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Fórum realizado em
Brasília, com o apoio de
Brasileiros, reúne nomes
de destaque no cenário
nacional e internacional
para discutir, entre
outras coisas, como
algumas soluções simples
podem contribuir para
o desenvolvimento
sustentável

D
efinir e debater o conceito de sustentabilidade, conjugan-
do-o com o de comunicação. Esse foi o objetivo central
que reuniu em Brasília, nos dias 11 e 12 de junho, dois
ganhadores do Prêmio Nobel da Paz - Muhammad Yunus,
em 2006, e Rajenda Pachauri, em 2007 -, com o ex-vice

presidente dos Estados Unidos, Al Gore; o ministro Paulo Vannu-
chi, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos; a presidente da
Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Coelho, ambientalistas
como a jornalista Míriam Duailibi, o antropólogo Eduardo Viveiros
de Castro, o empreendedor social Oded Grajew, do Instituto Ethos,
altos executivos de empresas como Petrobras, Coca-Cola, Vale,
Funcef, Tetra Pak, e o criador do Banco Palmas; João Joaquim de
Melo, entre outros. O resultado do I Fórum Internacional de Co-
municação e Sustentabilidade, promovido pela Atitude Brasil, com
apoio de Brasileiros e quase duas dezenas de empresas e instituições
de todos os setores do País, foi surpreendente. Sustentabilidade
(e suas variações, como desenvolvimento sustentável) não se
baseia apenas nos conceitos macro de mudança dos padrões de
consumo do mundo, na proteção ao meio ambiente, na adoção



de meios de produção não poluidores,
na redução da miséria e nos maiores
investimentos governamentais e do
setor privado. Tudo dentro do prin-
cípio do triple bottom line, o tripé da
sustentabilidade, que prevê a harmo-
nia entre os aspectos econômico, so-
cial e ambiental.

A sustentabilidade passa também
por iniciativas como levar luz elétrica
a l bilhão de pessoas no mundo - lo-
calizadas, como se poderia imaginar,
nas áreas mais pobres e sem recursos
de muitos países. O projeto é capita-
neado por Rajenda Pachauri, o eco-
nomista indiano que preside o Pai-
nel Intergovernamental de Mudan-
ças Climáticas (IPCC). Em sua apre-
sentação, Pachauri reafirmou toda
a preocupação com o aquecimento
global, que poderá causar a elevação
do nível dos oceanos em pouco mais
de meio metro até o final do século.
Mas destacou que iniciativas aparen-
temente simples podem contribuir
muito para mudar o quadro, junto
com a necessidade de um novo rumo
para o desenvolvimento nos países

ricos. O projeto de Pachauri, já em
execução em áreas muito pobres da
índia, prevê a instalação de painéis
solares em aldeias e áreas isoladas,
onde os moradores carregariam seus
lampiões elétricos. Para quem está
acostumado a apertar um botão e ter
luz, parece pouco. Mas, em regiões
onde a luz segue sendo obtida por
fogueiras ou lampiões à querosene,
a chegada da luz elétrica, produzida
por fonte limpa, é quase um milagre.
A proposta de Pachauri encontrou
apoio em Oded Grajew, do Institu-
to Ethos, e em Oscar Motomura, da
Amana-Key (um centro de excelên-
cia em gestão), que consideram o
sistema viável para regiões remotas
e isoladas do Brasil. A sustentabili-
dade passa, cada vez mais, pela re-
ciclagem. Jacques Corrêa, da Coca-
Cola, que participou do primeiro dia
de debates, anunciou que a empresa
está instalando equipamentos para
reciclagem de garrafas de plástico
PET que serão transformadas em
PET de qualidade, para a fabricação
de novas embalagens. "Pretendemos

criar uma cultura de reciclagem das
garrafas, como já ocorre com as la-
tas", afirmou.

Outra solução simples para as
necessidades básicas de populações
carentes está sendo implantada em
Bangladesh, exatamente por Yunus.
Depois de revolucionar o acesso ao
crédito para pessoas extremamen-
te pobres, com o famoso Grameen
Bank - o banco dos pobres, que até
hoje já beneficiou 7,5 milhões de
pessoas com recursos superiores a
US$ 6 bilhões, sendo 97% mulhe-
res que de outra forma nunca te-
riam acesso a crédito -, Yunus está
implantando em Bangladesh, espe-
cialmente nas áreas mais pobres no
delta do Ganges e em outros rios que
cortam o país, uma rede de equipa-
mentos de energia solar nas casas
humildes dos milhões de moradores
da região. Como boa parte do terri-
tório de Bangladesh fica abaixo do
nível do mar, sofrendo problemas
constantes de inundação, o método
tradicional de fornecer energia elé-
trica - postes, redes aéreas etc. - é



meio ambiente

inviável. Yunus também contou que,
hoje, a maior empresa de celulares
de Bangladesh é ligada ao Grameen
Bank, operando dentro dos mes-
mos princípios de gestão e atendi-
mento aos mais pobres. Sustentabi-
lidade, dentro da linha de ação de
Muhammad Yunus, também é a pro-
posta do Banco Palmas, um banco co-
munitário criado por João Joaquim de

"Os três aspectos têm de ser atendi-
dos", garantiu.

