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Enviado especial a Porto Alegre

A cadeia produtiva das empre-
sas, que envolve matérias-
primas e funcionários, foi
uma das premissas para o

coordenador da Conferência Mundial
sobre Desenvolvimento de Cidades
(CMDC), Cézar Busatto, concluir: o de-
senvolvimento local é responsabilida-
de de todos. Além de iniciativas do po-
der público e de ONGs, o evento, rea-
lizado em Porto Alegre entre os dias 13
e 16 de fevereiro, destacou bons exem-
plos de empresas protagonistas na de-
fesa do meio ambiente e da qualidade
de vida.

— Não aceito que digam: não, não é
comigo. As empresas visam ao lucro,
mas não pode ser somente isso. Elas
se preocupam com a matéria-prima,
logo têm que se preocupar com o meio
ambiente, de onde extraem seus re-
cursos. Além disso, os funcionários
precisam ter qualidade de vida. Por is-
so, é fundamental investir nas ações
de responsabilidade, social — disse
Busatto, também secretário de Coor-
denação Política e Governança Local
de Porto Alegre.

Toda ação, porém, tem um custo,
lembra o executivo Yoon Kim, vice-
presidente da área de iluminação da
Philips no Brasil. Para ele, o investi-
mento deve ser dividido entre a socie-
dade, as empresas e os governos. Des-
sa forma, iniciativas como a substitui-
ção de lâmpadas na iluminação públi-
ca, que redunda em até 70% de econo-
mia, tornam-se viáveis.

— Nossa meta é desativar a produ-
ção de lâmpadas incandescentes,
mas não temos hoje capacidade ins-
talada de produção das lâmpadas de
outras tecnologias. Isso deve ser fei-
to gradativamente, para que não
ocorra um desabastecimento do
mercado — disse Kim.

De acordo com o executivo da Phi-

CEZAR BUSATTO: ele acredita que todos têm

lips, a iluminação em geral representa
20% do consumo de energia elétrica no
Brasil. A economia com o fim do uso
das lâmpadas incandescentes, portan-
to, diminuiria o impacto no meio am-
biente para a produção de energia. No
caso da iluminação pública, seria pôs-
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a responsabilidade pelo desenvolvimento

sível usar menos postes, porque o dis-
tanciamento entre cada ponto de luz
poderia ser aumentado. Haveria ainda
redução no uso de outros componen-
tes, como fios e reatores.

Facilitar o acesso à internet é um
dos objetivos do projeto experimental

Power Line Communication (PLC), da
Procempa. A idéia é fornecer conexão
social através da rede elétrica, sem
prejuízo da qualidade. A velocidade se-
ria de 200 megabytes por segundo. O
projeto de inclusão digital está em pro-
cesso de experimentação na Restinga,
bairro de Porto Alegre, e é fruto de uma
parceria que inclui a UFRGS e o Senai.

— A rede elétrica atinge 99% dos la-
res brasileiros. A comunicação e a ele-
tricidade seriam recebidas em uma
mesma tomada — disse André Imar
Kulczynski, presidente da Procempa.

Para o italiano Fortunato Ferrise,
secretário da Federação dos Hotelei-
ros da região da Sicília, fatores econô-
micos não deveriam se sobrepor aos
deveres sociais. De acordo com ele, há
leis na Europa que favorecem multina-
cionais em detrimento das garantias
trabalhistas. Em sua palestra na
CMDC, Fortunato defendeu a necessi-
dade de projetos de assistências so-
cial e cultural aos imigrantes.

Já Antonella Noya, analista sênior
de políticas de Roma, acredita na via-
bilidade da teoria da economia social,
na qual a solidariedade é fundamental.
As empresas sociais se incumbem da
iniciativa de reduzir a exclusão social.
Elas querem lucrar, mas também in-
vestem na comunidade:

— Se queremos aprimorar a socie-
dade, torna-se necessário aliar os inte-
resses econômicos aos sociais.

O argentino Bernardo Kliksberg, as-
sessor do Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento (Pnud),
disse que é uma falácia acreditar que o
crescimento econômico provoca me-
lhoria da qualidade de vida.

— A ética não vem a reboque da eco-
nomia, ao contrário. Os países que in-
vestem em saúde e educação podem so-
breviver. A sociedade deve ser valoriza-
da e deve criar uma cultura de combate
à corrupção — disse Kliksberg, que lan-
çou o livro "Más ética, más desarrollo"
("Mais ética, mais desenvolvimento").
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