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Quando as empresas só ligavam para o lucro, Stephan Schmidheiny já pensava no social. 
Conheça as novas – e inovadoras – idéias do pioneiro da sustentabilidade 
 
Ninguém falava em responsabilidade social das empresas ou desenvolvimento sustentável quando 
o milionário suíço Stephan Schmidheiny veio pela primeira vez ao Brasil, no final da década de 60. 
Havia, sim, um movimento para tornar o mundo mais justo, mas era liderado por estudantes com 
jeans rasgados e cabelos compridos – que, diga-se de passagem, cultivavam um ódio quase 
mortal às grandes corporações mundiais, tachadas de sanguessugas do terceiro mundo.  
 
Então com 20 anos, Stephan retornou à Suíça, sede do gigantesco grupo empresarial criado por 
seu bisavô, impressionado com o que vira na América Latina. A pobreza generalizada contrastava 
com um continente jovem, dinâmico, enérgico, progressista, disposto a aprender e mudar. 
“Existia uma oportunidade fantástica para que a sociedade civil se organizasse e entrasse nas 
áreas onde os governos haviam falhado”, revela, em entrevista a AMANHÃ.  
 
Hoje, com 55 anos, Stephan Schmidheiny controla o GrupoNueva. Trata-se de um império 
formado por mais de 40 empresas do setor da construção civil, entre elas a Amanco, fabricante de 
tubos e conexões sediada em Joinville (SC) e dona das marcas Akros e Fortilit. Detalhe: todos os 
negócios do grupo, que fatura US$ 1 bilhão por ano, estão localizados na América Latina, uma 
tradição que vem desde os tempos do bisavô de Stephan. Foi para se familiarizar com alguns 
desses negócios que o suíco veio para o Brasil com 20 anos. “Essa visita teve uma influência 
decisiva na minha vida”, admite. Em suma, o jovem herdeiro já exibia, nos anos 60, uma 
mentalidade que se disseminaria muito depois: a de que a iniciativa privada tem papel importante 
no combate às mazelas sociais. 
 
Mas não é só por isso que Schmi-dheiny é considerado um pioneiro mundial do terceiro setor. As 
suas idéias sobre desenvolvimento sustentável costumam andar bem à frente das concepções da 
maioria dos grandes empresários mundiais. E suas decisões costumam indicar tendências que só 
serão imitadas por outras corporações e ONGs anos mais tarde. Por exemplo, o modelo de gestão 
da ONG criada por Schmidheiny, a Avina, e as iniciativas de responsabilidade social nas 
companhias do Grupo Nueva são inovadoras. Além disso, a concepção que o suíço tem do que é 
desenvolvimento sustentável segue sendo uma exceção e certamente ganhará a cabeça de 
inúmeros empresários nos próximos anos. Na opinião dele, as empresas não têm de investir na 
comunidade para melhorar a imagem ou porque os consumidores assim demandam – e sim 
porque, a longo prazo, é um ótimo negócio. 
  
 



 
Projeto social da ONG Semear, de Novo Hamburgo: ponte com os empresários da região 

  
Uma das primeiras medidas de Schmidheiny ao ganhar mais espaço no grupo da família foi 
desvincular suas empresas das atividades ligadas ao amianto. Fez isso muito antes que os 
legisladores europeus e de outras partes do mundo proibissem a utilização do material, que 
provoca a asbestose – uma espécie de petrificação dos pulmões – nos mineradores e operários.  
 
Agora, uma das companhias do Grupo Nueva, a Amanco, promete fazer algo parecido com o 
chumbo, que dentro de pouco tempo será substituído pelo Zinco-Cálcio. 
 
O megaempresário estampou de vez seu nome no cenário do terceiro setor, em 1990, quando 
fundou o Conselho Empresarial Mundial Para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD, na sigla em 
inglês), entidade que reúne 165 grandes corporações de todo o planeta. Para se ter uma idéia do 
“time” que o suíço reuniu, basta dizer que fazem parte do WBCSD: Ford, GM, Unilever, Shell, 
entre muitos outros gigantes. Foi o Conselho que trouxe o empresário de volta ao Brasil, no início 
da década de 90, para uma nova experiência mar-cante. Schmidheiny ficou incumbido de 
organizar a participação das maiores multinacionais do mundo na Eco 92, no Rio de Janeiro. “Foi 
um dos primeiros esforços internacionais para convencer as grandes corporações a colaborarem 
com a redução dos danos causados ao meio ambiente”, analisa.  
 
