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Com o pedido de demissão da ministra 
do Meio Am bien te, Marina Silva, o go

verno Lula perdeu pontos no cenário in ter
na cio nal. Os mais importantes jor nais do 
mundo fizeram questão de destacar que a 
saí da dela representa uma triste vitória dos 
que defendem a exploração insustentável 
da Amazônia.

O inglês The Guardian registrou que, 
com Marina fora do poder, há uma amea
ça “ao futuro da maior floresta tropical do 
mundo.” O francês Le Monde ressaltou o 
isolamento ao qual Marina havia se subme
tido por conta do seu combate a “interes
ses econômicos predatórios”.

O alemão Der Spie gel, para o qual Ma
rina é um “ícone do movimento de prote
ção da floresta”, publicou que “o plano de 
Lula de transformar o Brasil em potência 
energética dá aos problemas am bien tais 
nova dimensão”. “Que mulher fantástica”, 
teria dito o ministro do Meio Am bien te ale
mão, Sigmar Ga briel, ao conhecer pes soal
men te Marina Silva.

O diá rio chileno El Mercúrio estampou, 
em sua edição de 14 de maio, o seguinte 
título “Demitese a garantia de política de 
meio am bien te de Lula” Na reportagem, 
destacou a opi nião de Frank Gug ge nhein, 
do Green pea ce: “As forças mais destrutivas 
da Amazônia exi giam aos gritos a saí da de 
Marina e terminaram triun fan do”. O jornal 
argentino Clarin men cio na que a demis
são de Marina se deveu a di ver gên cias an
tigas (com Dilma Rous sef) e mais recentes, 
como a decisão de Lula de passar ao mi
nistro Man ga bei ra Unger, o recémlançado 
Plano Amazônia Sustentável.
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A energia obtida pela canadeaçú
car (etanol e quei ma do bagaço) 

alcançou 16% da matriz energética bra
si lei ra. Atrás apenas, do petróleo e de
rivados (36,7%), a cana superou pela 
pri mei ra vez as hi droe lé tri cas (14,7%), 
segundo análise da Empresa de Pesqui
sa Energética (EPE), ligada ao Ministério 
de Minas e Energia. O resultado trans
forma o Brasil em um dos líderes mun
diais no uso de ener gias re no vá veis.

Um dos fatores que contribuíram 
para esse aumento foi o crescimento 
da frota de veí cu los flex, que passou de 
48 mil veí cu los vendidos em 2003, para 
dois milhões no ano passado. Com o 
crescimento da produção de ál cool em 
19%, os produtores estipulam que a sa
fra 2008/2009 seja a  maior da história.

Quan do questionado se o au men
to do plantio de cana para geração de 
energia poderia di mi nuir a disponibi
lidade de terras cultiváveis e com isso 
tornar ain da mais grave o quadro de 
inflação mun dial do preço dos alimen
tos, Mau rí cio Tolmasquim, presidente 
da EPE, declarou que o Brasil não so
frerá os efei tos desse cenário por ter 
solo su fi cien te para abrigar a deman
da de produção.

Muitos são os céticos,  
poucos os efetivos
Pesquisa divulgada recentemente 

pelo Instituto Akatu, Instituto Ethos 
e Market Analisys con cluiu o que os 
consumidores bra si lei ros mantêm alta 
expectativa em relação às práticas de 
(RSE) responsabilidade so cial em pre
sa rial, mas ain da se mostram desin
formados e céticos sobre a atua ção  
das corporações.

Segundo o estudo, 77% dos bra si
lei ros demonstram interesse em saber 
como as empresas se esforçam para se
rem so cial men te res pon sá veis. Dois em 
cada três entrevistados (66,5%) em 2007 
fazem uma ava lia ção positiva a res pei
to da con tri bui ção so cioam bien tal das 
empresas contra 57% do ano passado.

