação da sociedade global, pois, como sustentável não especifica uma dimensão temporal, pode referir-se a qualquer
prazo futuro, inclusive os prazos políticos subordinados aos calendários eleitorais e os horizontes de planejamentos
empresariais, em geral não superiores a cinco ou dez anos.
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Por uma sustentabilidade

viável

por Kelly Nascimento
Editora de Insight-Bioma

Num momento em que parte do mundo se afunda numa crise que
parece sem fim e os emergentes não se mostram dispostos a abrir
mão de sua parte na festa do consumo, o mundo volta seus olhos
para a paradisíaca Cidade Maravilhosa, cenário para, 20 anos depois,
uma nova conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento
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sustentável. Mas qual é a sustentabilidade que queremos?
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essa Torre de Babel do clima, é possível
esperar por consensos ou medidas pragmáticas, em que pese o histórico pouco
animador? Afinal, os esforços para alcançar metas sociais e econômicas que resultem
na aguardada transição para a sustentabilidade são
repetidamente prejudicados pela incapacidade de
se chegar a um acordo sobre ação decisiva e coordenada em fóruns multilaterais e também pelo não
cumprimento de acordos financeiros. Ou seja, faltam
acordo e verba.
Numa modesta tentativa de antecipar resultados
da Rio+20, Insight-Bioma fez uma enquete com diversos setores da sociedade civil envolvidos no debate.
Um presságio do que os 7 bilhões de habitantes do
planeta – partes interessadas no assunto – podem
esperar desse futuro comum que nos une.
BOM NEGÓCIO
Mesmo o mais cético dos céticos a respeito da
existência do aquecimento global à parte há de encarar uma verdade: até 2030, o mundo precisará de,
no mínimo, 50% mais alimentos, 45% mais energia e
30% mais água. Os dados são do Painel de Alto Nível
das Nações Unidas, que deixam claro que os limites
ambientais impõem novos limites ao suprimento.
Como cravou Mahatma Gandhi, a Terra dá o suficiente
para satisfazer as necessidades de todos os homens,
não sua ganância.
Um bom elemento norteador para a Rio+20 seria
estabelecer, nesses 18 anos que temos, medidas objetivas que equacionem o desenvolvimento de nações
e pessoas, dentro das limitações físicas do planeta.
E só haverá consenso sobre sustentabilidade quando
for um bom negócio para todos, ou ao menos para a
maioria dos envolvidos. Afinal, ainda vivemos numa
sociedade capitalista em que os indicadores econômicos balizam as decisões.
Na avaliação do consultor de Energia Renovável
e Sustentabilidade da Trevisan, Antonio Carlos Porto
Araújo, o desenvolvimento sustentável pode ser um
bom negócio, quando entendido que a diminuição de
desperdícios ambientais significa aumento de lucros.
Trata-se de medidas como redução da intensidade
energética, redução de resíduos no processo produtivo e reciclagem de matérias-primas, por exemplo.
”O que se deve é olhar a questão ambiental sob a
ótica empresarial de fazer grandes negócios. Os negócios da nova economia verde vêm atingindo índices
cada vez maiores de sucesso. Ao mesmo tempo, os
consumidores também passam a exigir de seus fornecedores práticas ambientalmente amigáveis, so-

cialmente justas e economicamente corretas. É uma
ética de mercado que vem adquirindo força na sociedade, respaldando as empresas e os setores que
percorrem essa linha mais verde.”
Lançar um novo olhar sobre a questão pode ser
elucidativo, na opinião do especialista em Sustentabilidade da PwC, Ernesto Cavasin. “Conhecer melhor
e em outras óticas o que faz é sempre importante
e fortalecedor. Implementar metodologias e análises
com a ótica da sustentabilidade é um caminho novo
para buscar novas fotografias. E quando revelamos
esses novos ângulos do mesmo negócio, muitas vezes podemos ver problemas, riscos e benefícios que
não enxergávamos antes”, pondera.
O professor da FGV Direito Rio Rômulo Sampaio
é taxativo: a sustentabilidade só será um bom negócio quando estiver incorporada ao risco operacional.
”Para que isso aconteça, é necessário conhecer e
medir os riscos sociais e ambientais associados à
atividade da empresa. Investimentos em gestão desses riscos podem representar ganhos de competitividade e melhorar a imagem da empresa. Passa pela
integração das diferentes demandas de diferentes
atores que se relacionam com a empresa para que
seja possível traçar uma estratégia de gestão alinhada aos riscos regulatórios, jurídicos, de crédito e de
mercado que impõem atenção especial da empresa
para a área de sustentabilidade.”
Opinião consonante tem o presidente da União
Brasileira de Avicultura (Ubabef), Francisco Turra.
“Sustentabilidade não pode ser apenas negócio, e
sim a meta a ser perseguida por todos os negócios.
Isto pode ser muito bom para o Brasil, já que nossa
produção trabalha de forma mais avançada em torno
da sustentabilidade. Nosso setor avícola é um bom
exemplo disto.”
É preciso ir além. Para a consultora do Instituto
de Logística e Supply Chain (ILOS) Gisela Souza, um
bom termômetro para mensurar o sucesso da sustentabilidade é sua capacidade de criar negócios.
“A ideia de sustentabilidade, assim como foi com a
qualidade, já está ultrapassando a etapa inicial de
rejeição, onde ela era vista como algo que adiciona
custos, para se tornar um grande fator para melhoria
de produtividade. O tema sustentabilidade tem gerado diversos negócios, desde P&D à implementação
de novos produtos e processos, muitas vezes mais
lucrativos que outros. De toda forma, vale ressaltar
que o conceito de ‘um bom negócio’ já tem por trás
novas variáveis e uma nova interpretação”, teoriza.
Juntando essas peças, pode-se montar um esboço do
que seria a economia verde.
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mais programáticas de atendimento às necessidades
ambientais, conjuntamente contempladas em atendimento aos avanços sociais e aos mecanismos financeiros para satisfação do esperado retorno aos
investimentos. Significa dizer que se deve ser muito
conservador em termos de finalização de acordos e
consensos”, sentencia Antonio Carlos Porto Araújo.
A extensa agenda de debates – Cidades sustentáveis, energia limpa, segurança alimentar, água e oceanos são alguns dos temas críticos da conferência
– contrasta com a aparente falta de vontade política
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O QUE VIRÁ?
Teorias à parte, o que de prático pode se esperar
da Rio+20? A conferência não produzirá nenhum documento da envergadura das convenções do Clima,
Biodiversidade e Desertificação. E a verdade é que
nem se propôs a isso. Assim como a conjuntura internacional não ajuda. E ausências do porte de Barack Obama e Angela Merkel pintam o encontro na cor
do descrédito. “Nesse encontro, o que se deve esperar em termos de consenso é uma vitória da retórica
e de um discurso que jogará para adiante as medidas
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dos envolvidos. “Comparando Rio 92 com a Rio+20,
no que se refere à reunião oficial, percebe-se um desânimo daqueles que estão participando das diferentes rodadas preparatórias. Os principais pontos são
a falta de uma agenda e de documentos elaborados,
discutidos e acordados com a devida antecedência
a serem assinados e ratificados pelos mandatários
presentes ao evento, como ocorreu em 92”, avalia a
professora da FGV Susana Feichas.
Para Mario Ernesto Humberg, consultor do Instituto Millenium e um dos responsáveis pelo documento “Cuidando do Planeta Terra – edição para a
Rio 92”, a expectativa é bastante limitada. “Vai haver
muitos discursos de boa vontade mas pouca decisão
efetiva. Hoje, a maior preocupação de Estados Unidos e países europeus é com a situação econômica,
não ambiental.”

RANKING DAS MEDIDAS QUE
DEVEM SER APROVADAS NA RIO+20
1 Proteção à biodiversidade
2 Acesso universal a água e saneamento
3 Definição de indicadores de desenvolvimento
sustentável
4 Diminuição e reaproveitamento de resíduos
5 Inclusão da sociedade civil na elaboração de políticas
públicas e projetos ambientais

PROPOSTAS QUE SERÃO VETADAS
1 Frear o consumo dos países em desenvolvimento
2 Metas de redução de emissão de carbono para
países em desenvolvimento
3 Substituição de combustíveis fósseis por fontes
renováveis de energia
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4 Compromisso financeiro para atendimento de metas
ambientais
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5 Criação de uma superagência internacional
exclusivamente dedicada ao meio ambiente
Pesquisa realizada por Insight-Bioma

E A OBJETIVIDADE?
Dúvidas à parte, a ministra de Meio Ambiente, Izabela Teixeira, mantém o otimismo. “O Brasil tem um
desafio como um papel central na discussão ambiental do planeta. Somos G1 em biodiversidade e sediar
a Rio+20 ratifica essa posição de liderança. Não dá
para falar em desenvolvimento sustentável planetário quando se tem desigualdades, pessoas vivendo na
miséria, países em guerra e sem democracia. Tudo
isso faz parte do que chamamos de desenvolvimento
sustentável: ética, equidade, inclusão, crescimento
econômico.”
O ponto de direito ao crescimento econômico
gera faíscas em países desenvolvidos e em desenvolvimento. E uma guerra entre ricos e novos ricos
é impasse na certa. “A ideia de frear o consumo dos
países em desenvolvimento não passará, pois a ampliação por bem-estar social é um anseio dessas sociedades. Manter a discussão tendo como parâmetro
o nível de consumo dos países desenvolvidos sem
dúvida levará a um impasse, pois já é sabido que os
recursos de nosso planeta são finitos e não comportam tal crescimento. Este impasse se assemelha à
ideia de crescimento econômico zero e controle
populacional presente na reunião de Estocolmo em
1972. Na época, prevaleceu a soberania dos estados
nacionais”, compara Susana Feichas.
Por isso, como recomenda a diplomacia, a tendência é de sair pela tangente e mirar em temas que
sensibilizem todas as nações: erradicar a miséria;
melhorar o bem-estar humano; aumentar a justiça
global; fortalecer a igualdade global, inclusive a de
gênero; preservar os sistemas de apoio à vida na Terra para gerações futuras.
Nessa proposta, o Brasil faz coro: é preciso pensar antes o desenvolvimento, visto que o problema
não se limita a escolhas não sustentáveis, mas simplesmente à falta de opções. Para escolher, é preciso
antes garantir direitos humanos e necessidades básicas. Ou seja, é preciso antes fazer o dever de casa.
Tudo isso é muito bonito, mas é muito menos do que
se espera de uma conferência global para decidir o
futuro do planeta.
O que pode se esperar são boas promessas na
pauta, nada mais. Dessas, a mais pujante seriam os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, proposta
de um novo índice ou conjunto de indicadores de sustentabilidade. Afinal, o que não pode ser medido não
pode ser gerido. Senhores, façam suas apostas! •

O que podemos esperar da Rio+20?

“
“
“
“
“
“
“
“
“

A Rio+20 será a primeira conferência efetiva sobre desenvolvimento. O mundo inteiro vem discutir caminhos de desenvolvimento
baseado em paradigmas estabelecidos em 1992 e que ninguém em 20 anos abandonou, mas que poucos países tiveram a capacidade de
implementar. Então, a equação não está balanceada. Essa é a reflexão política a ser feita.”
Izabela Teixeira, ministra de Meio Ambiente
Esperamos que aconteçam avanços sobre o consenso existente em torno da produção sustentável, dentro de uma coexistência pacífica
entre a preservação e a necessidade de alimentar a população mundial. O Brasil quer preservar, mas pode e quer produzir.”
Francisco Turra, presidente da União Brasileira de Avicultura (Ubabef)
São muitos os desafios enfrentados pelo mundo para que compromissos sólidos possam ser assumidos nas negociações da Rio+20.
Podemos esperar uma declaração genérica que contemple a necessidade de proteção ambiental, mas que inclua também os pilares social
e econômico na transição pretendida para uma economia verde.”
Rômulo Sampaio, professor da FGV Direito Rio
Tudo indica que um dos destaques da Cúpula Rio+20 será a constituição de um Fundo Verde, da ordem US$ 100 bilhões anuais, e a
criação de uma agência internacional especializada, em substituição ao atual Pnuma.”
Antonio Oliveira Santos, presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).
Nesse encontro, o que se deve esperar em termos de consenso é uma vitória da retórica e de um discurso que jogará para adiante
as medidas mais programáticas de atendimento às necessidades ambientais, conjuntamente contempladas em atendimento aos avanços
sociais e aos mecanismos financeiros para satisfação do esperado retorno aos investimentos.”
Antonio Carlos Porto Araújo, consultor de Energia Renovável e Sustentabilidade da Trevisan
A Rio+20 não será uma reunião de tomada de decisões. Para a Europa, onde estão os principais entusiastas da sustentabilidade, a
palavra de ordem é sair da crise econômico-institucional. Mas isso não significa que a conferência será um fracasso. Acredito que o maior
ganho que podemos tirar da Rio+20 é o entendimento de toda a sociedade de que política pública é feita pela sociedade orientando seus
representantes, e não o contrário.”
Ernesto Cavasin, especialista em Sustentabilidade da PwC.
Se poucos avanços se esperam em termos concretos, não há dúvida que o evento trará ganhos no sentido de disseminação de informações junto à sociedade, maior conscientização e reflexão sobre as questões socioambientais que estamos vivendo. É mais uma
oportunidade para fazer um balanço sobre conquistas e lacunas e buscar soluções.”
Susana Feichas, professora da FGV
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Rio+20 tende a ser o evento de política internacional mais relevante desse período e deve trazer um outro marco para a criação de
um novo padrão de desenvolvimento humano. A relação entre concentração de renda e geração de ‘danos’ ambientais deve ser explicitada, juntamente, com discussões em torno do conceito de ‘poluidor – pagador’ que deve avançar dentro do contexto global e de impactos
sociais.”
Gisela de Souza, consultora do ILOS
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Haverá um consenso geral no sentido de um desenvolvimento sustentável, superação das questões da miséria, esforço em prol da
educação e pela redução da emissão de carbono. Mas a maior parte dessas intenções vai ficar no discurso, não na fixação de metas que
viria a ser efetivas.”
Mario Ernesto Humberg, consultor do Instituto Millenium
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Para que o conceito de desenvolvimento
sustentável seja implementado
efetivamente no cotidiano das pessoas,
é preciso que governo, empresas e
sociedade estejam engajados. No Rio,
uma boa resposta do setor produtivo
vem do Sistema FIRJAN. Além de
assessorar empresas no sentido de
viabilizar uma produção mais limpa, a
Federação preparou duas iniciativas
para sensibilizar a sociedade para a
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Rio+20: os projetos Heróis do Futuro e o
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Humanidade 2012.
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Antonio Batalha
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ara crianças e jovens, o Heróis do Futuro
é um projeto multiplataforma que trabalha a agenda da Rio+20 numa linguagem
com alto poder de atração desse público-alvo: games. A iniciativa visa conscientizar estudantes da rede municipal de educação, de escolas
particulares e alunos da rede SESI/SENAI sobre os
desafios relacionados à sustentabilidade.
“O Sistema FIRJAN, na condição de ativo participante da Rio+20 – por meio da condução de discussões técnicas e empresariais – entende o projeto
Heróis do Futuro como sua contribuição para a mobilização dos jovens da cidade do Rio de Janeiro em
relação ao evento e à disseminação dos conceitos
de sustentabilidade entre esse público, nele incluídos nossos alunos das redes SESI e SENAI”, afirma
a diretora de Inovação e Meio Ambiente, Marilene
Carvalho.
Com a parceria da Secretaria Municipal de Educação, disponibilizando a utilização de suas escolas, o projeto se divide nos módulos presencial e
on-line. O primeiro constará de visitas guiadas por
monitores devidamente capacitados aos estabelecimentos de ensino associados, onde exibirão um
vídeo educacional 3D e promoverão debates sobre a
pauta da sustentabilidade.
“Uma das maiores qualidades do Heróis do Futuro é a forma lúdica e interativa com a qual todo
o projeto foi desenvolvido. Temas como a erradicação da fome e da pobreza, a produção e o consumo
sustentáveis, além das atitudes que cada um pode
tomar no seu dia a dia estão descritos numa linguagem própria para sensibilizar os jovens. Alinhadas com esse conceito, as tecnologias empregadas,
a exemplo do filme em 3D, da interação através de
redes sociais e dos games virtuais, contribuem para
tornar a iniciativa atraente ao nosso público-alvo”,
acrescenta a diretora.
Na parte on-line, o site www.firjan.org.br/heroisdofuturo abrange uma série de dados, pesquisas,
filmes e links sobre os conceitos atuais da sustentabilidade; notícias sobre a Rio+20; além de um game
em formato de concurso cultural, com premiação.
Esse módulo conta, ainda, com o suporte das ferramentas Facebook, Twitter e um blog com informações acerca do que vem sendo realizado na área em
âmbito internacional, assim como dicas para auxiliar
e incentivar os participantes durante a competição.
De caráter exclusivamente recreativo, sem nenhuma modalidade de sorteio ou pagamento, o concurso se desenvolverá em duas frentes. Na categoria escolar, podem participar alunos do 6º ao 9º ano

do ensino fundamental das redes municipal, federal
e particular da cidade do Rio de Janeiro e da rede
SESI e SENAI do estado. Já a categoria livre é aberta
a qualquer pessoa, a partir de 10 anos, em todo lugar
do mundo. A primeira etapa, denominada Sustentabilidade, se desdobrará em quatro vertentes – Resíduos, Saneamento, Transporte e Poluição, vinculadas aos aspectos sociais, econômicos e ambientais
–, cada uma com jogo, quiz e desafio específicos.
As equipes que obtiverem pontuação suficiente para
passar à segunda fase terão que construir um modelo de cidade sustentável, defendendo propostas
sob a perspectiva de transformação do mundo.
A expectativa, segundo Marilene Carvalho, é
atingir um universo de 250 mil jovens. “Além disso,
com a criação de uma categoria aberta e da versão
em inglês de todo o material, esperamos multiplicar
as possibilidades de divulgação de nossa mensagem, nacional e internacionalmente”, ressalta.
HUMANIDADE NO CENTRO
Paralelamente à Rio+20, o Sistema FIRJAN promove, em parceria com FIESP e Fundação Roberto
Marinho, o Humanidade 2012 – um espaço inovador
de convivência e reflexão aberto a toda a sociedade,
no Forte de Copacabana – um dos cartões-postais
da cidade. É durante evento que serão anunciados
os vencedores do Heróis de Futuro.
O Humanidade 2012 – orçado em R$ 44 milhões
e executado em uma estrutura modular de 500 mil
toneladas – leva a assinatura da cenógrafa Bia Lessa. Sua concepção partiu do conceito de reaproveitamento, ao término do evento, de todos os materiais
empregados, desde andaimes, tapumes e móveis até
o lixo produzido, além da doação dos vídeos educativos para as escolas públicas. Patrocinada pela Prefeitura do Rio e pelo Sebrae, a iniciativa acontece de
11 a 22 de junho.
Para o presidente do Sistema FIRJAN, Eduardo
Eugenio Gouvêa Vieira, o Brasil vive um momento
único, graças aos vultosos investimentos em curso
no país inteiro e é preciso aproveitar as oportunidades. “O Rio, com uma indústria pujante, e o Brasil
exercem forte liderança global no debate da questão
do desenvolvimento econômico e da sustentabilidade, geradora de emprego e renda e da redução das
desigualdades sociais. Nossa união com a FIESP resulta em uma agenda larga, visando tornar o setor
empresarial nacional mais competitivo. Na mesma
linha, encontra-se a parceria com a Fundação Roberto Marinho e o Canal Futura, envolvendo a formação de mais de 200 mil jovens do SESI/SENAI e