Mas a sustentabilidade tem aspec-
tos mais sutis e profundos, como mos-
trou o ministro Paulo Vannuchi. "Te-
mos de conjugar fraternidade com so-
lidariedade, tendo sempre em mente
a diversidade humana. A alteridade
é um elemento essencial na constru-
ção dessa igualdade, no desenvolvi-

"Ou o desenvolvimento
é sustentável ou não é
desenvolvimento"
Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo

Melo no Conjunto Palmei-
ras, uma das maiores fave-
las de Fortaleza, no Ceará.
Joaquim mostrou que seu
banco — que opera com
uma moeda própria (pal-
ma), dentro da área da fa-
vela, com a qual são feitas
todas as negociações en-
tre os consumidores e as
microempresas locais - já
serve de modelo para co-
munidades semelhantes
no País. Além disso, o ban-
co criou o Palmacard, que
financia as compras de to-
dos em dez vezes sem ju-
ros, desde que realizadas
em estabelecimentos da própria fave-
la. E mesmo um banco grande como
a Caixa Econômica Federal também
tem se adaptado aos novos tempos
da sustentabilidade. "Seis milhões
de novos correntistas foram incor-
porados à Caixa, dentro do projeto
de ampliar a presença das classes
menos favorecidas no sistema ban-
cário", destacou Maria Fernanda, a
presidente da CEF. Ela disse ainda
que a Caixa, cada vez mais, procu-
ra fazer urna avaliação dos impactos
econômicos, sociais e ambientais de
todos os projetos que pode financiar.

mento de uma cultura de
paz", afirmou. Na mesma
linha, em uma tarde onde
a paz e o fim da violência
foram destacados como fa-
tores fundamentais para a
sustentabilidade, o diretor
do Sesc em São Paulo, Danilo Mi-
randa, lembrou que o respeito aos
direitos humanos é um dos funda-
mentos da paz. Já a budista Monja
Coen, elevando ainda mais o astral
da manhã do segundo dia de debates,
deu uma receita simples para con-
trolar as chamadas tensões da vida

moderna: "Diante de uma situação de
estresse, de conflito potencial, respire
fundo, relaxe, e só então torne uma
atitude". De qualquer modo, o aler-
ta sobre a necessidade de mudança
no modelo de desenvolvimento do
Brasil e do mundo foi reforçado pelo
antropólogo carioca Eduardo Vivei-
ros de Castro, do Instituto Socioam-
biental (ISA). "Sempre dizem que o
Brasil é o país do futuro. Mas o que
temos de decidir é de que futuro o
Brasil é o país. Já desmatamos me-
tade do País. Vamos agora desmatar
a outra metade?", questionou. Vivei-
ros de Castro afirmou ainda que "ou
o desenvolvimento é sustentável ou
não é desenvolvimento". Dentro da
linha de pequenas atitudes que po-

dem dar grandes resul-
tados, a ambientalista
Miriam Duailibi criti-
cou o uso de chuveiros
elétricos, uma invenção
brasileira que é respon-
sável por um consumo
exagerado de energia.

"O que o País conso-
me com chuveiros elé-
tricos eqüivale a toda
a energia que as três
hidrelétricas previstas

para ser construídas
na Amazônia deverão
gerar. Por que não
se substituem esses
chuveiros pelos de
energia solar?" Tal-
vez nesse somatório
entre princípios éti-
cos e morais, a pre-
ocupação do mun-
do com o destino
do planeta - aque-
cimento global, uso
excessivo dos recur-

sos naturais, desenvolvimento pre-
datório - e soluções simples, mas
criativas e, especialmente, não po-
luentes, junto com o maior prepa-
ro dos meios de comunicação para
saber mostrar ao mundo essa ne-
cessidade de mudança, esteja uma
nova definição de sustentabilidade.

Text Box
Fonte: Brasileiros, n. 12, p. 54-56, 12 jul. 2008.