A surpresa ficou por conta dos que 
concordam que a empresa deve ir além 
de um papel econômico tra di cio nal, in
terferindo mais diretamente na cons
trução de uma so cie da de melhor. O ín
dice hoje de 51% ficou abai xo dos 64% 
registrados em 2004. Como explicar 
uma queda es pe cial men te levandose 
em conta o crescimento do debate do 
tema no Brasil? Os es pe cia lis tas a atri

buem ao fato de os consumidores bra
si lei ros estarem agora na segunda das 
cinco etapas explicadas pela “Teo ria 
dos Ciclos da Opi nião Pública.” A pri mei
ra fase — definem — caracterizase por 
um encantamento dian te do tema novo 
que leva o indivíduo a aderir à  idéia sem 
ra cio na li zar o su fi cien te. Na segunda 
etapa, com a  maior exposição pública 
do tema, as pes soas começam a refle
tir, checar dados e formar opi nião. Nela, 
são comuns as opi niões ambivalentes. 
Na seqüência — prevê a teo ria — devem 
vir as etapas de maturidade, pondera
ção e consolidação do con cei to.
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Wikkiporting,  
o relatório online

No último dia 9 de maio, durante a Conferência Global de Trans
parência e Sustentabilidade — rea li za da em Amsterdã (Holanda), 

o presidente da Natura, Alessandro Carlucci, anun ciou que a empresa 
pretende lançar um portal na Internet para comunicar seus compro
missos, ações e práticas sus ten tá veis. A  idéia é  criar um espaço mais 
participativo que estimule a interação dos diferentes públicos envol
vidos com a companhia.

O projeto, que ain da não tem formato definido, vem sendo chama
do de Wikiporting, em referência ao famoso Wikipédia. Como o por
tal que abriga a enciclopédia livre da Internet, o da Natura propõe, na 
prática, que o seu relatório seja escrito e rees cri to permanentemen
te com a colaboração de fun cio ná rios, acio nis tas, fornecedores, clien
tes, par cei ros e até investidores. A tese que fundamenta a proposta 
é que os re la tó rios de atividades so cioam bien tais precisam ser mais 
dinâmicos, mais efetivos como instrumento de comunicação e, prin
cipalmente, mais per meá veis à colaboração das partes interessadas, 
até porque nenhuma empresa é pro prie tá ria exclusiva dos dados nele 
contidos, na medida em que estes tratam de impactos gerados para 
pes soas e comunidades.

A proposta da Natura consiste em dar voz aos públicos estratégi
cos no seu relatório so cioam bien tal, subs ti tuin do o texto técnico e im
per meá vel das páginas impressas por uma espécie de obra online em 
aberto, su jei ta às colaborações de ter cei ros, tarefa a que a Internet, gra
ças ao seu po ten cial de comunicação de mãodupla, prestase como 
nenhum ou tro meio.

No Brasil, o Banco Real acaba de  criar um portal também no forma
to colaborativo wiki (www.ex pe rien cia real.com.br). Por meio dessa fer
ramenta de comunicação interativa, o Banco Real convida — além seus 
33 mil fun cio ná rios — exfun cio ná rios, clien tes, fornecedores, acio nis tas 
e formadores de opi nião a participarem do processo de construção e 
reconstrução da identidade de sua marca. “É uma mudança significa
tiva em nosso modelo de gestão de ne gó cios. Acreditamos e estamos 
cada vez mais investindo na transparência e na interdependência”, diz 
Fernando Byington Egydio Martins, Diretor Executivo de Estratégia da 
Marca e Comunicação Corporativa do Banco Real.

Curso Ferramentas 
de Gestão

O curso foca 
aprendizado em 

áreas fundamentais 
para gestão de 
projetos sociais.

A proposta é atender 
à crescente demanda 

por conhecimento 
e profissionalização 
das ações sociais 

desenvolvidas pelas 
organizações do 

terceiro setor.

Novas turmas a partir 
de agosto. Inscrições 

em breve pelo site 
www.gife.org.br

Informações: 
cursos@gife.org.br 

(11) 3816-1209 r. 15
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Idéias para refletir

Comitê de 
sustentabilidade  
na Aberje
 ‘‘Ações de sustentabilidade devem estar alinha

das à cultura e estrutura da empresa”. Essa é a 
opi nião de RolfDie ter Acker, presidente da Basf para 
a América do Sul que participou do ter cei ro encon
tro do Comitê Aberje de Sustentabilidade. Rea li za
do em março, o evento também contou com a pre
sença de Marco Simões, diretor de comunicação da 
CocaCola Brasil.