Personagens do game “Heróis do Futuro”, iniciativa do Sistema FIRJAN para
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setores e modos de pensar. Assim, maiores serão
os avanços obtidos, para os quais trabalharemos
com base no exemplo e na persuasão.”
Por sua vez, o presidente da Fundação Roberto Marinho, José Roberto Marinho, destaca o valor
da atuação integrada entre os agentes no âmbito de
empreendimentos como o Telecurso (que certifica,
anualmente, 400 mil alunos) e o programa, financiado pela iniciativa privada, Todos pela Educação.
“Há 22 anos nossas organizações lançaram o Globo
Ecologia, pioneiro na abordagem da área ambiental na mídia. E, recentemente, a Fundação criou o
projeto Florestabilidade, no intuito de incentivar
vocações para carreiras em manejo florestal, propagar o uso sustentável das florestas e fornecer
recursos pedagógicos para professores e técnicos
da Amazônia. Em 2014, inaugurará, ainda, o Museu
do Amanhã, no Porto Maravilha, aliando educação,
sustentabilidade, meio ambiente, tecnologia, meios
de comunicação e cultura. Vamos mostrar que tudo
o que se faz implica consequências, com a finalidade
de ajudar os indivíduos a fazerem escolhas certas.”
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Guarim de Lorena

sustentabilidade

das escolas da rede pública do Rio e de São Paulo.”
Durante o evento, a indústria lançará um documento histórico: um posicionamento conjunto sobre
sustentabilidade. “O setor industrial assumiu o compromisso de divulgar uma carta pública contendo o
seu posicionamento a respeito de sustentabilidade,
em 21 de junho, no Seminário de Lideranças Empresariais. Nesse contexto interativo, o Humanidade
2012 marcará uma nova perspectiva na história do
Rio para o futuro das nações”, antecipa Eduardo Eugenio.
O vice-prefeito do Rio, Carlos Alberto Vieira Muniz, ressalta a importância da sinergia entre as diversas instituições envolvidas na iniciativa, que terá
como um dos pontos altos a reunião da cúpula dos
mandatários das maiores metrópoles do mundo. A
Cities Climate Leadership Group (C40) objetiva a
busca de soluções para os desafios impostos pela
vida urbana e o debate sobre o papel das mudanças
climáticas na consecução do crescimento econômico atrelado a ações sustentáveis. “As expectativas
seguem no sentido da convergência dos diferentes
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Abel Gomes, Paulo Skaf, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, Carlos Alberto Vieira Muniz, José Roberto Marinho e Bia Lessa:
preparativos para o Humanidade 2012

É indiscutível que a Cachaça 51
tem qualidade de primeira.
Mas o que é indiscutível também
são os benefícios que a 51 traz para
o meio ambiente. Ela tem gestão
racional dos recursos naturais
com a reciclagem de embalagens
e detém, desde 1999, os certificados
ISO9001 e ISO14001.
Além de ser também a primeira
fabricante de cachaça a aderir
ao Etanol Verde, o que comprova
o compromisso da empresa com
as boas práticas ambientais.
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Para mais informações,
acesse o relatório ambiental
no site: ciamuller.com.br.
ciamuller.com.br
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Já o presidente da FIESP, Paulo Skaf, lembra que,
em contrapartida à realização a portas fechadas no
Riocentro, da Rio+20, o Humanidade 2012 nasceu
sob a inspiração de oferecer aos cariocas e seus
visitantes, nacionais e internacionais, informações a
respeito das práticas adotadas aqui e no exterior em
termos de sustentabilidade. “Neste local estratégico
do Rio, com vista para o mar e o verde, pensamos
em como traduzir essas ações de maneira criativa
e mágica, a fim de que as pessoas, pelo conhecimento, enxerguem a real importância do tripé social,
econômico e ambiental para o crescimento do país,
cujo maior patrimônio são os cidadãos. Não queríamos que o projeto tivesse a cara de um determinado
produto ou setor. Por isso, o apoio de instituições.”
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SEMINÁRIO, OFICINAS E EXPOSIÇÃO
A eleita para apresentar ao público ambientações
lúdicas, capazes de amadurecer a compreensão em
torno de um modelo de desenvolvimento – em cima
de avanços na economia, inclusão social e atenção
ao meio ambiente –, foi a consagrada cenógrafa Bia
Lessa. “A Rio+20 configura uma rica oportunidade
para que governos e empresas se unam, sem preconceitos, em prol da criação de uma ideia de humanidade. Elaboramos um espaço aberto à discussão
para todos, instalado na forma de um edifício-andaime translúcido – feito de material reaproveitado,

do ângulo de uma arquitetura que se transforma –,
tirando partido da vista extraordinária do Forte de
Copacabana e respeitando a topografia do terreno
e as forças da natureza”, pontuou. O Humanidade
2012 disporá de áreas para debates, seminários, oficinas, exposições e shows e de salas temáticas em
uma estrutura tubular – a maior montada no local
até hoje, com 7 mil m2, 170 m de comprimento, 18 m
de altura e 40 m de largura, podendo resistir a ventos de até 120 km/h. O prédio ostentará, na fachada, as bandeiras de todos os países participantes da
Conferência e terá, ainda, um sistema de captação
da brisa do mar, o que permitirá a ventilação natural
dos ambientes. A estimativa é de que o evento atraia
cerca de 10 mil pessoas por dia.
Circuito Expositivo será composto pelos seguintes ambientes, divididos em salas: “Mundo em que
vivemos”, “O Mundo Dividido”, “Brasil Contemporâneo”, “Capela – Espaço das Humanidades”, “Homem
e suas Conexões”, “Biodiversidade Brasileira”, “Diversidade Humana Brasileira”, “Das Produções Humanas”, “Rio de Janeiro”, “Indivíduo e Das Forças da
Natureza”, “Terraço do Olhar”, “Museu do Amanhã”;
além de Café Cultural e Auditório das Humanidades.
Um grande jardim servirá de ponto de confluência
para todas as salas e de encontro e celebração entre
os visitantes, convidando-os a juntos partilharem o
conceito fundamental de humanidade. •

49

|

insight-bIOMA

capital humano

O

bras
mais

|

insight-bIOMA

sustentáveis

50

A indústria da construção pesada participa como
prestadora de serviços ou associada em todas as
obras de um dos principais projetos do governo
federal: o Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC). E uma preocupação constante tem sido a
implementação de critérios de sustentabilidade.
Nesse sentido, uma iniciativa capitaneada por
Rodolpho Tourinho – ministro de Minas e Energia no
governo de Fernando Henrique Cardoso – areja o
debate. À frente do Sindicato Nacional da Indústria
da Construção Pesada e Infraestrutura (Sinicon),
ele capitaneia as empresas do setor rumo a uma
proposta ousada: aperfeiçoar as condições de
trabalho nos canteiros de obras Brasil afora.
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fortalecimento da indústria da construção
foi uma das principais estratégias adotadas pelo governo federal, nos últimos anos,
para enfrentar os desafios econômicos
do país. O Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC), ao lado do programa habitacional Minha Casa,
Minha Vida e a maior oferta de crédito público para o
setor atestam a afirmativa. E a tendência é de crescimento. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) projeta que uma taxa de crescimento anual do
Produto Interno Bruto (PIB) da construção civil deve
subir entre 8,8% e 12% até 2014. Grandes eventos,
como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, também explicam esse crescimento.
A melhoria da infraestrutura tem um impacto proporcionalmente maior sobre a base da pirâmide social, produzindo o chamado “bom crescimento”, ou
seja, aquele que privilegia as camadas da população
mais necessitadas sem perda do dinamismo econômico. Para as empresas da construção civil, o desafio

para os próximos anos é manter e expandir os investimentos em inovação e treinamento de mão de obra,
que precisa estar preparada para a intensificação do
volume de trabalho já em 2012. Hoje, o segmento da
construção pesada emprega 1 milhão de trabalhadores no Brasil.
No entanto, o setor entendeu que é preciso avançar mais. O aprimoramento das condições de trabalho
da indústria da construção começou a ser discutido
entre o governo federal e as entidades representativas de empresários e trabalhadores do setor em março de 2011. As conversas resultaram em um acordo
tripartite assinado no dia 1º de março, em Brasília,
por empresas, governo e centrais sindicais. “Esse
acordo nasceu ao longo de mais de dez meses de
discussão e foi negociado entre o Sinicon, sindicatos
e centrais de trabalhadores e a Secretaria-Geral da
Presidência da República. Isso foi um assunto tratado como de maior importância. E há engajamento de
todas as partes. Tanto que os sindicatos e as centrais

durante a obra, promover a gestão de tudo isso e ter
a consciência de que ela precisa propiciar, efetivar
as vontades do contratante. E mesmo a questão de
formação e qualificação de pessoal e até de aspectos
que devem ser evitados. É fato que você, ao juntar 30
mil pessoas, vai ter problema de prostituição infantil,
de tráfico de drogas, entre várias outras questões. A
construtora tem que ter a consciência disso e do que
é preciso fazer. Nossa atividade está ligada intrinsecamente ao desenvolvimento do país. Como brasileiros e empresários, portanto, temos um compromisso
maior com o fortalecimento e a expansão do setor de
infraestrutura.”

“O conceito das obras mais
sustentáveis amplia dois
pontos fundamentais do
compromisso nacional para
a melhoria de condições
de trabalho da indústria da
construção pesada. São eles:
formação e qualificação de
pessoal e relações com a
comunidade”
Rodolpho Tourinho
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Por isso, ele decidiu agir. Ainda neste ano, o Sinicon promoverá um seminário, convocando todas as
empresas a aderirem a esse programa. “Nossa ideia
é que possamos estabelecer, a partir desse passo,
todas as necessidades em cada grande obra, em cada
canto do país. Mapeada essa necessidade, vamos iniciar a etapa de formação e qualificação. O que queremos é que, através do Sindicato, haja uniformidade de
critérios e que você aproveite bem em escala. Fazer
isso de forma global, mais eficiente e mais ordenada,
padronizada”, define Tourinho.
O próximo passo é apresentar o mapeamento ao
SESI e ao SENAI a fim de garantir a oferta de todos os
cursos necessários. “Na parte de formação estamos
fazendo convênio com o SESI; na de qualificação,
com o SENAI. Em formação, vamos trabalhar com
os trabalhadores depois do expediente, num curso

|

propuseram que se amplie o compromisso no que
tange a formação e qualificação profissional”, afirma
Rodolpho Tourinho.
E, da parte do Sinicon, a intenção é ampliar o
compromisso no sentido de implementar o conceito
de obras mais sustentáveis. “A rigor, o conceito das
obras mais sustentáveis amplia dois pontos fundamentais do compromisso nacional para a melhoria de
condições de trabalho da indústria da construção pesada. São eles: formação e qualificação de pessoal e
relações com a comunidade, que representa relação
com o entorno. É uma ampliação do compromisso no
que ele tem de mais importante para o trabalhador e
para a sociedade.”, explica o presidente do Sindicato.
Na avaliação de Tourinho, as grandes obras que
foram feitas no país deixaram um passivo muito grande. “Não quero atribuir esse passivo a construtoras,
mas aos contratantes. A responsabilidade maior tem
que ser de quem contratou a obra, o investidor. Mas
as construtoras também têm a responsabilidade de,

53

capital humano

de EJA (Educação para Jovens e Adultos) a fim de
atingir uma melhoria da formação deles. Já durante o
expediente, vamos fazer a qualificação via SENAI, ou
seja, treinar o pessoal naquelas funções essenciais
para a construção pesada. E certificar, dar a eles um
certificado’, detalha Tourinho.
Nessa proposta educacional, a comunidade do entorno também está inserida. Isso porque a capacitação não será restrita aos empregados atuais da empresa. “É preciso buscar esse pessoal na comunidade
a fim de qualificá-los. A ideia é que você aproveite o
máximo possível da comunidade do entorno para tra-

Belo Monte e Comperj
são duas obras de
grande proporção e
alta capacidade de
mobilização

Marcelo Carnaval
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Rio Xingu, onde será construída a hidrelétrica de Belo Monte
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sa de que a comunidade tem que estar mais próspera
quando a obra termina, os operários mais capacitados e os moradores mais educados, com a mudança
obedecendo aos critérios verdes de preservação e
contrapartidas.
Para isso, é necessário que sejam criados indicadores, metas e exigência de certificação dos resultados. E Tourinho está atento a isso. “Da nossa
parte, pretendemos ampliar o que foi proposto em
termos de relação com a comunidade. Queremos
que, a partir daquilo o que foi acordado entre as
partes, ao longo do período, sejam criados índices
de referência para saber o que vamos medir, e que
no fundo se tenha uma certificação. Ou seja, o que
foi acertado em audiência pública, que foi feito ao
final da obra. Essa certificação – uma novidade para
a realidade brasileira – não pode ser feita nem pelos
trabalhadores, nem pelas empresas construtoras,
nem pelos contraentes e nem pelo governo. É preciso que seja feito por alguém de fora. Isso dá tranquilidade para atestar que o combinado foi cumprido”,
complementa.
A missão é complexa, mas disposição não falta.
“A experiência que passei no Ministério de Minas e
Energia me deu uma visão clara do problema. Um
dos exemplos foi a hidrelétrica de Tucuruí, construída
para gerar uma energia que não ficou naquela região.
E o pior foi saber que todo o entorno nunca teve benefício direto daquela energia ali gerada; a situação
só mudou com o lançamento do projeto “Luz no Campo”, que depois virou “Luz para todos”. É um absurdo! E sei que há uma série de outras barragens que
passaram por situação semelhante. No fundo, não
se tomava grande conhecimento social. E é preciso
atentar para isso.”
Tourinho já sonha com um primeiro case: as obras
da usina de Belo Monte! “A construção de Belo Monte
requer nada menos que 30 mil operários, numa região
que não oferece condições de moradia ou infraestrutura mínima. Ao lado do Comperj, são duas obras de
grande proporção e alta capacidade de mobilização”,
comenta. Está lançado o desafio. •
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balhar nessas obras. No fundo, o que a gente quer é
transformar o canteiro de obra num canteiro-escola.
O primeiro objetivo é qualificar o pessoal, preparar
o morador da comunidade. Quando você capacita e
dá um certificado, no fundo, você dá uma profissão a
essa pessoa. E dá a oportunidade de que ele desenvolva essa profissão dentro da empresa que o treinou.
Isso é uma grande contribuição que o setor tem que
dar para o setor de educação do país. Resumindo, todos juntos colaboram para resolver uma das grandes
questões do Brasil, que é a educação.”
A ideia é reunir todas as empresas do setor na
empreitada, independentemente do porte. “O Sinicon
tem mais de 100 empresas associadas. As grandes
obras não são tocadas por grandes empresas, as
pequenas também são envolvidas nesses projetos,
geralmente como subcontratadas. Logo, os grandes
projetos envolvem grandes, médias e pequenas empresas. O que é muito importante em obras grandes
é o fato de reunirem muitas pessoas. Jirau tem 17 mil
funcionários.”
A iniciativa é um marco nas relações entre o capital e o trabalho. Segundo os novos conceitos propostos por Rodolpho Tourinho, as grandes obras passariam a ser polos de irradiação de desenvolvimento
para as regiões no seu entorno. Seria a inversão de
velhos e amargos exemplos históricos. “Queremos
que, nas relações com a comunidade, ela saia mais
próspera do que era e sem problemas sociais. O que
significa dizer que queremos que o trabalhador saia
mais qualificado do que chegou e a comunidade, mais
próspera do que quando a obra começou. Entendemos todas as limitações e os problemas de se levar
um plano desse adiante. Mas também entendemos
que seria uma obrigação da indústria da construção
pesada pensar nisso, se envolver e colocar isso como
sua grande bandeira.”
Vale lembrar que, quando se fala de entorno, a
área pode ter uma abrangência diversa: ser um bairro, um município, alguns municípios ou mesmo mais
de um estado, constituindo um eixo socioeconômico-ambiental. O importante nesse conceito é a premis-
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Viver carioca:
por Denise Portella Rosa
Presidente da LVA e doutora em Engenharia de Transportes
Stela Maris Murta
Mestre em Planejamento Urbano pela University of Oxford Brookes

para as favelas
Passando pela Linha Vermelha ou sobre a ponte
nova no sentido Centro é possível observar do alto a
favela da Maré com seus longos corredores maciços e
sombrios, cercados por prédios de lajes e tijolos, sem
qualquer vegetação. É então quase impossível deixar
de sentir um profundo desalento ao contemplar aquele
ambiente monocromático, aparentemente árido, sem
praças ou jardins, sem espaços de convivência à vista.
E uma pergunta se instala: será possível termos um
dia, nesses espaços especiais da cidade, onde habita
grande parte da população do Rio, a qualidade de
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vias, habitação, comércio e serviços que têm bairros
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consolidados da cidade?

Fotos: Marcelo Carnaval

VIVER CARIOCA:
INOVAÇÃO PARA AS FAVELAS
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Denise Portella Rosa, presidente da LVA e doutora em
Engenharia de Transportes
Stela Maris Murta, mestre em Planejamento Urbano
pela University of Oxford Brookes
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Viver Carioca, tal como entendido pela
LVA, propõe a busca de um urbanismo que
integra, acolhe, inova, abriga, requalifica,
amplia a participação, conduz ao convívio
e se abre à diversidade e à inclusão. Um urbanismo
humanista que aponte para a ação criativa e coletiva
em prol do desenvolvimento de atividades econômicas potenciais, através do aprimoramento do saber
coletivo local aberto à interação com o entorno imediato e à atração de investimentos e parceiros.
O Viver Carioca para o século XXI coloca a necessidade de se rever o conceito de favela como área
apenas de moradia, excluída da vida econômica e do
dinamismo sociocultural ampliado da rede urbana do
Rio de Janeiro. Há, nessas áreas, vocações que podem agregar valor à cidade e trazer oportunidades de
trabalho e novos saberes para os seus moradores.
Há questões complexas e extremamente relevantes para o avanço de ações relacionadas à inserção
urbana das áreas de favelas. Entre elas, consideram-se a necessidade de uma legislação urbana específica e adequada, o desenvolvimento de instrumentos de captação de recursos para investimentos em
infraestrutura e a criação de áreas para empreendi-

mentos urbanos que associem a geração de emprego
e renda local com investidores externos e internos.
Legislação urbanística
para alavancagem de investimentos
Fluxos trazem vitalidade. Fluxos podem arejar, reavivar, trocar, abrir novas possibilidades. A vida cada
vez mais se intensifica na diversidade de fluxos: de
pessoas, mercadorias, serviços, informações, cultura, amizade, solidariedade, interesses. Os projetos de
urbanização e desenvolvimento das favelas devem
permitir abertura aos fluxos de diferentes naturezas,
de modo a garantir a inserção de seus moradores em
todos eles.
Neste sentido, conhecer o potencial do lugar onde
se habita traz para a população ali presente o poder
de negociação, de forma a ampliar a sua participação
efetiva no processo de melhoria e de transformação
urbana que o Rio, como um todo, está vivendo.
Hoje, as áreas de favelas não possuem uma legislação urbana que permita o desenvolvimento adequado de obras de infraestrutura, moradias, serviços e
outras atividades econômicas. No entanto, muitas de
nossas favelas têm condições intrínsecas como, por