Assim como a visita ao Brasil nos anos 60, a participação no megaevento lançou nova luz nas 
idéias do suíço sobre desenvolvimento sustentável. “Concluí que muitos dos países onde eu tinha 
investimentos não só eram economicamente ineficazes, mas suas tendências sociais eram 
insustentáveis, incluindo a educação, o meio ambiente, a pobreza, a criminalidade e a 
administração pública. E percebi que eu e outros líderes empresariais tínhamos a capacidade e a 
responsabilidade de trabalhar para conseguir sociedades mais sustentáveis”. Bom-mocismo? Nada 
disso: “Deveríamos fazê-lo inclusive para garantir a nossa própria sobrevivência”. 
 
Foi esse pragmatismo que moldou a visão de desenvolvimento sustentável e responsabilidade 
social que Schmidheiny carregaria dali em diante, e que se afasta cada vez mais da tradicional 
caridade. Até hoje, muitas pessoas ainda associam ações na comunidade à filantropia – uma 
concepção bastante atrasada. Para pioneiros como ele, há anos esses conceitos ganharam um 
perfil mais pragmático. Todos os projetos sociais passaram a ser vistos como um investimento 
com um objetivo específico: melhores condições para as comunidades. 
 
No seu primeiro livro, Mudando o Rumo, Schmidheiny batizou esses ideais de “ecoeficiência”. O 
conceito parte do seguinte pressuposto: a sobrevivência das próximas gerações e do próprio 
negócio dependem de mecanismos que aliem as atividades empresariais à preservação do meio 
ambiente e do bem- estar social. Como alerta Stephan: “Não é possível obter sucesso no longo 
prazo em sociedades fracassadas”. 



Para que as ações do terceiro setor atinjam seus obvjetivos pragmáticos, defende Schmidheiny, é 
preciso construir “pontes” entre a iniciativa privada e a sociedade civil, representada por líderes 
sociais. “Essas ‘pontes’, multiplicadas e estendidas, podem gerar uma melhora substancial na 
dignidade humana”, explica.  

  
Rodrigo Baggio, diretor da ONG CDI: a Avina faz headhunting para encontrar líderes 

  
Foi a partir desse modelo que Stephan criou, em 1994, a ONG Avina (Ação Vida e Natureza) – na 
qual já investiu mais de R$ 200 milhões da sua fortuna pessoal. A proposta era a seguinte: em 
vez de partir do zero, incentivar quem já estava trabalhando para reverter esse quadro. “A Avina 
não é uma fundação típica, tradicional, que faz doações para projetos”, diz.  
 
Ela identifica líderes do terceiro setor para quem só está faltando um “empurrãozinho” – pessoas 
que estão à frente de ONGs, por exemplo, e que já têm grandes idéias de como criar “pontes” 
com empresários e promover bons resultados – e propõe parcerias. Os financiamentos vão para 
os líderes, não para os projetos ou para as ONGs, e são exigidas contrapartidas e resultados 
quantitativos e qualitativos. É o que se chama no jargão do terceiro setor de “agência de 
fomento”. 
 
O sistema de identificação de lideranças da instituição passa por uma espécie de headhunting. 
Com direito a surpresas agradáveis, como as que viveram Jair Kievel, da Fundação Semear, de 
Novo Hamburgo (RS), e Rodrigo Baggio, do Comitê para Democratização da Informática, com 
sede no Rio. Um belo dia, no ano 2000, eles foram contatados por Peter Cleaves, um “olheiro” da 
Avina que os convidou para um encontro no Rio de Janeiro. 
 
Lá, eles encontraram ninguém menos do que Schmidheiny. “No início, fiquei até desconfiado, mas 
lá só encontrei ‘feras’ do terceiro setor”, relata Kievel, que há 14 anos trabalha em projetos 
sociais. Esse primeiro encontro resultou para ele em uma parceria que já rendeu mais de R$ 100 
mil para ações sociais.  
 
A Fundação Semear tem hoje o desafio de estabelecer uma ponte entre os empresários gaúchos e 
a comunidade. “Queremos disseminar a cultura da responsabilidade social”, revela Kievel. A meta 
da Semear é, em 2005, para cada real investido pela Avina, conseguir levantar mais dois entre 
companhias da região. 
 
Na opinião de Rodrigo Baggio, o mais interessante na relação com a Avina não são os números, 
mas a sinergia. “Desde o primeiro momento, a entidade deixa claro que ela quer uma parceria, e 
não apenas financiar um projeto e depois receber um relatório em troca. Ela quer entender, 
envolver-se e agregar valor aos projetos. Acredito que essa é a relação do futuro.” 
 