Os participantes discutiram sobre o processo de 
implantação de políticas de sustentabilidade nas em
presas e os de sa fios que envolvem essa em prei ta da, 
como a mudança de paradigmas corporativos e como 
tratar o tema com os diversos públicos de interesse.

“Estamos trabalhando com a comunicação inter
na há algum tempo para que as pes soas sai bam o que 
a organização faz. Mui tas vezes, temos vá rios progra
mas, projetos, atividades e ini cia ti vas voltadas à sus
tentabilidade que nem o público interno conhece”, 
afirma Simões.

O evento, dirigido aos pro fis sio nais de comunica
ção de empresas, ocorre a cada dois meses. Segun
do Pau lo Nassar, presidente da Aberje (As so cia ção 
Bra si lei ra de Comunicação Em pre sa rial), o objeti
vo dos encontros do comitê é organizar a memó
ria dos debates sobre a sustentabilidade nos ne gó
cios. “Esse tema tem sido estratégico na gestão dos 
ne gó cios. E os pro fis sio nais de comunicação pela 
natureza das suas funções, enfrentam o desafio de 
disseminálo para diferentes públicos da organiza
ção”, diz Nassar. Interessados em saber o que foi discu
tido nos encontros an te rio res devem acessar o site da  
Aberje (www.aberje.com.br).

Congresso de 
comunicação
Multiplicar a cons ciên cia de responsabilidade e res

pei to para com as pes soas e o meio am bien te é 
um dos pa péis dos comunicadores, segundo Marta Ro
cha, diretora da Atitude Brasil. Pensando nisso, a empre
sa concebeu o Fórum In ter na cio nal de Comunicação e 
Sustentabilidade, marcado para os dias 11 e 12 de ju
nho, em Brasília. O evento conta com a participação de 
Muhammad Yunus, cria dor do Gra meen Bank e Rajendra 
Pa chau ri, ambos ganhadores do prê mios Nobel da Paz, 
em 2006 e 2007, respectivamente.

O objetivo da ini cia ti va é pro por cio nar um espaço 
pri vi le gia do para discutir  idéias, trocar ex pe riên cias, bus
car caminhos e democratizar as informações ligadas ao 
tema sustentabilidade. Os pai néis contarão com exposi
tores dos três setores — governo, empresas e organiza
ções da so cie da de civil.

O evento fundamentase na Carta da Terra, cuja dis
cussão começou na Conferência das Nações Unidas so
bre Am bien te e Desenvolvimento – Rio92, apresentado 
pela ONU em 2000. Res pei tar e cui dar da comunidade da 
vida, integridade ecológica, democracia, não vio lên cia, 
paz, justiça social e econôma. Esses são os principais pre
ceitos do documento.
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Idéias para refletir

Caldeirão de idéias
Reconhecida como fator determinante para a competitivida

de, a estratégia ba sea da no triple bottom line (equilíbrio as
pectos econômicos, am bien tais e so ciais) tem trazido mudanças 
significativas na forma de gerir os ne gó cios e na estrutura inter
na das com pa nhias. Os modelos e con cei tos tra di cio nais, ba sea
dos na segregação do conhecimento, já não dão mais conta dos 
complexos de sa fios que a sustentabilidade impõe.

O principal deles, integrar saberes múltiplos para a geração 
de valor tanto para a empresa como para a so cie da de e o meio 
am bien te, é retratado por quatro livros: “Introdução à adminis
tração: da competitividade à sustentabilidade”, “Mar ke ting So cial, 
novos paradigmas”, “Indicador de Desenvolvimento Humano Or
ga ni za cio nal (IDHO) – Novas Dimensões da Cultura Corporativa”, 
“Diversos Somos Todos” e “Relações Públicas”.

A partir da análise histórica dos modelos e teo rias 
que regem a administração das empresas, Rei nal do 
Dias, Tércia Zavaglia e Mau rí cio Cassar, au to res do 
livro “Introdução à Administração, da competiti-
vidade à sustentabilidade”, lançam uma discussão 
bastante pertinente: como desenvolver soluções 
integradas que pro por cio nem a convergência de 
saberes na empresas.