A transformação de áreas
degradadas em polos de
atração de investimentos é
um desafio para propostas
inovadoras que tragam
garantias de retorno. Que
modelos, entre tantos,
poderão ser utilizados?
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Reorganização territorial
e abertura de oportunidades
Um dos pontos de estrangulamento da qualidade
urbana das áreas de favela está relacionado com as
altas taxas de aproveitamento do solo em detrimento de áreas verdes, de circulação de pedestres e de
veículos, afastamentos para ventilação e iluminação.
Promover novos padrões construtivos pode ensejar a
abertura de oportunidades.
Isso não significa necessariamente um desadensamento populacional. Implica, sim, revisão de parâmetros urbanos para reorganizar o território, tendo
em vista as possibilidades construtivas e o desenvolvimento de legislação adequada.
Contemplar o aproveitamento do solo com racio-
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exemplo, vantagens locacionais, que podem alavancar melhorias. Uma legislação específica e projetos
apropriados a cada caso são essenciais para a intensificação dos fluxos, entre eles, investimentos diretos e indiretos e captação de recursos para infraestrutura mais amplos. É preciso entender a realidade
específica de cada favela para propor uma legislação
urbanística que contemple um mix dos instrumentos
urbanísticos mais adequados para os objetivos propostos.
Os especialistas devem se imaginar na posição
dos moradores para encontrar e construir, com eles,
alternativas que lhes tragam conforto, prosperidade,
multiplicidade de serviços, de lazer e de maior intercâmbio com os bairros que os cercam. É preciso,
sobretudo, escutá-los, incluí-los, dar-lhes voz. Para
a elaboração conjunta de leis urbanas, torna-se imprescindível a construção dialógica entre poder público, moradores e interessados em investir nessas
áreas especiais da cidade.
Já existe um conhecimento acumulado sobre essas comunidades; há muitos profissionais competentes que vêm se debruçando sobre o assunto. É preciso buscar agora um acordo possível entre técnicos,
moradores e suas lideranças, governo, concessionárias de serviços públicos e a iniciativa privada para
garantir a eficácia das ações na área. A elaboração
de leis urbanísticas para cada favela impõe conhecer
e levar em conta as peculiaridades socioeconômicas
e culturais dos habitantes, bem como as características físico-espaciais do território e o fluxo de pessoas, serviços e mercadorias.
A transformação de áreas degradadas em polos
de atração de investimentos é um desafio para propostas inovadoras que tragam garantias de retorno.
Que modelos, entre tantos, poderão ser utilizados?
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nalidade construtiva, visando à requalificação urbana, pode abrir novo horizonte de oportunidades que
integrem os moradores locais e uma nova dinâmica
econômica no espaço urbano deteriorado.
Em uma cidade como o Rio de Janeiro, com a beleza de morros, vegetação, praias, paisagens, clima e
diversificação de atrativos ambientais, geográficos e
culturais, cada localidade pode aproveitar suas condições locacionais para usufruir de um maior valor.
Para isto, os ambientes urbanos têm que ser favoráveis ao convívio e à atração de negócios, de várias
naturezas e dimensões. O planejamento urbano adequado para as favelas deve contribuir para oferecer
espaços de convívio e de aglomeração de comércio
e serviços.
Tais espaços de convergência podem ser multiplicados e devem ser previstos com dimensionamento
adequado para suprir as necessidades atuais e futuras, além de oferecer áreas para novos empreendimentos e serviços. Onde poderão ser localizados se,
normalmente, as áreas já têm alto índice de aproveitamento do solo?
Os critérios de localização desses espaços de
convergência devem ser criados em conjunto com
a população, mas implicam necessariamente novas

As favelas cariocas contêm as
sementes para o desenvolvimento
criativo de suas vocações e são
territórios potencialmente aptos à
geração de valor

aberturas nos focos de encontro, nos elos principais
de acesso, nos cruzamentos de vários pontos de circulação. Outros fatores devem ser considerados: disponibilidade de áreas planas ou platôs; novos acessos
para atendimento de um maior número de moradores
e meios de transporte para ampliar a permeabilidade
de pessoas e mercadorias.
Um desafio a ser enfrentado é a negociação das
possibilidades de mudança da ocupação atual e das
diversas alternativas da futura disposição de lotes e
edificações. Como atender aos interesses dos diferentes usuários e tomadores de decisão?
Delinear o perfil de atividades econômicas mais

O Pedrinho tem 7 anos. E, desde que nasceu,
ele nunca viu outra empresa que não fosse a SulAmérica
ganhar o prêmio de melhor atendimento do Brasil.
A SulAmérica Seguros, Previdência e Investimentos garantiu, pelo sétimo ano
consecutivo, o prêmio de excelência no atendimento da Revista Consumidor
Moderno na categoria seguros e também venceu nas categorias previdência

no caminho. Se você quer o melhor atendimento e a melhor solução em seguros,
previdência e investimentos, fale com a SulAmérica.

Se aborrecer pra quê?

|

116 anos faz tudo para que seus clientes não tenham nenhum aborrecimento
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e saúde. Tudo isso é o reconhecimento do trabalho de uma empresa que há
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compatíveis para esses lugares é também fundamental para montar estratégias de qualificação e de negócios, bem como indicar tipo e porte de equipamentos
necessários ao bem-estar da população.
Afinal, o que se almeja é garantir a qualidade e
a permanência das melhorias advindas dos investimentos provenientes de projetos de urbanização de
favelas em curso.

|

insight-bIOMA

Acessibilidade e
inclusão socioeconômica
Os fluxos de pessoas e mercadorias intrínsecos
às favelas cariocas são intensos, porém seletivos. A
infraestrutura de acesso é precária e o sistema de
transporte insuficiente e ineficaz. Falta permeabilidade ao restante da população da cidade e há dificuldade de circulação interna de pessoas, bens e serviços.
Em vários casos inexiste a possibilidade de fluxos.
As favelas tornam-se territórios fechados, excluídos das trocas. A impermeabilidade aponta dificuldades para inclusão social e econômica. A busca de soluções para a integração dessas áreas à cidade passa
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por comunicação e interligação constantes, que multiplicam o potencial de geração de novos serviços e
negócios.
Os investimentos nas redes de infraestrutura tende a ser visto como algo meramente físico. Porém
têm como função primordial apoiar a organização social e trazer condições de vida saudável e sustentável
aos moradores e ao ambiente. A rede social de uma
comunidade está intrinsecamente vinculada às condições da rede de infraestrutura urbana. O acesso a
elas facilita a inclusão dos habitantes, tanto nas oportunidades internas quanto externas, relacionadas à
vida econômica e social de toda a cidade.
Rio século XXI
O retrato da cidade do Rio de Janeiro neste início do século XXI revela os três pontos-chaves para
a criação da cidade do futuro: oportunidades, recursos e inclusão. As favelas cariocas contêm as
sementes para o desenvolvimento criativo de suas
vocações e são territórios potencialmente aptos à
geração de valor. •

THE BRAZILIAN POULTRY INDUSTRY:
A FULLY SUSTAINABLE ACTIVITY

>

BRAZIL IS THE WORLD’S THIRD-LARGEST
PRODUCER AND LEADING EXPORTER OF POULTRY MEAT.

THE BRAZILIAN POULTRY INDUSTRY IS FULLY
SUSTAINABLE, AND ITS SANITARY STATUS IS ASSURED.

>

BRAZILIAN CHICKEN MEAT IS PRODUCED IN HARMONIOUS
INTEGRATION BETWEEN POULTRY GROWERS AND
SLAUGHTERHOUSES, PREVENTING A RURAL EXODUS.

IN THE ENVIRONMENTAL SPHERE IT STANDS OUT FOR ITS RESPECT FOR THE AMAZON
BIOME AND FOR A PRODUCTION TECHNOLOGY THAT USES RENEWABLE NATURAL
RESOURCES, WHILE KEEPING CO2 EMISSIONS BELOW THOSE OF COLDER COUNTRIES.

>

>
>

IN THE SOCIAL ARENA, POULTRY INDUSTRY IS THE MAJOR
SOURCE OF INCOME AND EMPLOYMENT FOR 3.5 MILLION PEOPLE
IN A NUMBER OF REGIONS OF BRAZIL.

Find out more at www.brazilianchicken.com.br/english

|

The Brazilian Chicken project, a partnership between UBABEF and Apex-Brasil, aims to publicize
the qualities of Brazilian poultry industry overseas, emphasizing its commitment to quality,
biosecurity, sustainability and respect for consumers.
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THANKS TO THIS SUSTAINABLE POULTRY INdUSTRY, BRAZIL WILL CONTINUE TO PROVIdE
AN IMPORTANT SOURCE OF ANIMAL PROTEIN TO CONSUMERS ALL AROUNd OUR PLANET.
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Seguro

64

inovação

e ambientalmente

CORRETO
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Boas soluções tecnológicas são grandes aliadas do
meio ambiente. E o setor de seguros entendeu isso.
No Brasil, a SulAmérica Seguros, Previdência e
Investimentos vem colecionando cases por apostar
nessa premissa.
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ão é de hoje que a SulAmérica tem investido em iniciativas sustentáveis, tanto
para o negócio como para o meio ambiente. Prova disso foi a utilização de tinta à
base d’água no processo de repintura dos veículos
dos clientes do Seguro Auto SulAmérica. A tecnologia emite 90% menos solventes na atmosfera do
que as tintas automotivas tradicionais, além de melhorar substancialmente as condições de trabalho do
profissional de pintura. A implementação do sistema
teve início em 2009 e proporciona maior produtividade nas oficinas, economia de materiais de consumo e tinta, facilidade no acerto das tonalidades de
cores, evitando retrabalho e agilizando a entrega do
veículo ao segurado.
“A tinta à base d’água é largamente utilizada
pela indústria automotiva, sendo obrigatória na
Europa, tanto nas montadoras como nas oficinas de
reparo. Ao adotar esta tecnologia, estamos trazendo para o nosso cliente a mesma qualidade de sua
montadora e igualando o serviço de reparo ao padrão da pintura original”, afirma o vice-presidente
de Automóveis e Ramos Elementares da SulAmérica, Carlos Alberto Trindade Filho. Ele destaca que
a qualidade final do trabalho reproduz, de forma fiel,
a cor e a textura da pintura original executada na
linha de montagem.
O sistema de pintura à base d’água está disponível a todos os clientes que forem atendidos nos
Centros Automotivos de Super Atendimento da
SulAmérica de sete cidades: São Paulo (SP), Porto
Alegre (RS), Goiânia (GO), Curitiba (PR), Caxias do
Sul (RS), Santo André (SP) e Ribeirão Preto (SP).
“Hoje, entregamos o veículo consertado ao segurado em menor tempo, o que já é um diferencial
dos Centros Automotivos de Super Atendimento
(C.A.S.A.) no mercado. Com esta novidade, a intenção é que este prazo diminua”, reforça o executivo.
A linha de tintas utilizada nesse processo de
repintura foi pioneira tecnologicamente, tendo sido
o primeiro sistema à base d’água introduzido no
mercado, que cumpre com as mais rígidas normas
ambientais vigentes nos mercados europeu e norte-americano.
Para a implantação, todas as oficinas cadastradas no C.A.S.A. receberam visita dos representantes das duas companhias e algumas passaram por
um processo de adequação ao novo modelo de pintura com tinta à base d’água. Além disso, os profissionais das oficinas foram capacitados para seguir
procedimentos e métodos de utilização do material
sem desperdícios ou prejuízos ao meio ambiente.

Ambiente sustentável
Além de contar com um reparo qualificado, ágil
e sustentável, a SulAmérica tem se preocupado em
oferecer também um ambiente com características
que minimizem o impacto ambiental da operação.
As instalações do C.A.S.A. SulAmérica em Londrina, primeiro espaço com essas características, são
equipadas com um sistema que captura e redireciona a iluminação solar, distribuindo a luz para dentro
do ambiente de forma homogênea, filtrando os raios
nocivos e minimizando o calor, mesmo em dias nublados. Há também um equipamento para a captação
e reaproveitamento de água da chuva, que é reutilizada nos vasos sanitários e nas torneiras do jardim.
A economia de água chega a 30%.
A preocupação com a sustentabilidade esteve
presente desde a construção das instalações, preparada com uma metodologia que reduziu o impacto
da obra no ambiente: os resíduos da demolição do
antigo imóvel, como areia e pedras de tamanhos variados, foram enviados para uma empresa especializada em tratá-los e triturá-los para transformá-los
em novos produtos para aplicação no próprio setor
de construção civil. Além disso, a tinta utilizada na
pintura do prédio também é à base de água, emitindo
menos poluentes no ambiente, o que contribui para
a diminuição do efeito estufa.
Além dessa iniciativa, a companhia disponibiliza
aos clientes do Super Atendimento sacolas de material oxibiodegradável para guarda de objetos que
normalmente ficam espalhados no interior do veículo. Isso sem contar com a coleta seletiva de lixo, que
integra a maioria dos C.A.S.A.s. Alinhados a esse
conceito, foram instalados em todos os Centros Automotivos letreiros com timer para desligamento automático, que contribui com a redução no consumo
de energia.
Para se ter ideia do alcance da iniciativa, vale
ressaltar que a SulAmérica Seguros, Previdência
e Investimentos é um dos maiores conglomerados
empresariais brasileiros, com 116 anos de história,
atuando nos segmentos de seguros, previdência e
gestão de ativos. E soma mais de 6,7 milhões de
clientes.
OUTRAS AÇÕES
Listada no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bovespa desde 2009, a SulAmérica tem
desenvolvido, nos últimos anos, várias iniciativas
para demonstrar seu compromisso com a sustentabilidade, como a adesão ao Pacto de Erradicação do
Trabalho Escravo, aos Princípios para o Investimen-

67

|

insight-bIOMA

inovação

to Responsável (PRI) e ao Protocolo do Seguro Verde, além da elaboração do Inventário de Emissões
de Gases de Efeito Estufa e do apoio a projetos sociais em comunidades vulneráveis do Rio de Janeiro
e de São Paulo.

“A tinta à base d’água é
largamente utilizada pela
indústria automotiva, tanto nas
montadoras como nas oficinas
de reparo. Ao adotar esta
tecnologia, estamos trazendo
para o nosso cliente a mesma
qualidade de sua montadora”
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Carlos Alberto Trindade Filho
vice-presidente de Automóveis e Ramos
Elementares da SulAmérica
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Em maio, a empresa tornou-se signatária do
Pacto Global, iniciativa da Organização das Nações
Unidas (ONU) que tem como objetivo mobilizar a
comunidade empresarial internacional para a adoção de valores fundamentais nas relações humanas,
de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção,
refletidos em dez princípios. Para a empresa, a adesão ao pacto é uma iniciativa voluntária que busca
fornecer diretrizes para a promoção do desenvolvimento sustentável e da cidadania, por meio de lideranças corporativas comprometidas e inovadoras.
A seguradora intensificou as ações voltadas ao
uso racional da água e conseguiu triplicar o índice
de reaproveitamento deste recurso natural em sua
principal unidade. Em 2011, o índice de reutilização
de água na matriz da companhia, localizada no Rio
de Janeiro, foi de 66,2% ante 18% em 2010, o que
significou economia de 9,96 milhões de litros de
água, no ano passado.
O resultado positivo é fruto da melhoria do sistema da Estação de Tratamento de Águas Cinzas
(ETAC), no prédio sede da SulAmérica, que torna
possível o reaproveitamento da água proveniente das cubas dos banheiros e de coleta da água da
chuva. No primeiro caso, o reuso da água é direcionado para as descargas; no segundo, para a limpeza
de áreas internas e externas do prédio da matriz,
como calçadas e garagem. Além disso, a seguradora
prioriza a utilização de materiais com revestimento
de fácil higienização em algumas de suas unidades,
para redução do consumo de água na limpeza.
A ação de reaproveitamento de água coletada de
chuva para atividades de limpeza também é feita nos
Centros Automotivos de Super Atendimento de Recife e Londrina.
Outra iniciativa recente adotada pela SulAmérica que envolve a preservação da água é o projeto
Bióleo, em parceria com o Instituto Bióleo de Desenvolvimento Sustentável. A iniciativa promove o
descarte correto de óleo de cozinha, gerando ganho
ambiental.
No início de março, foi instalado um ponto de
coleta de óleo de cozinha na unidade paulista da
SulAmérica, no bairro do Morumbi, com capacidade
bruta para armazenar 120 litros de óleo, que serão
destinados à produção de biodiesel. O óleo arrecadado gerará recursos que serão repassados à Associação dos Moradores do Jardim Panorama, organização apoiada pela SulAmérica em projetos e ações
sociais. Prova de que cuidar do ambiente é um bom
negócio! •
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Plástico

verde
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amarelo
Em tempos de aquecimento, o plástico é verde
e reciclável. E a solução vem de uma empresa
brasileira. A Braskem inovou ao produzir pela
primeira vez polietileno de uma fonte 100%
renovável: o etanol de cana-de-acúçar. Desde sua
criação, em 2007, a empresa coleciona cases de
sucesso e parcerias mundo afora.
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esenvolver produtos e encontrar neles o
equilíbrio entre a necessidade do mercado e o cuidado com o meio ambiente não
é das tarefas mais fáceis. Ao desenvolver
e lançar no mercado o primeiro polietileno de fonte
100% renovável do mundo, a Braskem aliou os benefícios ambientais da matéria-prima renovável às
vantagens técnicas e de processabilidade dos polietilenos de fonte fóssil, favorecendo assim toda a cadeia
do plástico.
O plástico verde da Braskem marcou uma nova
fase na cadeia produtiva desse material, trazendo
inovação e novas soluções sustentáveis. O polietileno
verde combina alto desempenho e processabilidade
e o uso de matérias-primas renováveis ajuda a re-
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duzir o aquecimento global. O produto é o resultado
da combinação de vários fatores de sucesso, como o
amadurecimento da indústria brasileira de cana-de-açúcar e etanol e o comprometimento da Braskem
com a tecnologia, a inovação e a sustentabilidade.
Por ter as mesmas propriedades técnicas e de
processabilidade da resina fóssil, não há necessidade
de novos investimentos em equipamentos e ajustes
técnicos para processar o plástico verde. Uma vantagem importante para a indústria de transformação.
A balança sustentável do plástico verde mostra
que para cada tonelada de polietileno verde produzido são capturadas e fixadas até 2.500 toneladas de
CO2 da atmosfera. Outra vantagem é que o plástico
verde é 100% reciclável, dentro dos processos atuais
existentes.
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Como o polietileno é um
material de alto valor
agregado, a reciclabilidade
é uma característica muito
importante, pois viabiliza
a reutilização do material
inúmeras vezes
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Aspectos sustentáveis
Grande parte do sucesso do plástico verde se deve
à matéria-prima utilizada: a cana-de-açúcar. Mais de
30 anos de pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos voltados para a cultura da cana-de-açúcar colocaram o Brasil na vanguarda do setor, com vantagens
competitivas importantes. Reconhecida mundialmen-
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Do conceito à produção industrial
Em apenas três anos após sua concepção, o projeto de polietileno verde saiu do papel.
Em 2010 a ideia se tornou realidade e a Braskem,
ao colocar em operação sua primeira planta industrial
de eteno verde, tornou-se líder mundial na produção
de biopolímeros. Hoje, essa planta produz anualmente 200 mil toneladas de polietileno a partir do etanol
de cana-de-açúcar. Com investimento de cerca de
US$ 271 milhões na planta de eteno verde em Triunfo (RS), a Braskem reforça a aposta no
desenvolvimento desse mercado baseado em produtos de origem renovável. O
projeto rendeu à empresa o Prêmio Eco
em Práticas de Sustentabilidade na categoria Sustentabilidade em Produtos ou
Serviços.
Com 31 plantas industriais distribuídas pelo Brasil e pelos Estados Unidos, a
Braskem é a maior produtora de resinas
das Américas. Essa posição foi conquistada quando, no início de 2010, a empresa adquiriu a petroquímica brasileira
Quattor e os negócios de polipropileno
da americana Sunoco Chemicals. Atualmente, a Kraskem tem capacidade para
produzir cerca de 6,5 milhões de toneladas anuais de resinas termoplásticas
(polietileno, polipropileno e PVC). Com