O CDI hoje possui 770 escolas de informática e cidadania em comunidades de baixa renda de 19 
Estados do Brasil e em outros 11 países. “O fomento a lideranças e a criação de uma estrutura de 
rede são hoje tendências do terceiro setor”, confirma Cristina Murachco, assessora de relações 
empresariais do Instituto Ethos e também uma “líder Avina”. “Os líderes com os quais 
trabalhamos têm uma visão de longo prazo, objetivos muito claros, um plano de trabalho e a 
capacidade de concretizar seus projetos com sucesso”, explica Schmidheiny. 
 
Outro nome ligado a Schmidheiny no Brasil é o de Fernando Almeida, presidente do Conselho 
Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), a ramificação brasileira do 
WBCSD. Almeida não é um líder Avina, mas um defensor do conceito de ecoeficiência. “O maior 
problema de sustentabilidade hoje, no Brasil, é a concentração de renda”, observa.  
 
Com o suporte da Avina, Almeida discute hoje o modelo nacional do projeto Sobrevivência 
Sustentável. O objetivo é identificar comunidades com potencial de empreendedorismo – como 
cooperativas de agricultores e artesãos – e capacitá-las para gerir os recursos ambientais de 
forma eficiente e para uma atividade econômica que melhore as condições de vida daquela 
população. Trata-se de uma iniciativa inovadora, em dia com o que há de mais avançado no 
terceiro setor. Tanto que o projeto se assemelha bastante a um programa do WBCSD chamado 
Meios de Vida Sustentável, lançado na Conferência de Johannes-burgo, em 2002. 
 
Para ser coerente com as idéias que defende, o empresário suíço precisa certificar-se de que as 
empresas da sua holding aplicam o que há de mais moderno em termos de responsabilidade 
social. Nas fábricas da brasileira Amanco, por exemplo, a ordem é que a produção seja totalmente 
“limpa” (ver quadro nesta página). A companhia sediada em Joinville também investe pesado em 
educação. 
 
No GrupoNueva, cuja sede fica na Costa Rica, foi criado um sistema integrado de gestão chamado 
sustainability scorecard. Tal qual o Balanced Sco-recard (BSC), a ferramenta permite que a 
empresa meça o seu desempenho – nesse caso, do ponto de vista da sustentabilidade.  
 
O “SSC” é dividido em cinco diferentes dimensões: a econômica; a relação com os clientes; os 
processos e a tecnologia; a saúde, a segurança e o meio ambiente; e, finalmente, os recursos 
humanos e a responsabilidade social corporativa. “Há pouco tempo, publicamos nossos primeiros 
relatórios de sustentabilidade, mostrando os avanços alcançados e os objetivos para o futuro”, 
revela Schmidheiny. “Tudo o que fazemos tem por base a convicção de que as empresas são mais 
bem-sucedidas quando socialmente responsáveis e ecoeficientes.” 
 

 
Continuação 
 
Um novo mundo é fundamental 
 
Nesta entrevista a AMANHÃ, Stephan Schmidheiny detalha suas percepções sobre 
desenvolvimento sustentável, critica duramente os países ricos e manifesta otimismo com o 
governo Lula 
 



 
Schmidheiny: não é questão de bom-mocismo, mas de bons negócios 

Os empresários já incorporaram o conceito de desenvolvimento sustentável? 
Muitas empresas já ultrapassaram os portões da aprendizagem da responsabilidade social e a 
incorporaram integralmente em sua gestão. E fizeram isso por motivações positivas e negativas. 
As razões positivas incluem o fato de as empresas estarem trabalhando globalmente, operando 
em regiões remotas da Ásia, da África e da América Latina, onde a maioria da população é pobre. 
Então, elas sentem determinada responsabilidade de fazer algo pelos seus vizinhos. Existe 
também uma motivação financeira, simples, mas poderosa: o mundo é formado por 
aproximadamente 11% de indivíduos ricos, 11% de classe média e 78% de pessoas pobres.  
 
As empresas começam a perceber que devem competir de forma cada vez mais acirrada para 
vender a uma minoria da população mundial. E, claro, elas querem alcançar esses quase 80% de 
clientes que atualmente suas estratégias de marketing ignoram. 
A motivação negativa tem origem em eventos recentes. As companhias foram tremendamente 
sacudidas pela veemência das manifestações antiempresariais que aconteceram no mundo todo, 
nos últimos anos.  
 
