
SUSTENTABILIDADE

*os últimos dois anos, o tema sustentabilidade
ganhou mais destaque nas esferas pública e
privada. No entanto, algumas perguntas ainda
pairam no ar. Com tantas teorias criadas, o que
realmente tem sido feito em prol do meio

ambiente? É possível uma grande empresa, em busca de lucro,
trabalhar também pensando na comunidade que a cerca,
minimizando o impacto de suas atividades? Quais são os
exemplos dessa postura? Respostas a essas perguntas foram
apresentadas durante a 1a Feira Internacional para
Intercâmbio das Boas Práticas Socioambientais (FIBoPs), entre
os dias 23 e 25 de setembro, em São Paulo.

Com o intuito de mostrar que sustentabilidade é um
conceito que precisa ser aplicado na prática, o evento reuniu
organizações que saíram da fase de discussões e conseguiram
resultados palpáveis, apresentando ainda essas soluções
inovadoras como perfeitamente replicáveis em qualquer parte
do mundo. Esse fato reuniu pesquisadores, empresas,
ambientalistas, estudantes e consumidores para conhecer de
perto as práticas de sustentabilidade adotadas pelas
benchmarkings, empresas nacionais e internacionais
consideradas detentoras das melhores práticas ambientais.

Resultado de seis anos de trabalho do Mais Atitude
Instituto Socioambiental, a feira foi a primeira a apresentar
uma espécie de radiografia das melhores empresas
sustentáveis. Nas edições anteriores, o evento limitava-se a
premiar os melhores conceitos de sustentabilidade aplicados.
Devidamente reformulado, inclui também uma discussão
aprofundada sobre o assunto, além de estimular a
multiplicação dos resultados conseguidos. Com esse objetivo,
106 empresas de diferentes países expuseram suas
metodologias por meio de um painel de debates, estandes, talk
show e apresentação de cases, aproveitando a oportunidade
para mostrar ao seu público que o tema não é apenas um

discurso vazio.
A identificação dessas corporações e o respectivo

reconhecimento do trabalho realizado por elas acontecem por
meio do tradicional Programa Benchmarking Ambiental
Brasileiro, onde são premiadas as empresas que adotaram as
melhores práticas. A premiação manteve-se como ponto alto do
evento e 30 cases foram selecionados como os melhores do
ano. A grande novidade ficou por conta da adesão de novos
setores e ramos de atividade e da participação do próprio setor
público, que expandiu sua atuação ao apresentar quatro cases.

A apresentação dos projetos e posterior inclusão no
Ranking Benchmarking 2008 não é missão simples e só
acontece depois de rigorosa análise feita por uma comissão
técnica composta por 15 especialistas, sendo um quinto deles
de origem estrangeira. "Nosso objetivo é divulgar estas ações
para outras empresas, compartilhar para crescer. O
conhecimento ambiental não tem fronteira. Aquela
competitividade entre as empresas, do dia-a-dia, aqui
desaparece", explica Marilena Lavorato, organizadora do evento
e sócia-fundadora do Instituto Mais.

A interação entre as empresas foi enriquecida por projetos
oriundos de países como Estados Unidos, Inglaterra e
Espanha. Entre os convidados, estavam muitos empresários,
além de universitários, que puderam assistir a algumas
exposições e entender um pouco mais sobre sustentabilidade.
A participação dos estudantes em 2008 é importante, segundo
Marilena, porque funciona como uma preparação para o
próximo evento, que será realizado diretamente para
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estudantes, com o objetivo de estimular pesquisas e projetos
desenvolvidos por eles.

O princípio básico dos projetos premiados continua sendo
o equilíbrio entre três campos de atuação que compõem uma
gestão de sucesso: social, ambiental e econômico. Boa parte
dos projetos premiados possuía diferentes focos, mas
propósitos semelhantes, em alguns casos até conhecidos:
redução da produção de lixo, apoio na manutenção e na
reposição da fauna e flora, desenvolvimento de educação
ambiental em escolas e criação de cooperativas para coleta
seletiva foram alguns temas abordados. Muitos ainda estão no
âmbito das idéias, mas boa parte já está sendo aplicada.

No último dia do evento, foram eleitos os três melhores
cases de 2008. A grande vencedora foi a mineradora Anglo
American Brasil, com projetos de várias atividades
desenvolvidas desde 2003 para minimizar o impacto de sua
atuação na cidade de Cubatão (SP). A empresa desenvolveu
ações para a preservação da Mata Atlântica e, com uma equipe
de 29 pesquisadores, já descobriu novas espécies na vegetação
da serra. No cerrado mineiro, a Anglo American implantou os
chamados "corredores ecológicos", espaços que permitem o
contato e o trânsito de animais entre as áreas de preservação
nativa localizadas nas propriedades privadas. "Se somos um
caso para benchmarking é porque trabalhamos com o coração,
como todos que estão presentes aqui hoje, dividindo, trocando
experiências", afirma Gilberto Barbero, especialista corporativo
em meio ambiente.

A iniciativa chamada Projeto Fluir, da subprefeitura do
bairro paulistano Itaim Paulista, recebeu o troféu de segundo

melhor case apresentado. Com um vídeo de dez minutos,
Aguinaldo Tarso Prieto, engenheiro de obras, mostrou como a
subprefeitura atua desde 2006 para combater as enchentes dos
seis córregos da região, além de trabalhar na descontaminação
de suas águas, com o apoio da Sabesp. A limpeza de córregos
na cidade de São Paulo também foi um dos projetos expostos
no evento, cujo objetivo é transformar o programa numa via de
mão dupla, "ajudando as comunidades a eliminar o esgoto das
águas e esperando colaboração", afirma Andréa Jan Andriani,
do Departamento de Engenharia Oeste da Sabesp. Ao longo do
trabalho, 600 famílias ribeirinhas foram transferidas para
prédios cedidos pela prefeitura e desde então trabalha-se na
revitalização do Itaim Paulista, com a construção de passarelas,
praças e áreas verdes.

O terceiro colocado no ranking entre as empresas foi o
Bradesco, com a Fundação Amazonas Sustentável. Criada em
2007, a fundação conta com a parceria do governo amazonense
e já preservou 17 milhões de hectares durante este primeiro
ano, investindo R$ 20 milhões. O dinheiro foi levantado com a
venda de produtos ligados ao banco que, no próximo ano,
promete novas formas de arrecadação. De acordo com
Giuliana Preziosi, subgerente da área de responsabilidade
socioambiental do Bradesco, em breve será lançado um cartão
de crédito com a bandeira da fundação.

Os troféus foram entregues por personalidades do ramo,
entre elas Paulo Nogueira Neto, primeiro secretário do
Meio Ambiente do País (1972) e membro do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (Conama), órgão que ajudou a
criar em 1981. •
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