os produtos petroquímicos básicos, a produção anual
é superior a 15 milhões de toneladas.
Possuir o maior e mais moderno complexo de pesquisa do setor na América Latina faz toda a diferença. O Centro de Tecnologia e Inovação Braskem, que
conta com unidades no Rio Grande do Sul, em São
Paulo e nos Estados Unidos, desenvolve produtos,
processos, aplicações e novos mercados em parceria
com os clientes. Dessa forma, a empresa agrega valor e competitividade para toda a cadeia produtiva da
petroquímica e das resinas.
A estratégia de crescimento da Braskem está
apoiada também no desenvolvimento de novas tecnologias, por meio de pesquisas. A empresa tem parcerias fechadas com a Fapesp, Novozymes e LNBio
para o desenvolvimento de rotas competitivas que
utilizem matérias-primas renováveis a serem empregadas na produção de futuros biopolímeros. Em 2010,
o investimento foi de R$ 65 milhões.
Além das três plantas industriais e do Centro de
Tecnologia e Inovação nos Estados Unidos, a Braskem
possui escritórios comerciais no país, assim como
na Argentina, no Chile, no México, na Venezuela, na
Colômbia, na Holanda, em Cingapura e, em breve, no
Peru. A empresa possui projetos em andamento no
México e na Venezuela, além de estudos de viabilidade
no Peru e na Bolívia. Esse conjunto de iniciativas está
alinhado com a estratégia de obter acesso a novas fontes de matéria-prima em condições competitivas.
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Como o polietileno é um material de alto valor
agregado, a reciclabilidade é uma característica muito importante, pois viabiliza a reutilização do material
inúmeras vezes. O fato de o polietileno verde não ser
biodegradável faz com que o CO2 capturado durante o
cultivo da cana-de-açúcar permaneça fixado por todo
o período de vida do plástico.
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te por sua sustentabilidade e eficiência produtiva, a
cana-de-açúcar brasileira é hoje um dos principais
expoentes da consolidação da chamada economia de
baixo carbono, almejada sem restrição por todos os
continentes.
A cana-de-açúcar tem o melhor índice de redução
de emissões de gases de efeito estufa, responsáveis
pelo aquecimento global e mudanças climáticas. A
emissão dos gases provenientes de todo o seu ciclo
de vida até a queima do etanol é até 84% inferior à
gasolina. Na mesma comparação, a emissão do etanol
de milho (EUA) é apenas 30% inferior à da gasolina e
40% à de álcool de beterraba (Europa).
Além disso, o cultivo da cana não apresenta impactos significativos sobre a agricultura. O Brasil utiliza apenas 1% de suas terras cultiváveis para a produção do etanol, destas, mais de 80% concentradas
no sudeste brasileiro. E esse cultivo pode expandir
ainda sobre uma extensa área de pastagens degradadas, sem concorrer com o plantio de alimentos.
Por fim, vale ressaltar que o cultivo da cana não
provoca qualquer impacto sobre a Floresta Amazônica. Além de apresentar condições climáticas inadequadas, a floresta está localizada a 2.500 km de distância das regiões de plantio da cana. Não bastando,
leis nacionais e regionais regulamentam o plantio e a
expansão das áreas dedicadas para cana-de-açúcar
de forma a preservar o ecossistema existente.
É no balanço energético que a cana-de-açúcar
demonstra larga superioridade. Dados do World Watch Institute mostram que o etanol da cana gera 9,3
unidades de energia renovável para cada unidade de
energia fóssil consumida em sua produção. Com o
milho, a energia renovável gerada pelo etanol produzido é de apenas 1,4 e com a beterraba, 2,03. Esta
diferenciação da cana é alcançada em boa parte
pelo fato das usinas brasileiras serem auto-suficientes em energia, utilizando co-produtos do próprio
processo para geração de bioenergia. Além disso,
a produtividade da cana também é maior frente às
outras fontes renováveis. Na comparação, Cana-de-açúcar (Brasil) produz 6.500 litros de etanol/

hectare, Milho (EUA), 4.200 l/hectare e Beterraba
(Europa), 5.500 l/hectare.
A Braskem, como forma de reforçar o seu comprometimento com a cadeia produtiva da cana-de-açúcar, criou um código de conduta para seus
fornecedores de etanol que define critérios de sustentabilidade, como cumprimento de diretrizes ambientais, respeito à biodiversidade e aos direitos humanos e trabalhistas.
Resultado: um produto competitivo
Uma vantagem adicional do polietileno verde é que,
por apresentar desempenho e propriedades semelhantes aos da resina produzida a partir de matéria-prima não renovável, a indústria de manufaturados
plásticos não precisará fazer investimentos em novos
equipamentos, podendo manter as condições de processo e taxas de produtividade. Além disso, não será
necessário alterar o design dos produtos, encurtando
o tempo de lançamento de materiais mais sustentáveis no mercado. O polietileno verde é um polímero de
baixa densidade, o que significa que ele reduz o peso
final dos produtos e também influencia favoravelmente
o custo de transporte e emissões de CO2.
O conceito sustentável da resina de matéria-prima 100% renovável chamou atenção do mercado externo, alcançando empresas do outro lado do mundo,
como a Shiseido, uma das mais renomadas empresas internacionais de cosméticos de alto padrão, com
sede no Japão, que já firmou parceria para o uso do
produto em suas embalagens. Atualmente, cerca de
80% da produção de biopolímeros é exportada, com
destaque para a Europa, destino de aproximadamente 35% das vendas. Mas a Braskem já possui mais
de 20 clientes no Brasil; entre eles, empresas como
Johnson&Johnson, Tetra Pak, Natura e Brinquedos
Estrela.
E a Braskem não pretende parar por aí. A empresa
saiu na frente mais uma vez e anunciou a criação do
polipropileno verde. Nesse novo projeto, serão investidos US$ 100 milhões. Afinal, inovação é um processo contínuo. •

sustentáveis

EMBRAPA E ABIMAQ ASSINAM ACORDO
PARA CRIAÇÃO DO PORTAL ÁFRICA
O interesse dos países africanos em relação à
tecnologia agrícola brasileira para os trópicos cresce a cada ano. Para impulsionar ainda mais os negócios entre Brasil e África, a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas (CSMIA),
da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), assinaram, em abril, acordo de cooperação técnica para a construção do Portal África.
O Portal África conterá informações socioeconômicas sobre o Brasil e os países africanos e estará
ligado, em tempo real, ao banco de dados da Embrapa
e Abimaq. O conteúdo dará aos produtores africanos
a oportunidade de conhecer tecnologias agrícolas e
equipamentos voltados para a agricultura tropical.
Entre as inúmeras tecnologias da Embrapa aptas
a serem utilizadas por produtores rurais em vários
países da África estão os sistemas de produção de
coco e de caju e o plantio direto. Conhecimentos sobre irrigação, colheita e armazenagem também poderão ser acessados no portal. Um amplo catálogo
de produtos, voltados para o mercado africano, será
disponibilizado pela indústria brasileira de máquinas
e implementos agrícolas. O maquinário oferecido
pelos fabricantes associados à CSMIA/Abimaq dará
suporte às tecnologias da Embrapa.
“Com o acesso a tecnologias e equipamentos
brasileiros, propiciado pelo Portal África, haverá a

possibilidade de crescimento do desempenho da
agricultura no continente africano”, afirmou o presidente da Embrapa, Pedro Arraes.
O presidente da CSMIA-Abimaq, Celso Casale,
por sua vez, disse que o continente africano oferece
amplas oportunidades de negócios para a indústria
brasileira de máquinas e implementos agrícolas e
que o setor está atento a elas. “As máquinas e os
implementos agrícolas fabricados no Brasil e as tecnologias pioneiras desenvolvidas pela Embrapa podem contribuir fortemente para o desenvolvimento
da agricultura na África e reforçar os laços entre o
Brasil e aquele continente”, ressaltou.
Iniciativas como essa, de acordo com o presidente da Abimaq, Luiz Aubert Neto, aumentam as
possibilidades de negócios entre os países e contribuem para o fortalecimento do setor de máquinas e
equipamentos.
O Fórum para Pesquisa Agrícola na África
(FARA), entidade africana que reúne organizações
de pesquisa de vários países do continente, apoiará
essa iniciativa inédita validando os conteúdos oferecidos e divulgando o portal nos países africanos.
A navegação no Portal África será simples e didática. Após selecionar o país, a cultura ou exploração relacionada a determinada região, o usuário estará diante das informações buscadas, nos idiomas
português, inglês e francês.
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Estado de São Paulo e Votorantim: parceria para criação de reserva
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O Governo do Estado de São Paulo, por meio da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Fundação
Florestal, e a Votorantim firmaram, no dia 5 de junho,
protocolo de intenções para a criação da ‘Reserva Votorantim’, área de preservação com mais de 35 mil hectares na região do Vale do Ribeira, em São Paulo. O acordo, entre poder público e a iniciativa privada, é inédito e
resultará na gestão compartilhada da maior propriedade
privada do país com Mata Atlântica preservada, permitindo avanços em estudos científicos, educação ambiental, ecoturismo, preservação de espécies ameaçadas de
extinção e desenvolvimento socioeconômico da região.
A “Reserva Votorantim” compreenderá o território

onde está instalado o Sistema Juquiá, um dos principais complexos de usinas hidrelétricas da Votorantim.
Ao redor dos empreendimentos, a Votorantim preserva,
há mais de 50 anos, áreas que abrigam um bloco único
de Mata Atlântica primária, contíguo ao Parque Estadual
do Jurupará, formando um corredor ecológico entre o
interior do Estado e o litoral, equivalente a 70 mil campos de futebol, contribuindo para a conservação da biodiversidade local. A parceria entre o Governo do Estado
e a Votorantim terá início com a realização imediata de
estudos, em conjunto, que resultarão em ações práticas
de curto prazo voltadas para conservação da biodiversidade e manejo ecológico.

Tecnologia em prol do ambiente
Sob a perspectiva de agregar valor a um produto muito cultivado no Rio de Janeiro – o maracujá
–, a Extrair – Óleos Naturais desenvolveu pesquisa
para aproveitar os resíduos gerados pelas indústrias
de polpas e sucos dos estados do Rio e do Espírito
Santo. O objetivo era criar uma alternativa de renda
ao agricultor, que vinha sofrendo com as baixas de
preços e a queda na quantidade de frutos em razão de
pragas, e diminuir o enorme passivo ambiental provocado pelas empresas desse segmento.
Resultado de parcerias com Sebrae, Faperj, Embrapa, Universidade Estadual do Norte Fluminense
(UENF) e TEC Campos (incubadora), o projeto Extrair
– Óleos naturais, vencedor do Prêmio Brasil de Engenharia 2011, transforma os resíduos poluentes em
matéria-prima para as áreas cosméticas e alimentícias. Sandro Reis, sócio-gerente, relata: “Somos a primeira indústria neste formato no Rio de Janeiro, com
um processo inédito e 100% sustentável em vias de
patente, voltado à limpeza das sementes oriundas das
fábricas de sucos, o que contribuirá para a produção
de um óleo extravirgem de alta qualidade. Sem a Faperj, eu não teria condições de colocar em prática minha ideia, pois não haveria capital suficiente para isso”.
Ele exalta a importância das parcerias com entidades tecnológicas como estímulo à competitividade
das marcas no mercado. “Trata-se de uma iniciati-

va entre órgãos públicos e microempresas que vem
dando certo, ao viabilizar ótimas oportunidades aos
primeiros – que conseguem concretizar a ideia que
desenvolveram – e ao campo privado, por intermédio
de instituições que oferecem consultorias e serviços a baixos custos, ou até mesmo gratuitos, e que
poucos empresários conhecem. O Sistema FIRJAN,
por exemplo, para citar uma linha de nosso interesse, dispõe de uma assessoria para os que desejam
exportar, possibilitando a eliminação de pagamentos
a terceiros, bem como de algumas taxas, na venda
do produto para fora do país. Contamos, ainda, com
a facilidade da internet, ferramenta pela qual tenho
chegado aos nossos principais parceiros.”
Segundo Sandro Reis, todas as ações conjuntas
com outros agentes são discutidas por uma equipe
que, além de ganhadora do Prêmio Brasil de Engenharia 2011 e finalista da última edição do Prêmio Péter Murányi (disputado por 115 trabalhos do Brasil e
do exterior), exibe em seu currículo a elaboração de
programas de televisão, trabalhos científicos e artigos em sites e revistas. “O primeiro lugar no Prêmio
Brasil significou o reconhecimento a um projeto inovador muitas vezes desacreditado. E, igualmente, o
sucesso entre a parceria público-privada, que tanto
pode ajudar nosso país a crescer de forma socioambientalmente sustentável”, complementa.

“Nosso objetivo é trazer o debate de questões
fundamentais para o desenvolvimento sustentável do
planeta para o dia a dia das pessoas. Com a iniciativa, nós queremos estimular o uso racional da água e
engajar a população nessa causa”, afirma Ricardo Rolim, diretor de Relações Socioambientais da Ambev.
Às margens da Lagoa serão realizadas diversas
atividades educativas. Haverá a exposição virtual
Índice Hidrológico, onde serão exibidas as pegadas
hidrológicas de diversos produtos e alimentos, permitindo identificar o quanto se gasta de água para
produzir cada item exposto. A ideia é que o público
conheça a importância da água em toda a cadeia produtiva.
A Aqualume terá uma tenda exclusiva para o Banco CYAN, um sistema que concede descontos em
compras na internet para as pessoas que economizarem água em suas residências.
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O Movimento CYAN, da Ambev, promove o Aqualume, festival cultural para conscientizar a população
sobre o uso racional da água. O evento acontecerá
paralelamente à Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável Rio+20, de 15 a 24
de junho, às margens da lagoa Rodrigo de Freitas, no
Rio de Janeiro.
O objetivo do Aqualume é aproximar a população
da discussão sobre o destino dos recursos naturais,
tema que é um dos pontos de debate mais aguardados para a conferência. Com uma tecnologia inovadora, uma tela d’água de 600 m², criada a partir de
uma bomba submersa, será instalada na lagoa. Serão
exibidos curtas-metragens, animações, clipes musicais, fotografias, além de conteúdos relacionados à
sustentabilidade. A programação do Aqualume conta
ainda com apresentações musicais, teatrais e circenses e atividades educativas.
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Ambev realiza evento paralelo à Rio+20
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TNC: boas práticas
socioambientais na sojicultura brasileira
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A organização não governamental The Nature Conservancy, uma das
maiores do mundo em conservação da
biodiversidade, presente em mais de
30 países, desenvolve programas de
boas práticas agrícolas na cadeia produtiva da soja brasileira.
Publicação recente da TNC, intitulada “Boas Práticas Agrícolas e Certificação Socioambiental – a Caminho
da Sustentabilidade”, reportou mais
de uma dezena de ações estratégicas de melhoria da sustentabilidade
que estão em curso, demonstrando a
postura proativa da cadeia produtiva
e de outros agentes. Entre os destaques da publicação constam programas dos quais participam a Associação Brasileira
das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) e as
suas empresas associadas e entidades parceiras.
São eles: Programa Soja Plus; Soja Mais Verde;
Boas Práticas Agrícolas e Programas de Sustentabilidade da Amaggi, Bunge, Cargill e do Instituto
para o Agronegócio Responsável (ARES); Moratória da Soja e Cadastro Ambiental Rural (CAR). A
TNC deixou de incluir no seu estudo o programa
de sustentabilidade da ADM em parceria com a
ONG Aliança da Terra, que presta orientação prática e específica nas fazendas para centenas de
sojicultores.
A publicação da TNC chega ao mercado faltando
poucas semanas para a Rio+20, evento que deverá
ser uma vitrine para o mundo das ações que o agronegócio responsável brasileiro vem empreendendo.
A Abiove considera bastante positiva a iniciativa da
TNC de colocar em relevo os programas sustentáveis da sojicultura brasileira.
Segundo a TNC, o Brasil demonstra “uma forte
preocupação para que a expansão do mercado de
commodities agrícolas, em especial o da soja, aconteça de forma responsável e conforme as leis nacionais”. Os programas de sustentabilidade colocam a
sojicultura brasileira na liderança da sustentabilidade mundial, como prestadora de serviços ambientais.

O Brasil no mercado mundial de soja

Os maiores produtores e exportadores mundiais
de soja são os Estados Unidos, o Brasil e a Argentina. O Brasil, segundo exportador, vende para a China e a União Europeia, os maiores importadores.
A soja é a principal cultura agrícola do Brasil, em
volume e geração de renda. São 75 milhões de toneladas em 24 milhões de hectares(ha). O complexo
soja é uma das principais fontes de divisas do país,
com participação em 10% das exportações totais. Ao
todo, são 250 mil produtores que geram 1,5 milhão
de empregos.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) e o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o território brasileiro possui 851 milhões
de ha, dos quais 520 milhões estão ocupados com
vegetação nativa. Desses, 107 milhões são terras
indígenas e 130 milhões de ha são unidades de conservação, como florestas nacionais e parques estaduais. Atualmente, a área plantada com todas as culturas agrícolas brasileiras corresponde a 65 milhões
de ha, menos de 10% do território brasileiro.
Práticas e compromissos

A publicação da TNC destaca práticas agrícolas
sustentáveis que podem ser auditadas por meio de
programas de certificação e gestão da propriedade
rural. Esses programas contam com a participação de

produtores, compradores, processadores, exportadores, sociedade civil, governos e agentes financeiros.
Função dos programas de boas práticas agrícolas

Tais programas demonstram para os produtores rurais como fazer uma gestão responsável dos
seus empreendimentos e, para isso, oferecem um
conjunto de princípios, normas e recomendações
técnicas aplicadas à produção, ao processamento e
ao transporte da soja. Como resultado, espera-se a
proteção do meio ambiente e a melhora da qualidade
de vida dos trabalhadores e de suas famílias.
Soja Plus – Programa de Gestão Econômica,
Social e Ambiental da Soja Brasileira

O Soja Plus é um programa de gestão da propriedade rural, em âmbito nacional, para atender às demandas de mercado por produtos sustentáveis. Os
produtores rurais participantes têm como objetivo
atingir a melhoria contínua da qualidade de vida no
trabalho, melhores práticas de produção e responsabilidade social. O Soja Plus é organizado pelas
seguintes instituições: Abiove, Associação dos Produtores de Soja do Mato Grosso (Aprosoja), Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Associação
Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) e Instituto para o Agronegócio Responsável (Ares).
O Soja Plus (www.sojaplus.com.br) promove e
implementa ações em parceria com produtores rurais, governos estaduais e municipais, sociedade
civil, indústria, comércio, instituições de pesquisa,
ensino e extensão.

O programa tem cinco linhas de ação: qualidade
de vida no trabalho, melhores práticas de produção
e serviço, viabilidade financeira e econômica, qualidade do produto e responsabilidade social.
Resultados do Soja Plus

Em 2011, 1.520 produtores rurais do estado do
Mato Grosso participaram de cursos, treinamentos,
dias de campo e assistência técnica sobre saúde
e segurança no trabalho. Em 2012, já foram realizados dias de campo para 3.100 produtores rurais.
Ainda neste ano, será oferecida assistência técnica
para todos os produtores sobre a nova legislação
ambiental brasileira e a adequação de construções
rurais (alojamentos, refeitórios, oficinas mecânicas,
depósitos de agroquímicos, entre outras).
O programa Soja Plus começou no Mato Grosso
e está sendo ampliado para Bahia, Paraná e Minas
Gerais.
Soja Mais Verde

O projeto Soja Mais Verde é uma iniciativa desenvolvida no estado do Mato Grosso pela Aprosoja e pela TNC, em parceria com prefeituras municipais. Tem como objetivo assegurar a produção
sustentável da soja, com o mapeamento e a regularização ambiental das propriedades rurais. Paralelamente, busca recuperar áreas degradadas e
eliminar o cultivo de soja nas áreas de preservação exigidas por lei (nascentes, chapadões, morros
com áreas declivosas, margens de rios, dunas, restingas e manguezais).

