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inda sob o forte impacto cau-
sado pela divulgação do rela-
tório das Nações Unidas so-
bre os danos causados pelo

homem ao meio ambiente, a cidade de
São Paulo sedia, de 24 a 26 de abril, no
auditório do Ibirapuera, o 2.° Con-
gresso Ibero-Americano sobre De-
senvolvimento Sustentável. Fernando
Almeida, presidente do Conselho Em-
presarial Brasileiro para o Desenvol-
vimento Sustentável (CEBDS), que
organiza o encontro, acredita que é
urgente que se tome consciência so-
bre o que está por vir e que os cientis-
tas esperaram tempo demais para
anunciar as mudanças que, diz ele, já
estão acontecendo. No congresso, au-
toridades de todo o mundo discutirão

as saídas para que o mundo consiga se
desenvolver sem ser socialmente pre-
dador, empresarialmente suicida e am-
bientalmente incorreto.

Qual a finalidade do CEBDS?
O Conselho foi criado em 1997 co-

mo uma representação regional do
Conselho Empresarial Mundial para o
Desenvolvimento Sustentável (-
WBCSD), formado por centenas de
empresas líderes, que faturam juntas
mais de US$ 5,4 trilhões por ano. No
Brasil funciona como uma base em-
presarial de conscientização, articu-
lação e ação em temas fundamentais,
como mudanças climáticas, biodiver-
sidade, responsabilidade social, bio-
tecnologia e finanças sustentáveis.

Quais serão os temas debatidos no
congresso?

O tema central é, sem dúvida, o
desenvolvimento sustentável. Como
vamos atender às nossas necessida-
des sem comprometer a demanda
das futuras gerações. Isso é uma
questão urgente, e por isso podemos
dizer que o tema central é a nossa so-
brevivência. Nos próximos anos, as
empresas líderes serão aquelas que
provarem sua capacidade de aumen-
tar a participação nos mercados e de
contribuir para a solução dos gran-
des desafios do século, como por
exemplo reverter a curva de degra-
dação ambiental acentuada ou as de-
sigualdades sociais. Vivemos, sim, no
limiar da tragédia.



A consciência da iminência da tragé-
dia e da busca de soluções veio com o
evento Rio 92?

Não exatamente. Lá foram criadas
condições para dividir experiências
que existiam de forma isolada no mun-
do. O Relatório Brundtland — Nosso
Futuro Comum foi elaborado pela Co-
missão Mundial sobre o Meio Ambien-
te e Desenvolvimento, das Nações Uni-
das, presidida pela então primeira-mi-
nistra da Noruega, Gro Harlen Brund-
tland. Ele foi apresentado em 1987 e
criticava o modelo de desenvolvimen-
to adotado pelos países industrializa-
dos e copiado pelas nações em desen-
volvimento, e que resultam em uso ex-
cessivo dos recursos naturais sem con-
siderar sua capacidade de reposição.

Foi esse relatório que propôs o concei-
to de desenvolvimento sustentável.

As mudanças necessárias são urgen-
tes e de difícil execução?

A partir do momento em que todos
acreditarem na seriedade do assunto se-
rá fácil promover políticas para, por
exemplo, equilibrar o uso dos recursos
naturais. Veja a água, cada vez mais es-
cassa. No século passado, a retirada de
água do mundo foi duas vezes superior
ao crescimento populacional. Em 60%
das cidades européias com mais de 100
mil habitantes a água subterrânea está
sendo retirada em quantidade superior
à que pode ser restabelecida. Além dis-
so, o uso excessivo de fertilizantes, adu-
bos e insumos agrícolas contamina os

lençóis freáticos. Para piorar, mais de l
bilhão de pessoas não têm acesso a água
potável, e mais de 2,5 bilhões de pessoas
não dispõem de instalações sanitárias
adequadas. O resultado dessas duas fa-
talidades é uma terceira: em pleno sécu-
lo 21, mais de 3 milhões de crianças com
menos de 5 anos morrem por ano.

Água e saneamento são questões de
governo. É preciso então que existam
políticas públicas apropriadas?

Sem dúvida. Veja o lixo. Não é difícil
— e algumas cidades provam isso —
estabelecer sistemas de coleta coletiva
de lixo para fazer a reciclagem. Para re-
sistirmos às catástrofes que virão preci-
samos romper com o modelo de desen-
volvimento que está aí e recriá-lo em
novas bases. As grandes empresas mun-
diais já estão fazendo isso — a GE criou
sua linha Ecoimagination, a Toyota tem
o seu carro híbrido —, e certamente
existem inúmeras outras que estão mu-
dando sua produção a partir de um
olhar diferente para o mundo.

Um mundo novo?
Não, um mundo cuja capacidade

produtiva foi praticamente exaurida
por nós. Os ecossistemas como pasta-
gens, florestas, áreas costeiras e rios
fornecem alimentos, água, ar, estabi-
lidade climática e ainda processam
nossos resíduos. Cerca de 60% de to-
dos os ecossistemas do planeta estão
degradados ou sendo usados de mo-
do não sustentável. Ou seja, deteriora-
mos e agora temos de viver com isso.

Já temos vivido algumas experiên-
cias de falta de energia no mundo.

Hoje as fontes de energia renováveis
atendem a cerca de 11,5% do consumo
mundial de energia. Se incluirmos a
energia hidrelétrica, esse montante che-
ga a 14%. Por isso é urgente a busca de
novas fontes de energia renovável, com
menos impacto ambiental, como a ener-
gia solar, a eólica e a geotérmica.
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