
oje, praticamente toda grande
empresa brasileira desenvol-
ve algum tipo de ação visan-
do à sustentabilidade. Com as
diversas deficiências da

sociedade, incluindo o avanço acelerado
da degradação do planeta, além do
aumento da conscientização dos consu-
midores, este tema acabou se tornando
prioritário. E os governos estariam pen-
sando - e agindo efetivamente - no mes-
mo sentido?

Se analisarmos um estudo realizado
em 2007 pela organização inglesa
AccountAbility, em parceria com a Fun-
dação Dom Cabral, a resposta é não.
Apesar de iniciativas relevantes, o Brasil
tem um longo caminho a trilhar. De acor-
do com os pesquisadores, o País faz par-
te do grupo dos "cumpridores", ou seja,
aqueles que desenvolvem projetos moti-
vados principalmente por cobranças
externas. Na frente do Brasil estão
nações "inovadoras" e "assertivas",
como Estados Unidos, Canadá, Espanha
e África do Sul (ver tabela).

Na opinião de Gianna Sagazio, coor-
denadora da unidade de planejamento e
gestão estratégica do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento
(Pnud), não é possível generalizar, mas
"existe um espaço enorme para se traba-
lhar o tema sustentabilidade no País".

As dificuldades começam pela defini-
ção do que seria um governo sustentável.
Levamos a questão para quase uma deze-

na de profissionais ligados ao tema e
recebemos as mais variadas respostas.
"Essa expressão é inédita para mim. De
qualquer maneira, um conceito como esse
deveria incluir transparência, ausência de
corrupção, práticas democráticas e pro-
moção do acesso à Justiça e à informação,
entre outros", diz Rachel Biderman coor-
denadora adjunta do Centro de Estudos
em Sustentabilidade, da Fundação Getu-
lio Vargas (FGV).

Para Cláudio Boechat, professor de
sustentabilidade e responsabilidade cor-



porativá da Fundação Dom Cabral,
governo sustentável é aquele que cuida da
população de hoje e do futuro.

O povo brasileiro não cobra seus
representantes como deveria, o que acaba
gerando acomodação. Além disso, como
o "cobertor" normalmente é curto para
cuidar de tantas áreas e demandas, não
sobra espaço para a sustentabilidade.

No momento em que os políticos per-
ceberem que uma gestão sustentável e
responsável pode, sim, render votos na
próxima eleição, provavelmente a situa-
ção vai mudar. Um projeto da prefeitura
de Betim, na Grande Belo Horizonte, é
um exemplo. Na construção de moradias
populares, foram instalados aquecedores
solares que diminuíram a agressão ao
meio ambiente e, ao mesmo tempo, os
gastos da população com energia.

"A redução de despesas com energia
elétrica cria dividendos políticos", avalia
a diretora regional do Iclei (entidade
internacional que reúne governos que

assumiram o compromisso de adotar o
desenvolvimento sustentável), Laura Va-
lente. "As empresas já perceberam que a
sustentabilidade compensa economica-
mente. Os governos precisam seguir o
mesmo caminho." Na visão do Iclei, as
diferentes esferas da administração pú-
blica precisam atuar como articuladores
e, acima de tudo, servir de exemplo para
a sociedade.

A adoção de critérios de "compras
sustentáveis" é um começo. Como prin-
cipal consumidor isolado de bens e ser-
viços, o governo pode desempenhar um
papel importante recusando, por exem-
plo, itens de madeira não certificada t
produtos que utilizam mão-de-obra
infantil na cadeia produtiva ou privile-
giando fornecedores locais para dimi-
nuir os impactos do frete ao meio
ambiente. O Iclei e a FGV desenvolvem
um projeto que pretende promover "lici-
tações sustentáveis".

Na prática, o que está ocorrendo é a
transferência de experiências positivas da

iniciativa privada para o poder público.
Diversas empresas já exigem de seus
fornecedores o cumprimento de pré-
requisitos socioambientais, o que
acaba gerando um ciclo virtuoso.



"As companhias privadas podem con-
tribuir de forma significativa e servir de
exemplo para o poder público. Mudanças
dos hábitos de consumo de matérias-pri-
mas e incentivo à reciclagem são passos
importantes", afirma Pedro Roberto Jaco-
bi, professor do Programa de Pós-Gra-
duaçào em Ciência Ambiental da Univer-
sidade de São Paulo (USP).

Para Rachel Biderman, da FGV, os
setores público e privado deveriam otimi-
zar esforços e trabalhar em parcerias sem-
pre que possível. "As ações de sustentabi-
lidade empresarial deveriam apoiar a for-
mulação e implementação de políticas
públicas", acredita.

Assim como ocorre
na iniciativa privada,
com as ações socioam-
bientais sendo encaradas
como itens fundamen-
tais para a perenidade do
negócio, o tema deverá
ganhar cada vez mais
força na esfera governa-
mental. No entanto, para isso, a pressão
do cidadão é fundamental, uma vez que o
gestor público brasileiro médio é marca-
do pelareatividade.

"Organizações não-governamentais e
os meios de comunicação têm um papel
importante na criação de uma cultura

socioambiental. É um caminho lento,
mas que está sendo gradualmente
construído", diz Jacobi.

Estimular a reflexão das pessoas
sobre suas atitudes é outro passo.
Segundo o gestor da Catalisa (Rede
de Cooperação para Sustentabilida-
de), Eduardo Coutinho de Paula, a
população, de forma geral, não tem
consciência de seus hábitos de con-
sumo. "O Brasil é pecuarista, des-
tacando-se como grande consumi-
dor e exportador, mas este é um
negócio insustentável. Para cada
quilo de carne bovina são gastos 50

vezes mais água do que para a produção
de um quilo de cereais", exemplifica.

A falta de uma política forte que privi-
legie a educação é o principal obstáculo
para um governo sustentável, acreditam
os especialistas consultados pela Líderes,
Uma sugestão relativamente fácil de ser
implementada é a volta aos currículos
escolares de disciplinas como Educação
Moral e Cívica e Estudos dos Problemas
Brasileiros. "Dessa forma, começaremos
a despertar interesse nos jovens para as
questões públicas e, acima de tudo,
desenvolver senso crítico", afirma Adria-
no Rogério Goedert, professor do Centro

Universitário Maringá
(Cesumar) e autor de
uma tese de doutorado
sobre sustentabilidade
no governo.

A criação de estrutu-
ras administrativas espe-
cíficas para o fomento
da sustentabilidade é
mais uma alternativa

que merece ser considerada. No entanto,
esta é uma idéia polêmica, pois a história
recente está repleta de casos de ministé-
rios e secretarias que só serviram para
aumentar a fatura a ser paga mensalmen-
te pelo contribuinte.

Para o empresário e ex-presidente da
Vale do Rio Doce, Eliezer Batista, o País
deveria ter um Ministério de Desenvolvi-
mento Sustentável que olhasse para o
lado econômico e ambiental dos projetos.
Dentro dele, existiria uma Secretaria de
Meio Ambiente, e não um ministério,
como ocorre hoje.

"Uma secretaria ou ministério especí-
fico só seria eficaz se for dotado de recur-
sos financeiros e de apoio político dos
principais membros da administração. O
Ministério das Cidades é uma ótima idéia
no papel. Mas resolveu algo até agora?",
pergunta Laura, do Iclei.

*Colaborou Luana Magalhães.
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