O Programa de Conservação da Biodiversidade
inclui ainda um viveiro de mudas nativas, com capacidade para produzir 500 mil unidades por ano, e
um Estudo de Ecologia da Paisagem, cujo objetivo
é identificar características e histórico da região, e
contribuir tanto para o planejamento territorial dos
empreendimentos do Açu quanto para a gestão pública na região. Com isso, o projeto, que faz parte da
política da LLX e de todo o Grupo EBX de extrapolar obrigações legais associadas aos licenciamentos
ambientais do Superporto, vai promover ações de
preservação da biodiversidade da região e o desenvolvimento de pesquisas fundamentais aplicadas à
utilização e à proteção da restinga.
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A LLX, empresa de logística do Grupo EBX, de
Eike Batista, apresentou, no dia 31 de maio, o Programa de Conservação da Biodiversidade, que tem
como iniciativa central a criação da maior RPPN
(Reserva Particular de Patrimônio Natural) de restinga do Brasil, a RPPN Caruara. Com cerca de
4.000 hectares, a RPPN fica em São João da Barra
(RJ), onde a LLX está construindo o Superporto do
Açu. Com o objetivo de transformar o local em um
centro de conhecimento e pesquisa sobre espécies
vegetais de restinga, na solenidade foram assinadas
parcerias com o Instituto Jardim Botânico do Rio
de Janeiro e com a Universidade Estadual do Norte
Fluminense (UENF).
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LLX LANÇA PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO
DA BIODIVERSIDADE NO COMPLEXO DO AÇU
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From June 20 to 22, Rio de Janeiro will be
the world capital of hope. Global civil society and leaders
from most nations will get together again to achieve consensus
about a sustainable development notion that brings countries together
instead of dividing them.
Insight-Bioma engages in the debate with this special edition about the
United Nations Conference on Sustainable Development. In the cover story, we
went out to see what we can expect from the conference. If the experts we have talked
to are right, we won’t have much to celebrate.
Regardless of the conference results, entrepreneur Celina Torrealba Carpi believes Brazil
already is on the forefront in terms of sustainability. In an interview with Insight-Bioma, she
analyzes the political significance of the fact that the country is hosting the conference, and the challenges to be overcome by Brazilian society over the next twenty years.
Ladislau Dowbor, PUC-SP’s professor, makes a detailed analysis of Rio+20, with emphasis on the main
dilemmas that affect the nations, offering a valuable guide to understand the themes that will be discussed
during the event.
But Rio+20 is not all about uncertainties. We offer proof of that in this edition, which brings projects such as
Humankind 2012 and Heroes of the Future, implemented by the FIRJAN System, showing the Rio de Janeiro’s
industries are up to the sustainability challenge. There is good news in the civil construction industry as well,
where Rodolpho Tourinho, president of Sinicon, commands a crusade for more sustainable practices. The focus is
on workers and surrounding communities; skill building is the key.
We also bring success cases from Brazilian companies. While Braskem has revolutionized the global market by creating the green plastic, SulAmérica does a great job adopting a technology with lower solvent
emissions into the atmosphere compared to traditional automotive paints, significantly improving the
working conditions of the professionals involved.
Society and corporations seem to understand that, in addition to political will and consensus among countries, we need technology to be part of the sustainable development
debate. Let Rio+20 begin!
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Brazil
Rio+20
is in the forefront of

Celina Torrealba Carpi believes in the power of Rio+20.
According to her, the hosting of a major event at a
time in which Brazil is heading towards the pathway of
socially inclusive economic development encourages
developments we wouldn’t even think about before. With
a clean power matrix and a successful social inclusion
background, the country has what it takes to become
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the central player in building the sustainability model the
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world has been looking for. Here are the highlights of
the talk between BIOMA and this enterprising woman.

83

|

insight-bIOMA

sustainability
insight-bIOMA

|
84

i

am a Rio+20 enthusiast. By hosting the
conference, Brazil is already in the forefront. Eco 92 was a benchmark. Twenty
years later, the country appears as a lighthouse for the world in the sustainability debate.
I believe that we are witnessing this heated debate in the country simply because Brazil is hosting
the conference. What we’re actually looking for is a
development model that combines economic growth,
social inclusion and environmental preservation in
an increasingly stricter way. To promote this transition, we must have political will and raise awareness among businesspeople, showing that sustainability means good business.
Brazil’s current political scenario allows us to
make this dream come true. The public administration procurement process is a good example. Today
Brazil has a federal public administration procurement decree valid for all states that includes sustainability criteria. It was an important political decision. And president Dilma has been hinting that she
intends to go further in this direction, thus we can
hope for the best.
I believe Rio+20 is setting the stage for good governance proposals with civil society engagement.
If the governments decide to use criteria based on
sustainability, ecoefficiency and value-building for
society, they will be more than procurement requirements: they will be public administration requirements, and change will gradually sink in. In this
context, Rio+20 has a transforming political effect
that goes beyond all institutional sustainability initiatives.
COMPANIES AND THE
TRANSITION TO SUSTAINABILITY
Ecoefficiency is a term that regards power consumption. To reduce consumed power levels, we
must resort to available technologies. Therefore,
if such technologies already exist, public procurements encourage bringing them to Brazil. This implies a huge market change.
Technology is clearly a comparative advantage tool for the industry. Today Brazilian companies
face several challenges that negatively affect their
competitiveness. One of them is the fact that the
Brazilian workforce is not one of the world’s cheapest. Entrepreneurs say that workforce expenses
are high, and that Brazil is a country that has become wealthier over the past few years especially
because of commodity exports.
Today, companies have access to a more matu-

re market. And they should use technology to meet
consumer demands with regard to making choices
with lower impact on health and the environment.
Corporations that fail to evolve in this sense will
certainly be left behind.
SOCIAL INCLUSION
AND THE NEW MIDDLE CLASS
There has been a transfer of wealth, and access
to consumption has been made possible because

We have already achieved the social inclusion of
40 million people–the new middle class, which already has access to consumer goods. However, we
must progress in terms of education. It’s no longer a
choice, the country must be educated. Labor is expensive, therefore the country has to improve and
expand education to become competitive.
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CHALLENGES
Sustainability has several complex aspects. And
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of government policies–whether compensational
measures or credit expansion and reduced interest
rates. This hasn’t necessarily resulted in ecoefficiency improvements. If Brazil fails to implement a
public policy encouraging agricultural and industrial
production with state-of-the-art sustainable technology, this goal will never be attained. It’s not like
rainfall water, which simply falls from the sky. We
must work to achieve that–thus the significance of
Rio+20.
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one of the great challenges lies in the ethical dimension, which provides about how companies interact
with their stakeholders. And this isn’t valid just for
companies, but other institutions as well: universities, NGOs, associations.
There’s also the social dimension. We must think
about the building of society and think about the city
as a whole organism. Sustainability has a very important dimension: it builds social relations. A lot
has been said about the inclusive aspect of the social dimension, about poverty eradication, but I also
see urban life as a huge challenge. I am deeply involved with this theme because of the Rio Como Vamos movement, which follows up on public policies
and establishes indexes that allow society to assess
the quality of its administrators and to take a stand
by voting.
Concentration is becoming a major issue in ci-

ties. People are living closer to one another. Cities
have become more compact. In terms of sustainability, it’s a great solution, for it reduces power consumption per square meter if done efficiently.
So what’s the challenge? A happy life for people,
who should be able to enjoy their well-being in this
seemingly relentless trend towards more compact
cities. One of the fundamental issues is getting to
know others. It’s not a utopic dream, it’s the creation
of an urban connection to bring people together. The
greatest challenge for our society lies here. Rio+20
doesn’t tackle this issue, since it’s focused on global
mainstream issues.
RIO+20 AND THE TECHNOLOGICAL LEAP
A major issue to be discussed at Rio+20 is the
technological challenge, especially for emerging
countries. We must have access to state-of-the-art
technologies because it’s a strategic issue. And one
of the main debates on this issue regards who’s leading and funding such leap: companies or governments?
I believe the conference will tackle one of the
debate’s key issues: why can’t we take the technological leaps needed? How do we fund that? That’s
what we want, that’s what our society has been
looking for. We are mature enough to go on to this
phase: we already have the National Climate Change
Policy and the National Solid Waste Policy, part of
the maturing process.
THE ROLE OF WOMEN’S LEADERSHIP
Another very important dimension of this government, in my opinion, is that we have Brazil’s first
female president. More importantly, a woman that
believes in women’s leadership. What value will
Rio+20 add to our president regarding the gender
issue? Women from the E, D and C classes who are
now consumers and heads of their households will
participate in civil society discussions. Those women have already thought about their consumption
profiles and are aware of their choices. The profiles
of these women we see, the new archetypes that
are being revealed are very important: we have left
behind the TV star and supermodel patterns–which
used to be the feminine archetypes in women’s minds–and started exposing the fighters who have made
it, such as Dilma Rousseff herself and Ellen Gracie,
the Judicial Branch icon.
Women are more sensitive leaders, and Rio+20
is about choices that affect people’s routines at a
global level. The conference makes us think about
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BRAZIL+20
Twenty years from now, the Brazilian reality will
be different. The aspects we’re referring to as an
advanced stage will be standard. I am 46 and I have
never seen such a commotion about sustainable
development. This is happening because we’re reaching the limits of the planet. In my opinion, for a
society like ours, with a poor background in terms of

participation in political choices, it’s a great change.
We’re growing and we will reap the benefits soon,
I’m sure.
The technological and social dimensions will grow
further in this country. The great issue, the great
challenge for the next 20 years will be our ability to
make the necessary infrastructure investments. But
we have been witnessing improvements in Brazil,
despite the disbelief of many. I see a country with improved infrastructure, education, healthier and with
better cities. That’s why I believe in the country that
will blossom within the next twenty years. ¢
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the weight of our choices, and focuses on a very feminine feature, which is caring. Caring for the community, the surroundings, the planet.
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U

nderstanding

Rio+20

represents 800 grams per day per person–not to
mention other foods. If we divide the world’s GDP–
63 trillion dollars–by its 7 billion inhabitants, we’ll
get an average of 5,400 reais per month per family
of four people. Our current production would allow
all people to live in peace and dignity. We have 737
worldwide corporate groups. Seventy-five per cent
of them offer financial services and control 80% of
the world’s corporate system–which explains the
number of billionaires. Generally speaking, their ultimate goal is to maximize profits, even if that means
causing a worldwide financial and manufacturing
crisis. The challenge is actually quite simple: we’re
destroying the planet so that a minority can enjoy
a privileged position. Houston, we have a problem.
In other words, the critical processes–environmental, social and economic–converge. In the
three processes, the common denominator is the
governance issue, the management of society as a
whole. We know how to manage units, a company,
a government agency, a civil society organization.

|

f

irst of all, if you feel confused about
Rio+20, welcome to the club. The challenge, however, is simple. On one hand,
we’re witnessing the aggravation of problems such as global warming, destruction of native
forests, killing of ocean life, loss of agricultural land,
reduction of biodiversity, exhaustion of critical natural resources. On the other hand, one billion people are starving, being 180 million children. Among
them, between 10 and 11 million die of hunger or because of the lack of access to something as simple
as clean water. This means that 30,000 people die
because of that every day–ten Twin Towers per day.
They die in the silence of poverty, because these deaths don’t generate the same media frenzy. We’re not
killing, we’re letting die. One-third of the world’s population still uses wood to cook. Twenty-five million
people have died of aids while we discuss the value of patents. This is happening in a planet where,
thanks to technology, abundance rules. Two billion
tons of grains alone are produced in the world; this

insight-bIOMA

by Ladislau Dowbor
Professor at PUC-SP and advisor
to several United Nations agencies

89

insight-bIOMA

|
90

We’re just learning how to make connections for the
greater good. Whether we like it or not, that’s politics. Global problems emerge when existing political structures are fragmented in 194 nations. To the
apparently unanimous three dimensions of sustainability–an economically viable, socially fair and environmentally sustainable society–we must add the
governance dimension in order to discuss politics,
determine who will be in charge of decision-making,
define funding sources, and describe follow-up and
monitoring methods.
At Rio-92, the challenges related to these three
pillars have been competently tackled, with the

Agenda 21 and major climate and biodiversity conventions. We do know the way. Rio+20 has to tackle
the more complex challenge of facing the governance dilemma, which regards the establishment of political and institutional structures that make things
happen. It’s not an option, it’s a necessity. According to Ignacy Sachs, because of the aggravation of
planet-related processes, we’re doomed to innovate.
I don’t mean to present proposals for such critical dilemmas here. However, I thought it would be
useful to analyze some documents I have been reading to make it easier for those who’re looking for
good reading materials.
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The manifestoes
And we also have the ethical manifestoes. A
particularly interesting declaration was produced in
March 2012, in London, where over 2800 scientists

The key issue of financial power
Although it doesn’t seem to be connected to
Rio+20, I believe the research made by the Swiss
Federal Institute of Technology (ETH in German) is
a very important survey on global corporate control power. The ETH research has shown that 737
corporations control 80% of the world’s corporate
system; among these companies, 147 control 40%
of the resources, and 75% of them are financial corporations. Most are American and European. Therefore we have a completely new vision of worldwide
corporate power. The world’s GDP totals about 63
trillion dollars, while outstanding derivatives–securities that entitle the holder to other securities,

|

Challenges listed
For an overview, interestingly enough it seems
to me that Lester Brown’s Plan B 4.0 would be recommended. It’s available online both in English and
Portuguese. Basically, it’s a guide to simple ways
for facing each one of the main challenges, the required measures, related costs and feasibility. The
subtitle is self-descriptive: Mobilizing to Save Civilization. Since Lester Brown constantly updates his
writings, that’s the latest analysis. Another one of
his works worth reading is World on the Edge: How
to Prevent Environmental and Economic Collapse, a
short, brilliant book that describes our civilization
crisis.
For a deeper analysis of the mechanisms involved, I would strongly recommend reading the report
published by the United Nations, Building a Sustainable and Desirable Economy-in-Society-in-Nature,
which gathered some of the best experts in the
world, such as Gar Alperovitz, Herman Daly, Juliet
Schor, Tim Jackson, and others. The study focuses
on the main economic mechanisms to be transformed: “We are going to need an economics that
respects planetary boundaries, that recognizes the
dependence of human well-being on social relations
and fairness, and that recognizes that the ultimate
goal is real, sustainable human well-being, not merely growth of material consumption. This new economics recognizes that the economy is embedded in
a society and culture that are themselves embedded
in an ecological life-support system, and that the
economy cannot grow forever on this finite planet.”

attended the Planet Under Pressure: New Knowledge Towards Solutions conference. The State of the
Planet Declaration, a four-page document, is straightforward: “Research now demonstrates that the
continued functioning of the Earth system as it has
supported the well-being of human civilization in recent centuries is at risk. Without urgent action, we
could face threats to water, food, biodiversity and
other critical resources: these threats risk intensifying economic, ecological and social crises, creating the potential for humanitarian emergency on a
global scale.” According to the authors, “the defining
challenge of our age is to safeguard Earth’s natural
processes to ensure the well-being of civilization
while eradicating poverty, reducing conflict over
resources, and supporting human and ecosystem
health. As consumption accelerates everywhere and
world population rises, it is no longer sufficient to
work towards a distant ideal of sustainable development. Global sustainability must become a foundation of society.” It’s an emergency call that reveals
what might be the most critical issue for us: the gap
between a scientific understanding of the challenges
experienced and the few lessons learned by people
in general, who are subject to superficial information and a senseless advertising repetition. A financial group’s motto is “Life is now,” as if there was
no tomorrow.
As a universal appeal to sustainability ethics, we
might also include the Call on Governments Proposal for a Charter of Universal Responsibilities at the
Rio+20 conference. This Charter would complement
the Universal Declaration of Human Rights. It can
be found on the International Forum of Ethics and
Responsibilities page, on www.ethica-respons.net.
The five-page call is signed by several institutions
and personalities.
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interest on interest, allowing for financial speculation–total 600 trillion dollars, according to the BIS, in
Basel. These securities offer little financial guarantee
and focus on liquidity, having generated huge transfers from governments to private banks, thus resulting most social and environmental policy cuts in wealthy countries. We must understand the worldwide
economic and financial context in which Rio+20 will
take place. A sustainable planet with tax havens and
out-of-control speculative commodity systems, as
well as irresponsible funding for the weapon industry
must sound like a joke.
Thus, in order to defend themselves, a group of
financial corporations published The Natural Capital
Declaration, claiming that they’re offering “innovative sustainability-oriented financial products.” The
three-page document is a declaration of principles
“demonstrating our commitment at the Rio+20 Summit to work towards integrating Natural Capital considerations into our financial products and services
for the 21st century.” It’s certainly moving, and they
naturally forgot to mention the social aspect and the
fact that it does more for speculation and appropriation of public resources than for the development of
the manufacturing industry–nevertheless, it’s an interesting trend.
Along the same line, but with serious initiatives,
Hazel Henderson has been following-up on and assessing the “green” behavior of financial institutions,
especially institutional investors such as pension
funds. A huge amount of resources are involved. The
Green Transition Scoreboard 2012 follow-up system shows that, over the past five years, these funds
have invested 3.3 trillion dollars in renewable energy,
sustainable technologies and similar initiatives, with
significant increases in the amount of resources invested year over year. But it’s important to look at the
driving factors: clearly these funds aren’t concerned
about the current status of the planet and of the poor,
but about the poor performance of the junk securities
in which they used to invest. Funding sustainability-related activities is an alternative that sounds increasingly more attractive from an economic perspective. Regardless of the moral principles involved,
investing in sustainability instead of investing in speculation is something we need to make the required
changes. Capitalism controlled by the financial world
is extremely powerful, but as it became an unstable,
unproductive bet under the eyes of the whole world
and rejected by it, we can see its vulnerability in this
financial dimension. In fact, such huge resources are
needed for appropriate use in social, environmental

and economic reconversions ahead. The Green Transition Scoreboard, which follows up on such changes,
is very useful, and Hazel Henderson’s work always
inspires trust. The document is available on http://bit.
ly/IGJMGU.
I won’t talk about industry proposals for climate,
water, forests, health, education and so on. There are
numerous Brazilian contributions available online,
such as essays by Ricardo Abramoway, José Eli da
Veiga and several others. There are also Cambridge
University’s Top 50 Sustainability Books, published in
Brazil by Editora Peirópolis in 2012. There’s a lot to be
read. The texts suggested above help understanding
the overall challenges and the purpose of Rio+20 in
its essential dimensions.
I would only like to add something about those that
seem to be the areas that need most development:
in today’s urban world, regardless of worldwide and
national policies, there’s a lot that can be done locally
and within networks in the cities. They must do their
homework. It’s an ongoing dynamic involving thousands of cities worldwide, establishing the foundations for sustainable development. It’s certainly not
enough, but it gradually creates new dynamics by
proving that a different kind of development is possible and works.
Another weakness regards senseless accounting
practices. The GDP, in addition to being poor from a
technical perspective, fosters a crooked vision of progress. We have to consider what really counts. In Johannesburg, South Africa, I remember seeing signs
in public places that, instead of showing advertising
messages, provided the people with information on the
evolution of essential indicators such as child mortality rates, sewage connections, access to water and so
on. We need to measure things that really matter.
Another aspect that should be further developed–political integration–has been accurately described in a paper written by Laura Rival, from Oxford
University, for the UNRISD: “For people to be able
to exercise their political agency, they need first to
recognize themselves as citizens rather than see
themselves as beneficiaries or clients. Acquiring the
means to participate equally demands processes of
popular education and mobilization that can enhance
the skills and confidence of marginalized and excluded groups, enabling them to enter and engage in
participatory arenas.” There’s no “silver bullet” that
assures citizenship: the process requires education,
productive inclusion, democratized media, access to
technologies, personal safety and so on. That’s the
ultimate challenge. ¢
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Water:

A(n) (un)common resource?
by Ernesto Cavasin and Dominic Schmal
Sustainability experts at PwC

It’s the beginning of a new phase of the third millennium, and
water continues to be an issue that must become a priority
among modern challenges. Over the past decades, geographic
and demographic aspects, combined with human activities, have

The notion of scarcity certainly leads us to think about an
economic initiative to adequately manage a resource that, not long
ago, was perceived as abundant, especially in Brazil.
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resource; however, it seems to be a silent process.
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been transforming water into an increasingly scarce and needed
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ater is essential for human, animal and
plant life. Thus, it cannot be perceived as a
strictly economic asset. In a climate change scenario, combined with anthropological actions that impact life on the planet, resulting in
draught and flood events, water supply has become a
complex issue. The challenge is figuring out how to
provide drinking water to a human population that has
grown from 1.5 billion to 7 billion individuals.
The management of technical aspects, new technology applications, as well as regulatory and government considerations make it increasingly harder to
face the challenge of providing water to the world’s
population, making it a common resource.
From ancient times, the evolution of water-related
building and connection techniques has been remarkable; in ancient civilizations, water was distributed
through aqueducts and channels. Despite modern
technologies and the digital information revolution,
water distribution among nations for consumption
remains a challenge, since it cannot be easily transferred over the short term.
In most countries, water scarcity has more to do
with quality than availability. Water is becoming an increasingly scarce resource because of inappropriate
use and management.
According to the World Health Organization
(WHO,) one in three people are affected by water
scarcity.1 Should this trend persist, over the next
twenty years almost half of the world’s population
will be directly affected by water scarcity. And there
are several related aggravating circumstances. Over
3.5 million people die every year because of water-related diseases, and almost 2.5 million people suffer with the lack of proper sanitation. When it comes
to poor sanitation, more than 10% of the people living
in non-developed countries and rural areas consume
food items irrigated with sewage water, increasing
the possibility of contaminations and disease.2
In the large urban areas of these countries, the aggravating circumstance is unplanned urban expansion
in river basin or natural areas critical for water supply.
Decreased water quality resulting from the addition of
chemicals needed to transform low-quality water into
drinking water increases water treatment costs.
Over the next five years, there should be a 6% increase in average annual investments in this area. A
worldwide PwC publication titled “Water: challenges,
drivers and solutions,” depicts the trend towards an
increase in renewable infrastructure investments for
water capturing. However, investments in distribution will require the largest share of investments, to-

taling about 60 billion dollars over the next years. 3
Focus on water access and quality improvement
solutions must consider all spheres. A society living
in dignified, healthy conditions allows the improvement of local economic development. A company
that closely monitors the manufacturing process
and water consumption reduction benefits from cost
cuts, guarantees its operating license and expands its business together with a healthy society with
good purchasing power. A government with policies
and incentives against water waste assures a friendly relationship and allows new alliances to be built.
Working together, these players stand out in the value
chain because of their competitive advantage.
Water in business:
risks and opportunities
Proactive risk management protects business,
avoiding a potential halt in operations resulting from
water supply unavailability, offering assurance for investors and the market.
In order to alert public companies about the relevance of providing environmental information to
investors, the American Securities and Exchange
Commission (SEC) has identified water as a relevant
business and decision-making issue. The SEC points
out that water availability or quality changes may
have significant impact on business. 4
Companies should take the opportunity to improve environmental information disclosure criteria and
guidelines, offering clear information about actions
and performance to investors. In addition to contributing to an understanding about impacts, such dissemination provides guidance to investors, who will
be able to perceive a consistent effort with regard to
monitoring, efficiency and use.
Since no official standards for water performance
dissemination exist, companies have been adopting
volunteer guidelines and guides, such as the Global Reporting Initiative’s indicators protocol, which
offers a list of suggested indicators related to the total
amount of water captured from the source per year,
water sources that are significantly affected by water
withdrawal and the percentage of reused water.
An initiative by the United Nations Organization
(UNO) and the Swedish government–the CEO Water
Mandate,–assists companies in the development, implementation and disclosure of water sustainability
policies and practices.5 The initiative recommends
“progress communication,” which regards regular
disclosure of the evolution of established water usage goals, conservation measures, engagement with
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There are several reasons why water should be
included as a business risk element. When it comes
to water management-related risks, the physical, reputational and regulatory aspects stand out. Physical
risks regard the discontinuation of or reduction in industrial water supply used in the manufacturing, irrigation, cooling and processing of materials. It might
lead to limited sales or expansion of products depending on water along the production process and to the
increase in the value of water as a commodity, raising
its production and consumption price.
The reputational risk would be represented by
situations involving damages to corporate or brand
image when there are potential conflicts with local
communities. A conflict of interests takes place when
companies and people compete for water for production versus water for consumption in a region where
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suppliers, civil society engagement in water basin
management programs, among other issues. In addition to reinforcing the responsibility of business leaders with regard to the significance of this natural
resource, it helps meet the commitments defined by
UNO in the Millennium Goals and the Global Pact.
When water is perceived mainly as a local or regional resource, the geographic context becomes a
critical risk assessment element. Innovative companies must take the lead, analyzing the impacts resulting from water supply risks in different regions
and continents, focusing on water supply and quality, ecosystems, community needs, and demographic
data. For companies with global presence, the use of
tools for analyzing the impacts of water-related activities on local hydrology, as well as geopolitical and
socioenvironmental aspects, represents innovation.
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this resource is scarce. And when several stakeholders, including investors, become more concerned,
the likelihood of a reputational loss grows.
Another risk category refers to regulatory aspects. A company could lose its operating license
in case of law changes, cost increases and changes
in waste treatment requirements. If a company isn’t
prepared to deal with external factors, it might experience an increase in environmental liabilities and a
decrease in financial revenues.
By applying the best practices, a company will be

able to improve consumed water measurement and the
efficiency of internal operations, which results in direct benefits regarding product use and supplier chain.
In other words, there’s a cost reduction and a boost
in competitive advantage, since the company shows
willingness to offer solutions to the water challenges
for the industrial chain, government and consumers.
Leading companies will be the first to enjoy market expansion opportunities once they clearly understand the main water-related risks and manage to
prioritize and develop mitigation strategies for socio-

rence don’t need to wait for the pressure of civil society to start acting. They’re expected to have a specific agenda to discuss water issues, with priorities
to be shared with civil society and business leaders.
To enlighten Conference debates and results, major global water solution entities should suggest a
set of goals integrated with other critical issues. The
challenges must be perceived from a holistic perspective. Water efficiency should be debated with the
power supply and food production gap challenges,
since about 70% of water consumption is related to
agricultural production. The rest is used in industrial
facilities (20%) and households (10%).6
The use of water for sustainable development must
be based on governance and transparency processes,
which might lead to a fair distribution of this natural
resource with supply and consumption quality.
It would also be advisable to include the water
issue in climate change mitigation and adaptation
policies. Seldom debated in Climate Conference negotiation rounds, water management is critical, considering the natural events affecting ecosystems and
urban areas. Studies show that global warming will
have a negative impact on water supply and quality.
Rio+20 will encourage countries to understand the
significance of water for climate policy integration.
The water issue must be more widely debated,
since over the years it has been discussed only by
experts and scientific communities. Public and private entities, as well as the consumer civil society,
should be concerned about this issue. Neglecting and
postponing a solution for water supply in the planet
might result in consequences incompatible with human survival, and the issue should be a priority for all
stakeholders. In order to assure the survival of future
generations, we must find holistic water supply solutions now. ¢

environmental risks. The results will be positive and
lasting from the economic standpoint.
1. See http://www.who.int/features/factfiles/water/en/

3. See http://www.pwc.com/en_GX/gx/sustainability/publications/water-challenges-drivers-and-solutions.jhtml
4. See http://www.sec.gov/rules/interp/2010/33-9106.pdf
5. See http://www.unglobalcompact.org/issues/environment/
ceo_water_mandate/
6. United Nations World Water Assessment Programme, 2009
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2. See http://www.who.int/features/factfiles/water/water_
facts/en/index7.html
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Water at the Rio+20 Conference
Twenty years later, a new United Nations Conference gets the world’s attention. It gives world leaders the
opportunity to perform economic activities that foster
sustainable development and poverty eradication.
Experts believe it’s a great opportunity to put water
among strategic issues in key areas of economic development, such as agriculture and power production.
Government representatives attending the Confe-
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reativity
is the way

by Ludovino Lopes
Lawyer specialized in Environment and Technology
and chairman of the Brazilian E-Commerce Council

“Innovation is at the core of creating a sustainable human society. As a
society, we will not succeed in creating a sustainable world if we focus
merely on doing more efficiently what we currently do.”

|

Innovation
Innovation has been a human feature from the very beginning, when
we started sculpting stones and wood to make hunting and fishing tools;
today, man shapes oil and steel to make machines and devices that significantly increase our production and multiplication capacity, thus allowing
humankind to dominate the environment on a global level.
Technology, combined with creativity and innovation, has been one of
the foundations of the relationship between humankind and planet Earth.
The adoption of new technologies and the resulting leaps have dramatically
changed man’s past and current relationship with the environment. Today, a
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simple hand-held telephone device allows us to see,
access and control virtually all applications that impact life on Earth.
The planet is connected by means of this huge
technological infrastructure created by man’s creativity and made up of a layer of connected sensors
and mechanisms that result in a “planetary nervous
system,” also known by scientists as the “internet of
things” (IoT)1!

Based on this network (the network of networks,)2 most of our actions may be guided and
performed, changing the face of the planet and of
market, institutional, product manufacturing, power
consumption and relevant political event relations.

“With a trillion sensors embedded in the environment—all connected by computing systems, software,
and services—it will be possible to hear the heartbeat of the Earth, impacting human interaction with the
globe as profoundly as the Internet has revolutionized

“We are pushing up against planetary boundaries
that are near, or already past, breaking point. Science,
technology and innovation can help avert catastrophic
developmental and environmental damage. But only if
we move beyond outdated notions of whose innovation

communication.”
Peter Hartwell
Senior Researcher, HP Labs
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Because of their power to transform, technologies may become the element capable of taking
humankind to a whole new dimension in terms of
sustainability and human interaction.
The Internet, the new branches of nanotechnology, bioethics, biomimetics, telemedicine, artificial intelligence systems, green low-carbon technologies,
intensive food production processes, and water purification and desalting systems, among others, are
some examples of this.

However, this relationship cannot be based on
technology and innovation alone. It must combine
the various dimensions of sustainability to build and
shape cognitive processes in order to achieve creation and innovation aimed at a balance that combines nature, human societies and present and future
technological devices.
The future sustainability and power consumption patterns of our societies is totally dependent on
the models to be designed today by our young programmers and analysts. However, such awareness
must permeate the innovation process from the very
beginning, and our youngsters and leaders must be
well aware of that.
Although innovation is at the core of creation in
modern human societies, it is not sufficient in itself,
as proven historically, to solve the challenge ahead
of combining efficiency and endurance with sustainability for coming up with the required solutions.
According to Jurgen Dormann and Chad Holliday
“we will not succeed in creating a sustainable world
if we focus merely on doing more efficiently what
we currently do.”
The creativity and innovation process, whether
small-3 or large-scale4, must consider all dimensions of sustainability (social, environmental, economic, geographic and cultural) in order to respond
to the true challenge of assuring and disseminating,
over the long term and at an adequate scale, the survival of humankind on Earth.
Unfortunately, innovation based on such dimensions is rare at the government, corporate and
individual levels in human societies as we know
today.
This is true not only because society refuses to
do so, but also, in most cases, because we still lack
appropriate tools to include the social, environmental and cultural dimensions in our management models to make the related results tangible and adaptable to the economic and financial models rationale.
Thus, technology and creation must consider the
various dimensions of sustainability (environmental,
social, geographic, economic and cultural,) especially because the environment in which they strive
and to which they apply isn’t just made up of markets, production chains and distribution networks,
but also of a series of social and environmental
factors that are emerging worldwide: endangered
ecosystems, bankrupt social systems, increased
gaps between rich and poor, lack of access to information, and growing uncertainties about the pathways and effects of globalization.
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counts, to recognize the vital role different forms of
innovation can play.”
Professor Melissa Leach,
director of the STEPS Centre
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We’re witnessing an unparalleled moment in which, in one way or another, everyone is discussing
man’s relationship with the planet and the respect
for future generations. It’s a time in which, although we haven’t managed to reach global consensus
yet, bridges are being built, connecting different realities, and regional synergies and consensus are
being created, feeding the discussion worldwide.
One of the greatest challenges faced by our living, changing societies, in addition to achieving
consensus suitable for each culture in its different
dimensions, is to find solutions that may be scalable and integrated with other political, economic and
cultural dimensions in the planet.
That’s why the technological challenge must
foster not only innovation and creativity that lead
to new, highly efficient technologies, but also, and
in particular, solutions that bring lasting technologies5 and sustainable models for humankind and
the planet.
The creative effort must focus on this long-term
development perspective, even in situations where
technological solutions for meeting the specific needs of a certain community, society or ecosystem are

created–they must consider the generation of scalable solutions to meet new social, environmental,
economic and cultural approaches.
“Our vision is a world where science and technology work directly for social justice, poverty alleviation
and the environment”
Professor Melissa Leach,
director of the STEPS Centre
Humankind faces common challenges that require highly-efficient, replicable models that may be
widely applied.
The solutions adopted don’t need to replicate
in detail the models that have worked somewhere
else. Humankind has been choosing different “paths
and trails” to build societies, and different perceptions and approaches often lead to identical results
in terms of life quality and well-being, because the
pathways may differ, but the final stop of the train
is the same for all countries, societies and human
beings.
So, in order to actually improve our life standards while maintaining our population growth, we’ll

and enduring, and thus more intelligent, even competitive.”
Paul Hawken

“The future belongs to those who understand that
doing more with less is compassionate, prosperous

|

need to be able to forecast global impacts on the
planet and its natural resources, and we’ll need to
employ more intelligent manufacturing techniques
and ways to explore human and natural resources–
and that will only be possible with progressive technological leaps.
In today’s fragmented world, the risk of conflicts
increases and the “puzzle of ideas,” compared to
the “ideal picture” of modern societies, might create
multiple-headed Medusas.
But fragmentation often brings the most creative solutions in a diverse environment where the
creative spirit is combined with factors that are at
the source of modern societies, in the permanent
search for growth, quality of life and sustainability.
The genesis of building a world where man is
in harmony with the planet and creatively works to
improve the quality of life and foster sustainable,
lasting development is certainly at the crossroad
between innovation, sustainability and the change of
cultural paradigms as we know today.

1. The network formed by things/objects having identities, virtual personalities operating in smart spaces using
intelligent interfaces to connect and communicate with the
users, social and environmental contexts – available on
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_Things#cite_note10 – accessed on June 3, 2012.
2. Looking to the future, Cisco IBSG predicts there will
be 25 billion devices connected to the Internet by 2015 and
50 billion by 2020. It is important to note that these estimates do not take into account rapid advances in Internet
or device technology; the numbers presented are based on
what is known to be true today. Additionally, the number
of connected devices per person may seem low. This is
because the calculation is based on the entire world population, much of which is not yet connected to the Internet. By reducing the population sample to people actually
connected to the Internet, the number of connected devices
per person rises dramatically. For example, we know that
approximately 2 billion people use the Internet today. Using
this figure, the number of connected devices per person
jumps to 6.25 in 2010, instead of 1.84. Source: Cisco IBSG,
April 2011–accessed on June 3, 2012 - http://www.cisco.
com/web/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf
3. Not only individuals and corporations, teaching and
research institutions must strive to innovate–government
agencies and civil society organizations must also do so.
4. To effectively consolidate sustainability in innovation
development, the national innovation system must focus
on that, adapting to the new reality. Inovação e Sustentabilidade: Novos modelos e proposições – Authors: José
Carlos Barbieri, Isabella Freitas Gouveia de Vasconcelos,
Tales Andreassi and Flávio Carvalho de Vasconcelos –
available on http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-75902010000200002&script=sci_arttext on June 3, 2012.
5. In French, the term used for “sustainable development” is lasting development (développement durable.)
The term “lasting” is more appropriate than “sustainable”
to describe the global society change process, since “sustainable” doesn’t refer to a time frame–it may refer to any
time in the future, including the political times related to
elections and corporate planning agendas, which usually
consider a five to ten-year period.
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Therefore, technology, which has always been
at the service of humankind, currently enjoys a privileged position to work for its own creators, filled
with a spirit of innovation and vested in the various
dimensions of sustainability (social, environmental,
economic, geographic and cultural,) and may finally
play the role of a creative driving agent capable of
combining ideas, connecting wishes and building
“consensual bridges” between human societies,
knocking down cultural paradigms and connecting,
in a blink of an eye, the various seasons of planet
Earth, which pours with life. ¢
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In a period in which part of the world seems to be drowning in a
never-ending crisis and part hurries to grab its share in the
development feast, the world turns its attention to the wonderful city
of Rio de Janeiro, a place where, twenty years later, another United
Nations Conference on Sustainable Development will be held. But
which sustainability do we want?

insight-bIOMA

by Kelly Nascimento
Editor of Insight-Bioma
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n this Tower of Babel of climate, should
we expect consensus or practical measures, considering the disappointing
background? After all, the efforts to reach social and economic goals that will result in a
much-awaited transition to sustainability are often
undermined by the inability to reach an agreement
about a decisive coordinated action in multiparty
forums, as well as by the breach of financial agreements. This means there are no agreements or financial resources.
In a modest attempt to foresee the results of

Rio+20, Insight-Bioma has performed a survey with
several civil society sectors involved in the debate.
An indication of what the 7 billion inhabitants of the
planet–stakeholders in the process–might expect of
our common future.
GOOD BUSINESS
When it comes to global warming, even the most
skeptical skeptic must agree with this: by 2030, the
world will need to increase its food production by
at least 50%, its energy production by at least 45%,
and water availability by at least 30%. The data from

WHAT’S NEXT?
Putting theories aside, what practical results
can we expect from Rio+20? The conference won’t
produce a document as expressive as the one
produced in the Climate Change, Biodiversity and
Desertification conventions. Truth be said, it’s not
the conference’s goal. The international scenario
doesn’t help either. And the fact that some major
authorities–such as Barack Obama and Angela
Merkel–won’t be there sort of discredits the event.
“At this meeting, the consensus we should expect
is a victory in terms of rhetorics and a debate that
will set the stage for future program measures to
meet environmental needs, contemplated so as to
include social progress and financial mechanisms
for the expected return on investments. This means it should be very conservative in terms of closing deals and reaching consensus,” Antonio Carlos
Porto Araújo says.
The comprehensive debate agenda, which includes issues such as sustainable cities, clean energy,
food safety, water and oceans–some of the critical
themes to be discussed during the conference,–is
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with regulatory, legal, credit and market risks that
demand special attention from the company in the
sustainability area.”
The president of the Brazilian Poultry-Raising
Organization (Ubabef, União Brasileira de Avicultura,) Francisco Turra, has a similar opinion. “Sustainability cannot be a mere business, but a goal to be
achieved by all businesses. It could be very good for
Brazil, since our manufacturing processes have a
progressive perspective on sustainability. The poultry raising industry is a good example of that.”
But we need to go further. According to Gisela Souza, consultant at the Logistics and Supply
Chain Institute (ILOS, Instituto de Logística e Supply Chain,) a good way to measure the success
of sustainability is its ability to generate business.
“Sustainability–and the same thing happened with
quality in the past–has already transcended the initial rejection phase in which it was seen as something that adds costs to become a great productivity
improvement factor. Sustainability has been generating a lot of business, from R&D to the implementation of new products and processes often more
profitable than traditional ones. Anyhow, it’s important to point out that the concept of ‘good business’
includes new variables and a new interpretation,”
she says. Put together, these pieces provide an outline of what green economy should look like.

|

the United Nations High Level Panel clearly show
that environmental limits pose new supply limits.
As Mahatma Gandhi said, Earth provides enough to
satisfy every man’s need, but not every man’s greed.
A good guiding principle for Rio+20 would be
to establish, for the next 18 years, straightforward
measurements to determine the development of nations and people, keeping the planet’s physical limitations in mind. And consensus about sustainability
will only be attained when all–or at least some–of
the stakeholders find out it’s a good deal. After all,
we still live in a capitalistic society in which economic indicators determine the decisions.
Antonio Carlos Porto Araújo, Trevisan’s Renewable Energy and Sustainability consultant, believes sustainable development may be perceived
as good business once people understand that reducing environmental waste means increasing profits. The related measures would include reducing
power intensity savings, production process waste
reduction and recycling of raw materials.
From the corporate perspective, the environmental issue must bring great business opportunities.
In the new green economy, businesses have been
achieving increasingly higher success rates. At the
same time, consumers start demanding that their
suppliers implement environmentally friendly, socially fair and economically sound practices. This
market ethics has been gaining strength in society,
offering support for companies and industries that
adopt more environmentally-sound practices.
Analyzing the issue under a new light might be
useful, according to PwC’s Sustainability expert
Ernesto Cavasin. “Getting to know it better from
different perspectives is always important and empowering. Implementing sustainability-related methodologies and analyses is a new way to look at
the new scenarios. When the new aspects of the
same business are revealed, we often see problems, risks and benefits we had failed to see before,”
he ponders.
FGV Rio’s Law professor Rômulo Sampaio is
straightforward: “sustainability will only mean good
business if it’s perceived as part of the corporate
operating risk. This requires knowing and measuring the social and environmental risks related to
the company’s operations. Investing in the management of such risks may result in competitiveness
improvements and enhance corporate image. The
process includes integrating different demands
from different players related to the company, allowing the definition of a management strategy in line
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in disharmony with the apparent lack of political
will. “Compared to Rio92, the people participating
in the preliminary rounds seem to be disappointed
with Rio+20 as an official meeting. The main issues
are the lack of an agenda and of documents prepared, discussed and agreed upon in advance to be
signed and ratified by the representatives attending
the event, something that was done in 1992,” says
Susana Feichas, professor at FGV.
According to Mario Ernesto Humberg, Millennium Institute consultant and one of the writers of
“Cuidando do Planeta Terra – edição para a Rio 92”
(Taking care of planet Earth, a Rio 92 edition,) expectations aren’t too high. “There will be a lot of
goodwill speeches, but not many actual decisions.
Today, the main concern of the United States and of
European countries is the economic scenario, not
the environment.”