Há muitas empresas que ainda conservam o paradigma da caridade? 
Como acontece em outras esferas, na da filantropia, também existem diversas tendências. Muitas 
empresas e fundações ainda estão nas atividades tradicionais de caridade ou procuram trabalhar 
exclusivamente com suas preocupações imediatas. Essa ajuda não é supérflua nem deve ser 
subestimada. É preciso reconhecer que as doações das corporações – tanto em dinheiro como em 
outro tipo de contribuição – significam um volume significativo de recursos que aliviam a miséria, 
melhoram os sistemas de saúde etc. Mas existe outro conjunto de iniciativas, mais modernas e 
pragmáticas, para estabelecer e transformar as relações entre a sociedade civil e o setor privado, 
procurando construir “pontes” entre esses dois grandes setores. Essas pontes, multiplicadas e 
estendidas, podem gerar uma melhora substancial na dignidade humana, sobretudo em relação à 
herança que deixaremos às próximas gerações. A América Latina, por exemplo, tem mais e 
melhores oportunidades de alcançar um futuro sustentável se os líderes empresariais trabalharem 
junto com os mais destacados líderes da sociedade civil. De toda forma, acredito que estamos 
atravessando um período de nova energia e inovação. Os jovens ricos querem fazer as coisas de 
forma diferente. O estudo da filantropia está melhorando, bem como a cobertura da mídia. 
Podemos estar no caminho de grandes conquistas que combinem o melhor dos negócios com o 
melhor do mundo das fundações. 
 
 



Quais os problemas globais que exigem atenção mais urgente, na sua opinião? 
 
A paz mundial, a pobreza e alguns desafios ambientais que se impõem no século 21, como a 
escassez de água. Dentro de 15 anos, a metade da população mundial – mais de 3 bilhões de 
pessoas – não terá acesso à água. Esses três temas estão absolutamente ligados. Quando se 
procuram as causas dos conflitos armados, por exemplo, enfatizam-se as relações entre os 
governos e não se enxerga a pobreza como fator determinante. No entanto, essa é a principal 
fonte da violência. Para construir a paz, é preciso reorientar a análise da relação que os conflitos 
têm com a pobreza e o empobrecimento ambien-tal. A finalidade é observar as causas e os efeitos 
dos conflitos a partir da perspectiva dos mais necessitados. E, assim, elaborar programas 
nacionais e internacionais de ajuda, tendo em mente as reais necessidades das pessoas, antes 
das necessidades dos governos. 
 
Sem dúvida, a barreira ao desenvolvimento sustentável é o sistema político e econômico que 
determinou que hoje existam no planeta 3 bilhões de pessoas que vivem com dois dólares ou 
menos por dia. E que ameaça aumentar esse número em vez de reduzi-lo. Dentro de 30 anos, 
provavelmente existirão 5 bilhões de pessoas sofrendo essa miséria cotidiana. A visão limitada 
das nações mais ricas cria muitas barreiras internacionais que obsta-culizam a sustentabilidade. 
Um mercado verdadeiramente global, não deformado por subsídios e tarifas, traria maior 
benefício para uma grande quantidade de pessoas, por meio da difusão da inovação, da redução 
da corrupção e do crescimento das oportunidades. E é de interesse dos líderes empresariais lutar 
por um mercado como esse. 
 
A Conferência de Johanesburgo foi mesmo um fracasso? 
Eu participei de forma indireta de Johannesburgo. Estive nas atividades do WBCSD e lancei o livro 
Cumprindo o Prometido durante a conferência. Anteriormente, eu já havia percebido que os 
governos não tinham se esforçado tanto para esse encontro como para a conferência do Rio. De 
toda forma, o melhor que podíamos esperar era que Johannesburgo se convertesse em uma 
“conferência social”, diferente da “conferência ambiental” de 1992, e isso aconteceu. Muitos dos 
líderes parceiros da Avina, e também uma quantidade importante de líderes empresariais ligados 
ao WBCSD, estiveram presentes e contribuíram substancialmente para a conferência. Eu me senti 
muito bem representado dessa forma e percebi que minha posição inicial, de não participar 
ativamente como fiz no Rio, há dez anos, era correta. Na minha atual função, de incentivador de 
líderes sociais e empresariais em suas iniciativas de desenvolvimento sustentável e nas parcerias 
que realizam para levá-las adiante, é preferível estar mais próximo às esferas de ação e não em 
grandes eventos como a conferência. 
 