O desafio requer mudanças, o que, segundo os 
au to res, é difícil, mas não impossível, es pe cial men te, para as empresas bra si lei ras que 
sobreviveram ao desafio de se adaptar constantemente a novos ce ná rios decorrentes 
das mudanças na economia.

A integração do planejamento e a administração estratégica é o caminho suge
rido pelos au to res, de modo que se tornem instrumentos ge ren ciais para via bi li zar a 
melhoria do desempenho or ga ni za cio nal no novo paradigma da sustentabilidade.

Capital sustentável

Além da indignação
Em busca de respostas que superem o estado de perplexidade dian te dos complexos 
problemas  atuais, Miguel Fontes mergulha no con cei to de mar ke ting so cial que 
propõe o re di men sio na men to dos mecanismos de ação e da forma de com preen são 
do mercado.

Se o comunismo falhou e o capitalismo não tem dado conta de equacionar 
crescimento econômico com bem estar so cial, a saí da, segundo Fontes, é introduzir 
inovações so ciais a partir da adoção de comportamentos orien ta dos por pre cei tos 
éticos, fundamentados nos di rei tos humanos e na equidade so cial.

Nesse sentido, o mar ke ting so cial, é inovador ao pregar o óbvio esquecido. 
Desmistificar o con cei to e ava liar os de sa fios decorrentes de sua prática no âmbito 
in di vi dual e coletivo, é o que Fontes procura fazer em sua obra “Mar ke ting So cial, 
novos paradigmas”, cuja lei tu ra é uma oportunidade de exercitar essa nova lógica.

Riqueza da 
diversidade
O horizonte da sustentabilidade só estará completo 
se considerar a pluralidade de vozes e demandas. 
Partindo dessa premissa, Rei nal do Bugarelli explora 
a importância da valorização da diversidade em seu 
livro “Diversos Somos Todos”.

Segundo o au tor, a cria ção de am bien tes fa vo rá
veis a opi niões diversas é fator determinante para a 
inovação e, portanto, para a competitividade das empresas.

O livro de Bulgarelli é um guia para quem já percebeu que valorizar a diversidade 
implica reconhecer qualidade nas diferenças e a diferença como uma qualidade que 
agrega valor às pes soas, aos ne gó cios, às organizações e à so cie da de em geral.

Construindo relações
Se integrar conhecimentos é a ordem do dia, os 
comunicadores não po de riam estar fora dessa dis
cussão. No livro Relações Públicas – na construção 
da responsabilidade histórica e no resgate da me-
mória ins ti tu cio nal das organizações, Pau lo Nassar 
trata da gestão do conhecimento como desafio para 
o mundo dos ne gó cios.

O comunicador assume papel vital nesse cenário, 
assim como um contador de his tó rias que renova a memória coletiva. Nas pró prias 
palavras do au tor, cabe a esse pro fis sio nal “abrir portas, pontes e diá lo gos entre quem 
está exercendo e quem já cumpriu algum papel dentro de uma empresa ou ins ti tui
ção, além de estendêlo em relação aos ou tros públicos e à so cie da de”.

Uma reflexão interessante não só para comunicadores, como também para pro
fis sio nais de todas as   áreas do conhecimento, dada a importância da comunicação 
nas organizações e re la cio na men tos como um todo.

Auto-crítica

A sustentabilidade assegura a perenidade do negócio. 
Como é a pergunta que o livro “Indicador de Desen-
volvimento Humano Or ga ni za cio nal (IDHO) – No-
vas Dimensões da Cultura Corporativa”, de Takeshy 
Tachizawa e Alexandre Garret, se propõe a responder.

A obra apresenta uma metodologia para o diag
nós ti co so cioam bien tal, considerandose as especi
ficidades de cada segmento em pre sa rial. O método é 
resultado da análise de empresas de diferentes   áreas 
e suas respectivas es tra té gias de sustentabilidade.

