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conceito de desenvolvimento sustentável tem a sua histó-

ria iniciada em 1983 quando foi criada pela Assembléia

Geral da ONU a Comissão Mundial sobre o Meio Ambien-

te e Desenvolvimento (CMMAD), presidida por Gro Har-

lem Brundtland. à época primeira-ministra da Noruega. Essa co-

missão deveria propor novas normas de cooperação internacional

que pudessem orientar políticas e ações internacionais de modo

a promover as mudanças que se faziam necessárias. No trabalho

surgido dessa Comissão, apareceu pela primeira vez de forma clara,

o conceito de desenvolvimento sustentável,

O relatório "Nosso Futuro Comum'', lançado em 1987 (tam-

bérn conhecido como '"Relatório Brundtland"), veio atentar para a

necessidade de um novo tipo de desenvolvimento capaz de manter

o progresso em todo o Planeta e, no longo prazo, ser alcançado

pelos países em desenvolvimento e também pelos desenvolvidos.

Nele, apontou-se a pobreza como uma das principais causas e um

dos principais efeitos dos problemas ambientais do mundo. O re-

latório criticou o modelo adotado pelos países desenvolvidos, por

ser insustentável e impossível de ser copiado pelos países em de-

senvolvimento, sob pena de se esgotarem rapidamente os recursos

naturais. Cunhou, dessa forma, o conceito de desenvolvimento

sustentável, ou seja, "o atendimento das necessidades do presente

sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atende-

rem as suas próprias necessidades".

Nesse conceito foram embutidos pelo menos dois importantes

princípios: o de necessidades c o da noção de limitação. O primeiro

trata da eqüidade (necessidades essenciais dos pobres) e o outro se

refere às limitações que o estágio da tecnologia e da organização social

determina ao meio ambiente. Já que as necessidades humanas são

determinadas social c culturalmente, isto requer a promoção de valo-

res que mantenham os padrões de consumo dentro dos limites das

possibilidades ecológicas. O desenvolvimento sustentável significa

compatibilidade do crescimento econômico, com desenvolvimento

humano e qualidade ambiental. Portanto, o desenvolvimento susten-

tável preconiza que as sociedades atendam às necessidades humanas

em dois sentidos: aumentando o potencial de produção c assegurando

a todos as mesmas oportunidades (gerações presentes e futuras).

Nessa visão, o desenvolvimento sustentável não c um estado per-

manente de equilíbrio, mas sim de mudanças quanto ao acesso aos

recursos e quanto à distribuição de custos e benefícios. Na sua es-

sência, "é um processo de transformação no qual a exploração dos
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recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvi-

mento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e re-
forçam o potencial presente e futuro, a fira de atender às necessida-

des e às aspirações humanas".
Tanto no mundo como no Brasil, várias iniciativas têm surgido

para aumentar as práticas da sustentabilidade empresarial. Uma de-

las é o Programa BenchMais - Benchmarking Ambiental Brasileiro,

que surgiu era 2003 após uma pesquisa realizada com cerca de 300
empresas de todo país para conhecer o estágio e a maturidade da

gestão ambiental.
Conforme destaca Marilena Lino de Almeida Lavorato, o resul-

tado foi surpreendente: 89% dos pesquisados queriam praticar ben-

chmarking ambiental. Para atender essa demanda foi concebido um
programa para identificar e compartilhar as melhores práticas da

gestão socioambiental. Com a ajuda de especialistas foi criada uma
metodologia inovadora para identificação, seleção, organização e
apresentação destas praticas de excelência, e desde então a cada ano.

o Programa Benchmarking Ambiental Brasileiro registra crescimento

e adesão de novos segmentos econômicos, tendo selecionado em
seis edições 141 modelos gerenciais de excelência que integram o