Qual será o papel dos governos nessa história toda? 
A globalização é o grande espaço no qual operamos atualmente, independentemente de nossas 
vontades. Mas a globalização não contempla regras de jogo suficientes para determinar o rumo do 
nosso planeta e do gênero humano. Essa responsabilidade cabe a nossos líderes, e isso, penso eu, 
implica primeiro indagar “quem são ou devem ser os indivíduos que nos representam?”. 
 
O que deve acontecer para que a humanidade globalizada tenha possibilidade de um futuro 
melhor é que as regras sejam definidas no encontro entre líderes da sociedade civil e do setor 
privado. Dos acordos e sinergias entre esses grupos de cidadãos surgirão as pautas centrais das 
agendas de desenvolvimento. Dessa forma, diremos “para onde queremos ir”. Os líderes políticos 
e de governos serão os responsáveis em propor o “como”. Depois, é hora de juntar todos esses 
líderes e definir os programas, os tempos, ou seja, estabelecer a agenda. 
 
Como o sr. vê o momento político por que passa o Brasil, com Lula no governo? 
 
Observo com grande expectativa e esperança os primeiros passos dados pelo novo governo no 
Brasil, enfrentando os problemas mais urgentes e importantes que fazem parte da agenda social. 



Não ignoro que a situação na qual estamos envolvidos no mundo de hoje é particularmente 
complexa e difícil, impondo limitações ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a sua equipe.  
Meu desejo é que este novo governo possa demonstrar que é possível fazer política e governar de 
outra forma, e que a sociedade civil e as empresas privadas brasileiras possam fazer seu aporte 
histórico nessa nova concepção de como governar para o bem comum. 

 
Continuação 
 
Ecoeficiência na vitrine 

 
Descrever uma fábrica de tubos e conexões de PVC como “bucólica” pode parecer nonsense. Mas, 
dentro das linhas de produção da planta da Amanco em Joinville, percebe-se beleza, limpeza e 
integração com a paisagem dos morros catarinenses e com a natureza ao redor. Sinal de que o 
objetivo do único acionista, Stephan Schmidheiny, de tornar o seu grupo empresarial ao mesmo 
tempo vitrine e laboratório dos conceitos de desenvolvimento sustentável, está sendo atingido. 
Fabricante de tubos e conexões e dona das marcas Akros e Fortilit, a Amanco é a maior empresa 
da holding de Schmi-dheiny no Brasil – faturou R$ 376 milhões em 2002. E as cinco fábricas da 
indústria são um exemplo concreto de várias bandeiras levantadas por Stephan, entre elas: (a) a 
empresa tem de ser ecologicamente correta e lucrativa; (b) a responsabilidade social começa 
dentro da companhia, com os aspectos humanos e ambientais, e depois deve se espalhar para a 
comunidade; (c) as fábricas brasileiras e latino-americanas podem dar exemplo para as do 
Primeiro Mundo sobre o uso inteligente dos recursos. 
 
 
A Amanco é uma das duas únicas empresas no Brasil a elaborar relatório de sustentabilidade no 
padrão GRI (Global Reporting Ini-ciative). Trata-se de um método internacional desenvolvido para 
quantificar e demonstrar o grau de sustentabilidade ambiental, social e econômica de uma 
empresa, com gráficos de rotatividade de mão-de-obra, distribuição por idade e gênero, grau de 
instrução dos funcionários, nível de desperdício etc. Além disso, a empresa tem como meta 
substituir o chumbo pelo composto Zinco-Cálcio (ZnCa) como matéria-prima até 2004 – a 
iniciativa é fruto de uma parceria com a principal concorrente, a catarinense Tigre. A iniciativa 
seria pioneira em todo o mundo, pois até as fábricas européias usam o chumbo. O problema não é 
de legislação nem de riscos para os operários das fábricas. Ocorre que, assim como o amianto, o 
chumbo traz muitos danos à saúde dos minera-dores e ao meio ambiente, e é visto como um 
material pouco coerente com a imagem das empresas. “O Brasil pode dar exemplo para o 
mundo”, entusiasma-se Ronald Degen, presidente da Amanco Brasil. 
 
Outra iniciativa responsável: as linhas de produção de Joinville utilizam água em circuito fechado, 
totalmente reaproveitada. O sistema de resfriamento da matéria-prima – o PVC – é feito por ar, e 
não por água, como é o mais comum. Apesar de o sistema ser mais caro, o argumento usado pela 
direção é de que a água é um recurso muito valioso para o planeta, e a intenção da Amanco é ser 
vanguarda em todas as etapas – da produção à gestão de recursos humanos. 
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