Os exemplos bem sucedidos apresentados pelos au to res demonstram que não 
há conflito entre lucro e desenvolvimento so cioam bien tal. Mui to pelo contrário, 
os indicadores validam a importância estratégica do diá lo go e aproximação entre 
economia e so cie da de.
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Microcrédito  
cai nas graças das 
instituições financeiras

Mensurar  
para gerenciar
Governos e empresas já podem contar com a 

versão bra si lei ra do Gree nhou se Gas Protocol. 
Ba sea do na metodologia in ter na cio nal para com
preen der, quantificar e administrar as emissões de 
carbono, o Programa Bra si lei ro de Inventário Corpo
rativo de Gases de Efei to Estufa é fruto de uma par
ceria entre Fundação Getúlio Vargas, Ministério do 
Meio Am bien te, World Re sour ces Institute – WRI, 
World Business Coun cil for Sus tai na ble Development 
– WBCSD e o Conselho Em pre sa rial Bra si lei ro para o 
Desenvolvimento Sustentável – CEBDS.

De acordo com Manish Bapna, Diretor do WRI 
a mensuração das emissões via bi li za rá a constru
ção de bases de dados para a gestão dos gases de 
efei to estufa.

O programa prevê ain da a rea li za ção de trei na
men tos para os participantes sobre a aplicação da 
metodologia e elaboração de in ven tá rios que serão 
publicados ao final do projeto.

Anglo American, Banco do Brasil, O Boticário, Ca
margo Corrêa, Copel, Natura, Nova Petroquímica, 
Sadia e WalMart são algumas das empresas que já 
aderiram à ini cia ti va.

Ponto para os sauditas
A Arábia Sau di ta passou a inte

grar o grupo dos 108 paí ses 
analisados pela consultoria inglesa 
Ac coun tA bi lity para elaboração do 
relatório  anual The State of Responsi
ble Competitiveness. O estudo avalia 
a disposição dos paí ses em promo
ver o desenvolvimento sustentável 
nos mercados por meio de ações 
in ter se to riais entre o estado, setor 
privado e so cie da de civil.

A ini cia ti va de ava liar o índice 
de competitividade responsável do 

País faz parte do programa Sau di 
Ara bian Responsible Competitiveness 
Ini tia ti ve, uma parceria da Ac  coun t
A bi lity com a Sau di Ara bian Gene
ral Investment Authority (SAGIA) e 
ou tras ins ti tui ções lo cais.

Com duração prevista de três 
anos, o objetivo do projeto é for
mular políticas públicas e au xi liar 
no avanço de práticas sus ten tá veis 
nos ne gó cios da Arábia Sau di ta, au
men tan do, assim, a capacidade de 
competição do país.

Com um investimento ini cial de € 50 milhões, o Crédit Agricole, 
 maior banco de varejo da França, firmou parceria com o Gra

meen Bank, ins ti tui ção pio nei ra no fornecimento de microcrédito 
cria da por Muhammad Yunus, Prêmio Nobel da Paz em 2007.

Os dois bancos cria ram a Gra meen Crédit Agricole Foun da
tion com o objetivo de fornecer consultoria, ga ran tias fi nan cei ras 
e conhecimento tecnológico a ins ti tui ções de microcrédito por 
meio da Fon da tion Gra meen Crédit Agricole.

De pois de 30 anos de existência, essa é a pri mei ra vez que o 
Gra meen conta com o  apoio de uma grande ins ti tui ção fi nan cei
ra. A parceria demonstra o crescente interesse pela área de mi
crofinanças como uma das ferramentas mais efi cien tes no com
bate à pobreza.
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A sustentabilidade real men te pesa na hora de investir? O que 
ain da falta para todas as empresas, de fato, transformarem 

discurso sustentável em ações? E o que elas ganham com isso? 
Perguntas como essas são cada dia mais comuns entre os ges
tores de corporações. Para Jodie Thorpe, gerente de eco no mias 
emergentes da Sus tainA bi lity, mais importante do que definir o 
valor que a sustentabilidade adi cio na, é com preen der o impacto 
das questões so cioam bien tais na estratégia central dos ne gó cios 
e o como essa postura pode in fluen ciar os investidores.

Em entrevista concedida à  Idéia So cioam bien tal — que o lei
tor pode acessar na íntegra no portal www.ideia so cioam bien tal.
com.br — Jodie abordou temas como a necessidade de fornecer 
informações claras para os investidores, a crescente participação 
dos governos na regulamentação do tema e o desafio de men
surar o impacto da sustentabilidade nos mercados.