RANKING OF THE MEASURES
LIKELY TO BE APPROVED AT RIO+20
1 Biodiversity protection
2 Universal access to water and sanitation
3 Definition of sustainable development indicators
4 Waste reduction and reuse
5 Engagement of civil society in the creation of public
policies and environmental projects

PROPOSALS THAT WON’T PASS
1 Consumption control in developing countries
2 Carbon emission reduction goals for developing
countries
3 Replacement of fossil fuels with renewable power
sources
4 Funding to meet environmental goals

|
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5 Creation of an international agency exclusively
dedicated to the environment
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Survey made by Insight-Bioma

WHAT ABOUT OBJECTIVITY?
Regardless of the doubts, the minister of Environment, Izabela Teixeira, is still optimistic. “Brazil’s
challenge is to become a central player in the global
environmental discussion. We’re G1 in terms of biodiversity, and hosting Rio+20 ratifies this leadership
position. We can’t talk about global sustainable development in a world of inequalities, where people
live in misery, with countries at war and without
democracy. These are the elements of sustainable
development: ethics, equality, inclusion, economic
growth.”
The issue of the right to economic growth leads
to heated debates between developed and developing countries. And a war between those who have
been traditionally wealthy and those who have recently become wealthy will lead to a stall. “The concept of restraining consumption in developing countries won’t work, for the expansion of social welfare
is something these societies long for. To continue
to debate having the consumption level of developed countries as a parameter will certainly lead to
a deadlock, for we know that the planet’s resources
are limited and wouldn’t bear such growth. This deadlock is similar to the zero growth and population
control concept discussed at the Stockholm summit
in 1972. Back then, the sovereignty of the nations
prevailed,” Susana Feichas compares.
Therefore, to take a diplomatic stand, we should
avoid the issue and focus on topics that touch all
countries: eradication of poverty; improvement of
human well-being; increased global justice; improved global equality, including gender equality;
preservation of life support systems on Earth for
future generations.
Brazil adds its voice to this proposal: we must
figure out development first, since the issue isn’t
just about unsustainable choices, but about the lack
of choice. Before choosing, human rights and basic
needs must be assured. First things first. That’s all
great, but it’s a lot less than we would expect from
a global conference aimed at determining the future
of the planet.
We can expect good promises to be included
in the agenda, and that’s it. The boldest proposal
would be the definition of Sustainable Development
Goals, a new index or a set of sustainability indicators. After all, if you can’t measure it, you can’t manage it. Ladies and gentlemen, place your bets! ¢

What can we expect from Rio+20?

“
“
“
“
“
“
“
“
“

Rio+20 will be the first actual conference on development. The whole world will meet to discuss development pathways based on
paradigms established in 1992 that haven’t been abandoned in 20 years, but that few countries have managed to implement. There’s a
lack of balance here. This is the political reflection that needs to be made.”
Izabela Teixeira, minister of Environment
We expect progress about the existing consensus on sustainable production, considering a balance between preservation and the need
to feed the world’s population. Brazil wants to preserve, but it can and wants to produce.”
Francisco Turra, president of the Brazilian Poultry-Raising Organization (Ubabef, União Brasileira de Avicultura)
The world will have to face many challenges before solid commitments can be made at Rio+20. We can expect a generic statement
contemplating the need for environmental protection that also includes the social and economic dimensions for the intended transition to
a green economy.
Rômulo Sampaio, FGV Rio’s Law professor
Apparently one of the highlights of the Rio+20 Summit will be the creation of a Green Fund of US$100 billion per year and the creation of a specialized international agency to replace the UNEP.
Antonio Oliveira Santos, president of the Brazilian Confederation for the Trade of Goods, Services and Tourism (CNC, Confederação
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo)
At this meeting, the consensus we should expect is a victory in terms of rhetorics and a debate that will set the stage for future program measures to meet environmental needs, contemplated so as to include social progress and financial mechanisms for the expected
return on investments.
Antonio Carlos Porto Araújo, Trevisan’s Renewable Energy and Sustainability consultant
Rio+20 won’t be a conference where decisions will be made. Right now, the main sustainability advocates are in Europe, which is
concerned about overcoming an economic and institutional crisis. But this doesn’t mean that the conference will be a total failure. I believe
the best thing about Rio+20 is that people will realize that public policies should be determined by society, which should determine the
guidelines to be followed by its representatives, not the other way around.
Ernesto Cavasin, PwC’s Sustainability expert
Despite the fact that little progress is expected with regard to concrete issues, the event will certainly contribute to spread information
to society, raise awareness and encourage people to think about the socioenvironmental issues we’re experiencing. It’s another opportunity to reflect on the achievements and gaps, as well as to look for solutions.
Susana Feichas, FGV professor
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Rio+20 will probably be the most relevant international political event of this period, and should offer another benchmark for the establishment of a new human development standard. The relationship between income concentration and the generation of environmental
‘damages’ should be made clear, and the ‘polluter pays principle’ should be discussed and developed within the global and social impact
context.
Gisela de Souza, ILOS consultant
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There will be overall consensus regarding the need for sustainable development, eradication of poverty, educational efforts and reduction of carbon emissions. But most intentions will continue to be intentions, since no actual goals will be established.
Mario Ernesto Humberg, Millennium Institute consultant
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The government, companies and society
must engage in an effort to implement
the concept of sustainable development
in everyone’s lives. In Rio, the FIRJAN
System, a manufacturing industry
federation, has responded well to
that challenge. In addition to advising
companies willing to implement a cleaner
manufacturing process, the Federation
has come up with two initiatives to
engage society, preparing it for Rio+20:
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the Heroes of the Future and Humankind
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2012 projects.
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Antonio Batalha

111

sustainability
insight-bIOMA

|
112

f

ocused on children and teenagers, Heroes of the Future is a multiplatform project that presents Rio+20’s agenda in an
attractive manner to this target audience:
using games. The purpose of this initiative is to raise awareness among public and private school and
SESI/SENAI students about sustainability-related
challenges.
“The FIRJAN System is an active player at
Rio+20, fostering technical and corporate debates,
and sees the Heroes of the Future project as its
contribution to engage the young people of Rio de
Janeiro in the event and to inform this audience,
including SESI and SENAI students, about sustai-

nability-related concepts,” says Marilene Carvalho,
director of Innovation and Environment.
In a partnership with Rio de Janeiro’s Department of Education, they will make their schools
available for the implementation of the project, which is divided in classroom and online modules. The
first module consists of tours guided by monitors
duly trained by associated teaching institutions,
where a 3-D educational video will be shown, followed by debates about sustainability.
“One of the main strengths of the Heroes of the
Future project is the playful and interactive manner
in which the project was developed. Issues such as
hunger and poverty eradication, sustainable pro-

Characters from the “Heroes of the Future” game, a FIRJAN System initiative
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to discuss the Rio+20 agenda with children and teenagers
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Abel Gomes, Paulo Skaf, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, Carlos Alberto Vieira Muniz, José Roberto Marinho and Bia
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Lessa: Preparing Humankind 2012
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duction and consumption, and the behaviors each
one of us can adopt in our routines are described
in a manner designed to touch young people. In line
with this concept, the technologies used, such as
the 3-D movie, interaction through social networks
and virtual games help make the initiative attractive
for the target audience,” Marilene Carvalho adds.
Online, the website www.firjan.org.br/heroisdofuturo includes a variety of data, research information, movies and links about current sustainability-related concepts; news about Rio+20; and a game
that presents a cultural contest with awards. This
module also uses Facebook, Twitter and a blog containing information about what’s being done internationally in this area, as well as tips to help and
encourage participants throughout the competition.
The contest, which is exclusively recreational
and doesn’t include any kind of payment or draw,
will be developed in two fronts. In the school category, students from elementary school grades
6 through 9 from city, federal and private schools
from Rio de Janeiro and from the state SESI/SENAI

network may participate. The free category is open
to anyone who’s at least ten years old from any part
of the world. The first stage–Sustainability–will be
divided in four topics: Waste, Sanitation, Transportation and Pollution. They will consider social,
economic and environmental aspects, and each one
includes a specific game, quiz and challenges. The
teams that achieve the minimum score required to
go to the second stage will have to build a sustainable city model, justifying their proposals from a
world change perspective.
According to Marilene Carvalho, they expect to
reach 250,000 youngsters with this project. “Furthermore, with the creation of an open category and
the English version of the entire material, we expect
to disseminate our message domestically and internationally,” she stresses.
HUMANKIND
The FIRJAN System will promote, in a partnership with FIESP and the Roberto Marinho Foundation, a side event at Rio+20: Humankind 2012, an in-
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pose, and involves the education of over 200,000
SESI/SENAI students and Rio de Janeiro’s and São
Paulo public schools.”
During the event, the industry will release a
historical document: a joint declaration about sustainability. “The industry has taken upon itself the
commitment to issue a public letter describing its
stand about sustainability on June 21, during the
Corporate Leadership Seminar. In this interactive context, Humankind 2012 will represent a new
perspective in the history of Rio de Janeiro for the
future of the world,” Eduardo Eugenio says.
Rio de Janeiro’s vice-mayor, Carlos Alberto
Vieira Muniz, stresses the significance of achieving
a synergy among the several institutions involved.
One of the main events of the initiative will be the
summit of representatives from the world’s largest
metropolises. The purpose of the Cities Climate Leadership Group (C40) is to find solutions for
the challenges posed by urban life and discuss the
role of climate change in achieving economic growth with sustainable actions. “We expect to achieve
consensus through the debate of different points of
view from various industries. This will lead to greater progress, and we will work to achieve that based
on examples and persuasion.” ¢
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novative gathering space for reflection that is open
to society at the Copacabana Fort, one of the city’s
sightseeing spots.
Launched at a press conference on May 25, the
project–with a R$ 44 million budget and using a
500,000 ton modular structure–was created by set
designer Bia Lessa. The design was based on the
reuse concept. At the end of the event, all materials
used, from scaffolds, hoarding, furniture to the waste generated will be reused, and the educational
videos will be donated to public schools. Sponsored
by Rio de Janeiro’s City Hall and Sebrae, the event
will take place between June 11 and 22.
According to the FIRJAN System chairman, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, Brazil is going through a unique period, thanks to the high investments
being made in the country, and we must seize the
opportunities. “Rio, with a powerful industry, and
Brazil enjoy a strong global leadership position in
the economic development and sustainability debate, generating jobs and income while decreasing
social inequalities. Our partnership with FIESP
results in a broad agenda aimed at increasing the
competitiveness of the Brazilian corporate area.
The partnership with the Roberto Marinho Foundation and the Futura TV Network has a similar pur-
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in the construction industry

116

The heavy construction industry is a service provider or
partner in the works related to one of the main federal
government projects: the Growth Acceleration Program
(PAC, Programa de Aceleração do Crescimento.) The
implementation of sustainability criteria has been a
constant concern. In this regard, an initiative led by
Rodolpho Tourinho, Minister of Mining and Energy during
the Fernando Henrique Cardoso administration, brings a
new perspective to the debate. As president of the National
Infrastructure and Heavy Construction Industry Union
(Sinicon, Sindicato Nacional da Indústria da Construção
Pesada e Infraestrutura,) he leads industry companies
towards a bold proposal: to improve the working conditions
in construction sites all over Brazil.
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he strengthening of the construction industry has been one of the main strategies adopted by the federal government
over the past years to face the country’s
economic challenges. The PAC, together with the
“Minha Casa, Minha Vida” (My House, My Life) housing program and the increased credit supply for the
industry, prove this statement. And it should continue to grow. According to projections of the Institute for Applied Economics Research (Ipea, Instituto

de Pesquisa Econômica Aplicada,) the annual GDP
growth in civil construction should correspond to
8.8% to 12% until 2014. Major events such as the
World Cup and the Olympics also explain such growth.
Infrastructure improvements have greater impact on the foundation of the social pyramid, creating the so-called “Good Growth,” which is the
growth that benefits the neediest layers of the population without a negative impact on economic

ACTION PLAN
That’s why he decided to do something about it.
During 2012, Sinicon will promote a seminar and
urge all companies to adhere to this program. “The
purpose of this initiative is to determine all of the
needs of a major construction work everywhere in
the country. Once such needs are mapped, we will
start the training and skill building step. We want
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cussed by the federal government and business
and workers’ entities in March 2011. Such debates
resulted in a tripartite agreement signed on March
1st in Brasilia by corporations, the government and
labor unions. “This agreement has been developed
during a 10-month debate among the Sinicon, labor unions and organizations, and the President’s
Secretary-General. The subject was dealth as a top
priority. All parties were engaged in the process. It
was the labor unions and organizations suggested
a greater commitment regarding the professional
training and skill building of workers,” says Rodolpho Tourinho.
And Sinicon wants a greater commitment with
regard to implementing the concept of more sustainable works. “Strictly speaking, the concept of
more sustainable works expands two essential topics of the national commitment towards the improvement of the heavy construction industry’s
working conditions: personnel training/skill building
and community relations, meaning the relationship
with the surroundings. The scope of the commitment has been broadened to include the most important issues for workers and society,” says the
entity’s president.
According to Tourinho, the major construction
works performed in the country have resulted in a
great liability. “I don’t want to blame the construction companies for this liability–I blame the contracting parties. The main responsibility should lie on
the contracting party–the investor. However, during
the work, construction companies must also be able
to manage all this, being aware that they have to deliver what the contracting party wants. And that includes personnel training and skill building, as well
as items to be avoided. With 30,000 people involved,
we end up having child prostitution, drug traffic and
other problems. A construction company must be
aware of that and take action. Our activity is closely
related to the country’s development. As Brazilians
and entrepreneurs, we have a greater commitment
regarding the strengthening and expansion of the
infrastructure industry.”

|

dynamics. For civil construction companies, the
challenge for the next years regards the maintenance and expansion of investments in innovation and
workforce training, as qualified workers are required because of the increase in the work volume in
2012. Today, the heavy construction segment employs one million workers in Brazil.
However, the industry understood that greater progress is required. The improvement of the
industry’s working conditions started being dis-

119

human capital
insight-bIOMA

|
120

to determine, through Sinicon, common criteria that
can be broadly implemented. We want global, more
efficient, organized and standardized guidelines,”
Tourinho explains.
The next step regards delivering the mapping to
the Brazilian Industrial Social Services (SESI, Serviço Social da Indústria) and the Brazilian Industrial Training Service (SENAI, Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial) in order to assure the supply of all the required courses. “In training, we’re
making a partnership with SESI; in skill building,
with SENAI. In terms of training, the workers will
attend a course of Education for Youngsters and
Adults (EJA, Educação para Jovens e Adultos) after
hours in order to improve their education. During
work hours, skill building will be provided by SENAI, which will train the workers in jobs essencial
for the heavy construction industry. In the end, they
will receive a certificate,” Tourinho says.
The surrounding community has also been included in this educational proposal. Training won’t
be limited to a company’s current employees. “We
need to find and train people from the community.
We should take advantage of the surrounding community as much as possible, hiring them to work in
these undertakings. In the end, we want to transform the construction site into a school site. The
main purpose is to qualify personnel, prepare the
people who live in the community. By training and
providing them with a certificate, you’re giving them
a profession and a career development opportunity in the company that provided the training. It’s a
great contribution the industry has to give to the
country’s educational area. In short, together we
help solve one of Brazil’s greatest problems: education.”
Construction companies of all sizes should participate in this undertaking. “Sinicon has over 100
member companies. Major undertakings aren’t performed by large companies; small companies also
participate in these projects, usually as contractors.
Therefore, major projects involve large, medium
and small companies. A critical factor about large
undertakings is that several people are involved. Jirau has 17,000 workers.”
The initiative represents a milestone in the relationship between capital and labor. According to
the new concepts proposed by Rodolpho Tourinho,
large construction sites would be poles for the
dissemination of development for the surrounding
areas, reversing old, bitter historical events. “In our
relationship with the communities, we want to make

it more prosperous and eradicate social problems.
We want the worker to finish the process more qualified, and we want the community to be more prosperous than when the work started. We understand
the limitations and problems related to the implementation of such plan. But we also understand that
it is an obligation of the heavy construction industry
to consider it, get involved and act as an advocate
of this proposal.”
It’s important to bear in mind that the interpretation of surrounding area may vary: it could refer
to a district, town, several towns or even more than
one state, making up a social, economic and environmental hub. The main premise in this context
is that, by the end of the undertaking, the community must be more prosperous, the workers must
be more qualified, and the population must be more
educated; furthermore, the change must observe
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the problem. One example was the Tucuruí hydroelectric plant, built to generate power to be distributed to a different region. The surrounding area
never experienced a direct benefit from the power
generated there. This scenario only changed with
the project “Luz no Campo” (currently “Luz para todos”), aimed at supplying energy to everyone. It’s
outrageous! And I know similar problems were observed in the building of other dams. There wasn’t
great social concern, and we must bear that in
mind.”
Tourinho already dreams of a first case: the
Belo Monte plant undertaking! “The building of Belo
Monte will require about 30,000 workers in an area
with poor housing conditions and bare minimum
infrastructure. This and Comperj are two major
undertakings with great mobilization potential,” he
ponders. The challenge has been cast. ¢
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green preservation and compensation criteria.
This requires indicators, goals and certification
requirements to be established. Tourinho is aware
of that. “We intend to expand the proposal in terms
of community relations. Along the process, we want
to establish benchmarks based on what was agreed between the parties to know what needs to be
measured, and a certification would be important,
too. By the end of the undertaking, we want see the
agreements made in public hearings implemented.
This certification, which is new in Brazil, cannot be
given by the workers, construction companies, hiring parties, or the government. It has to be given by
an independent party, assuring that the agreement
made was observed,” he adds.
It’s a complex mission, but there’s a lot of will to
achieve it. “My experience in the Ministry of Mining
and Energy has allowed me to clearly understand
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From the Linha Vermelha highway or from the new bridge leading downtown, we
can see the Maré Favela from above. It has long, dark ways surrounded by mortar
and brick, with no vegetation. It’s almost impossible not to feel really sad about that
arid, monochromatic environment that lacks parks and gardens, and has no social
interaction areas in sight. And we can’t help but ask: in these special places where
many people live in Rio de Janeiro, could we ever have quality streets, housing, trade
and services like in the consolidated areas of the city?
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or LVA, the Viver Carioca project wants
to come up with an urbanization proposal that integrates, embraces, innovates,
shelters, requalifies, expands engagement, fosters social interaction and is open to diversity and inclusion. A humanistic city planning
project that leads to a creative collective action for
the development of potential economic activities
through the improvement of local collective knowledge open to an interaction with immediate surrounding areas, attracting investors and partners.
The Viver Carioca project for the 21st century
aims at reviewing the concept of favela as a mere
housing area in which no economic activities are
developed and devoid of the social and cultural dynamics of Rio de Janeiro’s urban network. These
areas hide gifts that may add value to the city and
bring new job and learning opportunities to the people who live there.
Extremely relevant and complex issues must
be tackled if we wish to move forward in order to
insert favela areas in the urban scenario. Some
issues are the need for a specific and appropriate
urban law, the development of funding instruments

for infrastructure investments, and the creation of
urban business areas, making the connection between local job and income generation and external
and internal investors.
Urban planning law
for leveraging investments
Flows are lively. They bring fresh air, a new
light, change and new possibilities. Life becomes
more intense as more elements flow: people, goods,
services, information, culture, friendship, support,
interests. Favela urbanization and development
projects must trigger different kinds of flow in order
to assure that the people participate in all of them.
When the people know the potential of the place
in which they live, they’re given bargaining power
to expand their actual participation in Rio’s overall
urban improvement and transformation process.
Today, there are no urban planning laws that
allow favelas to benefit from appropriate infrastructure, housing, service and other economic activity
works. However, several favelas enjoy underlying
advantages–in terms of location, for instance–that
might trigger improvements. Specific laws and

Reorganizing the territory
and creating opportunities
In favelas, one of the bottlenecks related to urban quality refers to the high rates of land use with
negative impact on green, pedestrian, vehicle, ventilation and lighting areas. Fostering new building
patterns may bring opportunities.
Such new patterns don’t necessarily imply a decrease in population density, but they do imply the
redefinition of urban parameters to reorganize the
land according to the building possibilities and the
development of appropriate laws.
The focus on urban restructuring that contemplates the use of land from the construction perspective might result in a myriad of opportunities
for integrating local inhabitants and bringing a new
economic dynamics to a deteriorated urban space.
In a city such as Rio de Janeiro, so beautiful
with its mountains, vegetation, beaches, landscapes, climate e several environmental, geographical
and cultural attractions, each location would be able
to take advantage of its local features to add value
to itself. This would require urban environments to
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a variety of services, leisure options and greater
interaction with the surrounding areas. Above all,
we must listen to them, embrace them, and let them
speak. In order to create urban laws together, the
government, the people and potential investors interested in these special areas must talk.
There already is a wide range of information
available about these communities; several competent experts have been studying the issue. Now
we need an agreement among technicians, the population and their leaders, the government, public
service concessionaires and private companies to
assure effective actions in the area. The establishment of urban planning laws for each favela requires knowledge and consideration about the social,
economic and cultural features of the inhabitants,
as well as the area’s physical and spatial features,
and the applicable flow of people, services and goods.
Transforming degraded areas in poles that attract investments is a challenge for innovative proposals that guarantee returns. Which models could
be used?
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case-appropriate projects are essential for more
intensive flows, such as direct and indirect investments and more comprehensive infrastructure funding. We must understand that each favela has specific needs, therefore the urban planning law must
include a mix of urban planning tools appropriate
for the proposed goals.
Experts must picture themselves in the shoes of
the people who live there in order to find and build,
together, alternatives that bring comfort, wealth,
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foster social interaction and attract businesses of
all kinds and sizes. An appropriate urban planning
project for favelas must offer spaces for social interaction and concentration of trade and service
businesses.
Such gathering spaces may be multiplied and
should be projected with a size appropriate to meet
current and future needs, including areas for new
undertakings and services. Where could these spaces be located, if these areas usually have a high
territorial occupation rate?
The location criteria for such gathering spaces
should be determined with the population, but they

do imply the need to open new areas at gathering
spots, main access ways, and junctions. Other factors to bear in mind: availability of plain areas or
plateaus; new access ways to meet the needs of
more people and transportation means to expand
the flow of people and goods.
A challenge to be faced is the negotiation of a
potential need for changing the current settlement
patterns and the several alternatives regarding the
future layout of lots and buildings. How do we protect the interests of different users and decision-makers?
Establishing a guideline for economic activities

21st century Rio
The scenario in Rio de Janeiro in the beginning
of the 21st century allows us to identify the three key
factors required for creating the city of the future:
opportunities, resources and inclusion. Rio’s favelas
have great potential for the creative development of
talents and have what it takes to generate value. ¢
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Social and economic
accessibility and inclusion
In Rio’s favelas, the flows of people and goods
are intensive, but specific. There’s poor access infrastructure and the transportation system is insufficient and ineffective. There’s a lack of connection with the rest of the city’s population, and the
internal flow of people, goods and services poses
many challenges. In several situations, there is no
possible flow.
Favelas become closed territories, being unable
to enjoy the benefits of interaction. The lack of connection poses difficulties for social and economic

inclusion. The search for solutions to integrate these areas to the rest of the city includes constant
communication and interconnection, multiplying the
potential for the generation of new services and businesses.
Infrastructure network investments are often
perceived as merely physical. However, their main
role is to support social organization and offer a healthy and sustainable life style to the people and the
environment. A community’s social network is closely related to its urban infrastructure. Access to
proper infrastructure allows the population to have
better access to both internal and external economic and social opportunities.
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more compatible with such places is also essential
to build qualification and business strategies, and to
determine the type and size of equipment needed
for the population’s welfare.
After all, the ultimate goal is to assure quality
and the maintenance of the improvements achieved
with investments resulting from current favela urbanization projects.
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Good technological solutions are great allies for
the environment. And the insurance industry
understands that. In Brazil, SulAmérica Seguros,
Previdência e Investimentos has been accumulating
cases because it believes in this premise.
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or quite some time now SulAmérica has
been investing in sustainable initiatives
that benefit business and the environment. Proof of that was the decision to
use water-based paint to repaint the vehicles of
SulAmérica’s automotive insurance clients. The
solvent emissions resulting from the use of this technology are 90% lower than those from traditional
automotive paints, and they also have significant
positive impact on the painting professional’s job
conditions. The system started being implemented

in 2009 and increases workshop productivity, saves consumables and paint, and allows color tones
to be easily matched, avoiding rework and speeding
up service delivery.
“Water-based paints are widely used by the automotive industry and are mandatory in Europe,
both for automakers and workshops. By adopting
this technology, we provide our clients with an automaker-quality service, offering original painting
quality in the repair service,” says the vice-president for Automobiles and Elementary Branches of
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SulAmérica, Carlos Alberto Trindade Filho. He also
points out that the end result is true to the original
color and texture applied by the automaker.
The water-based paint system will be available
to all clients using the services of SulAmérica’s
Superservice Automotive Centers located in seven
cities: São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Goiânia
(GO), Curitiba (PR), Caxias do Sul (RS), Santo André (SP) and Ribeirão Preto (SP). “Today we deliver
the repaired vehicle to the client within a shorter
period of time, which makes SulAmérica’s Super-

Sustainable environment
In addition to offering qualified, agile, sustainable repair, SulAmérica also strives to offer an environment that minimizes the operation’s environmental impact. SulAmérica’s C.A.S.A. facilities in
Londrina–the first center with these features–are
equipped with a system that captures and redirects
sunlight, distributing it inside equally, filtering harmful rays and minimizing heat even in cloudy days.
Equipment for capturing and reusing rainfall water
has also been installed. The water captured is reused in toilets and for watering plants. The resulting
water savings totals about 30%.
Sustainability awareness has been a concern
from the building of facilities, using a methodology for reducing the environmental impact of the
construction works: the waste resulting from the
demolition of the old building, such as sand and
stones of all sizes, were sent to a company specialized in handling and grinding them, so that they
may be used to manufacture new civil construction
industry products. Furthermore, the paint used in
the building is also water-based, resulting in lower
pollutant emissions and helping reduce greenhouse
effect impacts.
In addition to that, oxo-biodegradable bags are
available for clients at our C.A.S.A.s for carrying
materials that would otherwise remain loose inside
the vehicle. On top of that, most C.A.S.A.s have implemented a Recyclable Waste Pick-Up project. In
line with this concept, all Automotive Centers have
automatic shutoff marquees with timer, which help
cut energy consumption levels.
Because SulAmérica Seguros, Previdência e In-
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service Automotive Centers (C.A.S.A., Centros Automotivos de Super Atendimento) stand out in the
market. The deadline should be further reduced
with this new system,” he stresses.
The paint line used in the repainting process
employs a pioneering technology, and was the first
water-based system introduced in the market. It
observes the strictest environmental standards in
force in the European and North-American markets.
In order to implement the system, all workshops
registered with our C.A.S.A.s were visited by representatives from the two companies, and some
went through a process to adapt to the new water-based painting model. Furthermore, the workshop
professional were trained to follow the procedures
and methods to use the materials avoiding waste or
negative impacts on the environment.
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vestimentos is one of the largest Brazilian business
groups, which has been operating in the insurance,
pension plan and asset management segments, the
impact of this initiative is far-reaching. We have a
total of 6.7 million clients.
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OTHER ACTIONS
Listed in Bovespa’s Corporate Sustainability Index (ISE, Índice de Sustentabilidade Empresarial)
since 2009, SulAmérica has been developing, over
the past years, several initiatives to show its commitment to sustainability. It has adhered to the Pact
for the Eradication of Slave Labor, to the Principles
of Responsible Investment (PRI,) and to the Green
Insurance Protocol. It has also made a GHG Emissions Inventory and supported social projects in
vulnerable communities located in Rio de Janeiro
and São Paulo.
In May, the company signed the United Nation’s
Global Pact, which aims at encouraging the international business community to adopt fundamental
humans relations, work, environment and anticorruption values based on ten principles. The subscription of the pact is a volunteer initiative aimed
at providing guidelines for sustainable development
and citizenship promotion through committed, innovative corporate leaders.
The insurance company has intensified its rational water use actions and managed to triple its
water reuse level in its main unit. In 2011, the water
reuse level at the corporate headquarters, in Rio de
Janeiro, totaled 66.2%, against 18% in 2010, saving
9.96 million liters of water.
The positive result was obtained with the improvement of the Greywater Treatment Station system
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partnership with the Bio-Oil Institute for Sustainable Development. The initiative encourages proper
cooking oil disposal, generating a positive environmental impact.
In early March, a cooking oil pick-up station was
set up in SulAmérica’s São Paulo unit, in Morumbi.
The station has gross capacity for 120 liters of oil,
to be used in biodiesel production. The oil collected
will generate resources to be donated to the Jardim
Panorama Neighborhood Association, an organization supported by SulAmérica in social projects and
actions. It only goes to prove that caring for the environment is good business! ¢
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in SulAmérica’s headquarters building, allowing the
water from bathroom sinks and rainfall to be reused.
The sink water is reused to flush the toilets and the
rainfall water is used to clean the building’s inside
and outside areas, such as sidewalk and garage areas. Furthermore, the insurance company encourages the use of easy-to-clean materials in some units
to cut water consumption used in cleaning.
The reuse of rainfall water for cleaning activities has also been implemented in Recife’s and
Londrina’s Superservice Automotive Centers.
Another water preservation initiative recently adopted by SulAmérica is the bio-oil project, a
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At global warming times, plastic is green and
recyclable. The solution was created by a
Brazilian company. Braskem has innovated
by manufacturing polyethylene from a 100%

accumulating success cases and partnerships
over the world.
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was created, in 2007, the company has been
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renewable source: sugarcane ethanol. Since it
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eveloping products and finding the
balance between market needs
and environmental concern is no
easy task. By developing and launching the first 100% renewable polyethylene
product, Braskem has combined the environmental benefits of a renewable raw material
and the technical and processing advantages
of fossil polyethylene products, thus favoring
the entire plastic chain.
With Braskem’s green plastic, a new era
in plastic manufacturing has begun, bringing
innovation and new sustainable solutions.
Green polyethylene combines high performance and processing capability, and the use
of renewable raw materials helps fight global
warming. The product results from the combination of several success factors, such as
the improvement of the Brazilian sugarcane
and ethanol industry, as well as Braskem’s
commitment to technology, innovation and
sustainability.
Because it has the same technical and
processing features of fossil resins, green
plastic doesn’t require additional investment
in equipment and technical adjustments. This
is a significant advantage for the transformation industry.
The sustainable scale of green plastic
shows that, for each ton of green polyethylene produced, up to 2.5 tons of CO2 are captured from the atmosphere and fixated. Another
advantage of green plastic is the fact that it’s
100% recyclable through existing processes.
Because polyethylene has high added value, recyclability is a very important feature,
because it allows the material to be reused
several times. Because green polyethylene is
not biodegradable, the CO2 captured during
the cultivation of sugarcane remains fixated
over the entire life of the plastic.
From concept to
industrial manufacturing
Only three years after its design, the green
polyethylene project came true. In 2010, the
idea became a reality, and Braskem, by opening
its first industrial green ethylene plant, became the world leader in biopolymer production.
Today, this plant manufactures 200,000 tons
of sugarcane ethanol polyethylene per year.
Braskem invested about US$271 million in its
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and plastic modifiers, which make up the third generation. Thus, the company adds value and competitiveness to the entire petrochemical and resin
production chain.
Braskem’s growth strategy is also based on the
development of new technologies through research.
The company has partnerships with Fapesp, Novozymes and LNBio to develop competitive routes employing renewable raw materials to be used in the
production of future biopolymers. In 2010, investment in this area totaled R$65 million.
In addition to the three industrial plants and the
Technology and Innovation Center in the United
States, Braskem has business offices in the USA,
Argentina, Chile, Mexico, Venezuela, Colombia, the
Netherlands and Singapore, and a new office will
soon open in Peru. The company has ongoing projects in Mexico and Venezuela, in addition to feasibility studies in Peru and Bolivia. These initiatives
are in line with the company’s strategy to find new
competitive raw material sources.
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Sustainable aspects
The success of green plastic is mostly due to the
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green ethylene plant in Triunfo, RS, reinforcing its
faith in the development of this renewable products
market. Because of the project, the company has
earned a Sustainability Practices Award under the
Product or Service Sustainability category.
Now, with 31 industrial plants in Brazil and in
the United States, Braskem is the leading manufacturer of resins in the Americas. Braskem became
the leader of the Americas when, in 2010, it purchased Quattor, a Brazilian petrochemical company, and USA’s Sunoco Chemicals polypropylene
business. Today, the company’s production capacity
totals about 6.5 million tons of thermoplastic resins
(polyethylene, polypropylene and PVC) per year.
Considering the basic petrochemical products, annual production totals more than 15 million tons.
Owning the industry’s largest and most modern
research center in Latin America makes a whole lot
of difference. Braskem’s Technology and Innovation
Center, which has units in Triunfo (in the State of
Rio Grande do Sul,) in São Paulo, and in the United
States, develops products, processes, applications
and new markets in a partnership with customers
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raw material used: sugarcane. Because Brazil has
been developing and researching sugarcane technologies for over 30 years, it has become the industry
leader, reaping significant competitive advantages.
Brazilian sugarcane is globally renowned for its
sustainability and manufacturing efficiency. Today,
it’s one of the main icons of the consolidation of a
low-carbon economy, at which all continents aim.
It has the best reduction index for greenhouse
gas emissions, which cause global warming and
climate change. Over its entire life cycle, up to the
burning phase, ethanol gas emissions are up to 84%
lower than gasoline’s. The same comparison has
shown that USA’s corn ethanol emissions are only
30% lower than gasoline’s, and Europe’s beetroot
alcohol emissions, 40%.
Furthermore, sugarcane cultivation doesn’t have
significant impacts on agriculture. Brazil uses only
1% of its farmland for ethanol production; over 80%
of such areas are located in the southeastern region of the country. These crops could also be expanded over a vast area of degraded pasture lands
without competing with food crops.
Finally, we should point out that sugarcane crops
have no impact on the Amazon Forest. In addition to
having inappropriate climate conditions, the forest
is located 2,500 km away from sugarcane crop regions. Furthermore, national and regional laws provide about the planting and expansion of sugarcane
areas in order to preserve existing ecosystems.
Sugarcane proves its vast superiority in the
power consumption analysis. Worldwatch Institute data show that sugarcane ethanol generates 9.3
units of renewable energy for each unit of fossil
fuel consumed in its production. For USA’s corn,
the renewable energy generated by the resulting
ethanol produces only 1.4 unit, and for Europe’s
beetroot alcohol it amounts to 2.03 units. This difference is mainly due to the fact that Brazilian power plants are self-sufficient in terms of energy,
using process by-products to generate bioenergy.
Furthermore, sugarcane productivity is also grea-

ter when compared to other renewable sources. In
the comparison, Brazil’s sugarcane produces 6,500
liters of ethanol per hectare, while USA’s corn produces 4,200 liters per hectare and Europe’s beetroot produces 5,500 liters per hectare.
Braskem, to reinforce its commitment with the
sugarcane production chain, has created a code
of behavior for its ethanol suppliers that includes
sustainability criteria, such as observance of environmental guidelines and respect for biodiversity,
human rights and labor rights.
Bottom line: a competitive product
Another benefit of green polyethylene is that,
because it has the same performance and properties of the resin obtained from non-renewable
sources, the plastic manufacturing industry won’t
need to invest in new equipment, maintaining current process conditions and productivity rates. Furthermore, product design won’t need to be changed,
reducing the time needed to introduce more sustainable products in the market. Green polyethylene is
a low-density polymer, which means that it reduces
the final product weight, having a positive impact on
transportation costs and CO2 emissions.
The sustainability of the resin from a 100% renewable source appeals to the foreign market, drawing the attention of companies on the other side of
the world, such as Shiseido, one of the world’s most
renowned high-standard cosmetics companies,
with headquarters in Japan, and which has made a
partnership agreement to use the product in packaging. Today about 80% of the company’s biopolymer
production is exported–about 35% of which to Europe. But Braskem already has more than 20 customers in Brazil, including Johnson&Johnson, Tetra
Pak, Natura and Brinquedos Estrela.
But Braskem doesn’t intend to stop there. The
company took the lead again, announcing the creation of green polypropylene. It will invest US$100
million in this new project. Innovation is a continuous process after all. ¢