I déia So cioam bien tal – Como os investidores enxergam a sustentabi
lidade nas empresas de paí ses emergentes?
Jodie Thorpe – Geralmente, o conhecimento do que as empresas 
estão fazendo é mui to bai xo. Há alguns esforços para mudar esse 
quadro. Um bom exemplo é o trabalho que o IFC – In ter na tio nal 
Finance Cor po ra tion tem fei to para chamar a atenção e levar mais 
informações para os investidores in ter na cio nais sobre o que as 
com pa nhias estão fazendo em relação a questões am bien tais e 
so ciais. A  idéia é que eles se sintam mais seguros para tomar suas 
decisões. Nesse momento, ressalto, o que eles sabem é mui to 
pou co. Os investidores acreditam, por exemplo, que as empresas 
bra si lei ras são todas  iguais.

IS – Como os investidores podem induzir as empresas a adotarem 
mais práticas sus ten tá veis?
JT – Acredito que eles têm um papel fundamental, apesar de não 
saberem. Caso hou ves se uma ini cia ti va de análise que unisse 
os investidores e analistas para tentar melhorar a qualidade 
da informação sobre como as prática sus ten tá veis se re la cio
nam à performance fi nan cei ra, já melhoraria o quadro  atual. 
Uma ini cia ti va poderia ser, por exemplo, a de disponibilizar 
di nhei ro para os analistas rea li za rem uma pesquisa com a 
finalidade de melhorar a qualidade e utilidade das informa
ções sobre os aspectos in tan gí veis ligados ao con cei to da 
sustentabilidade. Uma ou tra  idéia — e isso a Sus tainA bi lity 
está tentando fazer — é reu nir um grupo de investidores e 
com pa nhias para identificar  quais são as informações que 
os res pon sá veis pelo investimento levam em consideração 
para optar por empresas sus ten tá veis. Hoje, as empresas não 
sabem  quais informações os investidores real men te precisam. 
É fundamental que esses dois grupos trabalhem juntos na 
construção desse rol de informações.

IS – Como os governos dos paí ses emergentes devem participar da 
construção da agenda de sustentabilidade?
JT – Esse é um enorme desafio, es pe cial men te nos paí ses da Amé
rica Latina, em que os governos pos suem uma credibilidade mui to 
bai xa. Isso representa um sério problema para que eles real men
te assumam liderança na condução dessa agenda. No entanto, 
acredito que para chegar à escala de mudanças que precisamos, 
em aspectos como pobreza, mudança climática e desigualdade, 
é necessário uma grande articulação entre setores. Precisamos 
das com pa nhias e do governo, de todos os líderes presentes nos 
dois lados. O governo precisa fazer mais do que tem fei to. Mui
tas vezes,  criar uma regulamentação complexa de mais atrapalha 
mais do que ajuda, tornando o processo improdutivo. No Brasil, se 
comparada às similares da Europa, a regulamentação é boa. Mas a 
execução tem se mostrado falha. Os governos devem estabalecer 
padrões mínimos claros, e a partir deles, ajudar as empresas líde
res a irem ain da mais longe no seu esforço de sustentabilidade.

IS – Mensurar o valor da sustentabilidade é o próximo grande desafio 
para a disseminação da sustentabilidade entre as empresas?
JT – Acho que o grande desafio é simplesmente entender a relação 
entre administração de questões so ciais e am bien tais nos ne gó cios 
— no núcleo dele. E também as empresas com preen de rem como 
articular isso com os investidores. No meu modo de ver, colocar 
mui ta ênfase em números, querendo, de alguma forma, quantificar 
o “Santo  Graal” da sustentabilidade ou ava liar o seu impacto para 
o au men to do preço das ações, é uma questão mui to mais difícil. 
Claro, tenho certeza de que chegaremos lá. Algum acadêmico fará 
um cálculo hipotético. Mas não estou tão certa de que, chegando 
lá, usaremos esse re fe ren cial no diaadia das empresas. Penso 
que podemos chegar bem mais longe se as empresas puderem 
apenas dei xar mais claro o diá lo go sobre os termos dos ne gó cios.

O desafio de quantificar o  
“Santo Graal” da sustentabilidade

Entrevista Jodie Thorpe
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