Ranking Benchmarking de boas práticas.
Para Marilena, o Programa Benchmarking Ambiental Brasi-

leiro é independente e supra-rcpresentativo — não pertence a uma

entidade especifica e sim congrega as mais significativas delas

cm sua comissão técnica e grupo de apoiadores. Com urna meto-

dologia própria e exclusiva seleciona e compartilha as melhores
práticas gerenciais (Cases) adotadas por empresas e instituições
com potencial de replicabilidade. O processo de avaliação e pon-

tuação que define o Ranking das Empresas Benchmarking con-

siste na pontuação de todos os quesitos do case por todos os inte-
grantes da comissão técnica. Eles avaliam individualmente cada
case, sem ter acesso ao nome da instituição. O foco exclusivo é

na qualidade gerencial da prática adotada. Esse formato assegura
total isenção e imparcialidade na avaliação e pontuação que defi-

ne o Ranking Benchmarking, gestores e instituições que pela ex-

celência de suas práticas são reconhecidos como referência e
exemplos a serem seguidos.

Pelo crivo Benchmarking já passaram as mais importantes insti-
tuições brasileiras, os melhores gestores e a excelência do conheci-

mento socioambiental aplicado. Com uma metodologia inovadora
e exclusiva o Programa construiu o maior Banco de Boas Práticas

socioambientais do país. São 111 cases, modelos gerenciais de ex-
celência de 91 instituições atuantes nos três setores da economia.

Para isto, teve a participação de 50 especialistas em sua comissão
técnica e apoio das mais reconhecidas e atuantes instituições repre-

sentativas nacionais e internacionais.
"Nestes seis anos de existência, o Programa promoveu um sau-

dável diálogo entre os principais segmentos da sociedade, e contri-
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buiu para a construção desse valioso patrimônio que é o conheci-

mento socioambiental aplicado. Agora extrapola fronteiras e se tor-

na internacional. Provou ser uma iniciativa de fomento a susteníabi-
lidade desenvolvendo uma estratégia integradora para difusão das

Boas Praticas Socioambientais e ganhou apoio dos especialistas e
entidades internacionais. A Distribuição gratuita do Livro Bench-

Mais, os eventos técnicos gratuitos, o BBPG {Banco de Boas Prati-
cas Gerenciais) na Internet e o Banco de Boas Praticas da FNQ (Fun-

dação Nacional da Qualidade), permitem que os atuais e futuros pro-
fissionais se desenvolvam e atualizem", diz.

Em setembro, no Teatro Cad'Oro, em São Paulo foi realizado o

Dia Benchmarking - Compartilhar para crescer, em que todos pude-

ram conhecer os cases vencedores da 6a edição do Programa Bench-

marking Ambiental Brasi-

leiro que integram o
Ranking 2008 das empre-
sas e instituições reconhe-

cidas por uma comissão
técnica detentoras das me-

lhoras práticas socioambi-
entais. Este ano o ranking

apresentou 30 cases seleci-
onados e com adesão de no-

vos setores e ramos de ati-
vidade incluindo a partici-

pação de quatro cases do

setor publico.
"Isso é um privilégio

para nós brasileiros apren-

dermos com quem está fa-
zendo a coisa certa em res-

peito ao meio ambiente, en-
quanto ouvíamos os pales-

trantes uma onda de alegria

contagiava a todos. Por
meio da apresentação das
30 empresas vencedoras

pudemos ter a certeza ab-

soluta de que podemos ali-
ar desenvolvimento com
equilíbrio socioambiental.

Nós dependemos da natu-
reza e é ela que nos move,

é ela quem nos obriga a res-
peitá-la e novamente nos

adaptarmos a ela. O lema é
CUIDAR, ou morremos to-

dos sem ar, sem energia e
sem alimento saudável", explica Marilena. , ,

O evento reuniu e apresentou 40 boas práticas de instituições/
empresas nacionais e internacionais e contou com o apoio de 15 uni-

versidades. Reuniu a massa crítica, pensante e atuante da gestão soci-
oambiental para apresentar o que temos de melhor e mais avançado

em se tratando de boas praticas socioambientais. Seguramente contri-
buiu de maneira efetiva para elevar o nível do debate e promover o

desenvolvimento técnico gerencial dos atuais e futuros gestores.
Os cases vencedores integrantes do Ranking Benchmarking pas-

sou pelo crivo de uma comissão técnica multidisciplinar, formada

por especialistas nacionais e internacionais que pontuam os cases
mediante critérios e métodos desenvolvidos pelo Programa Bench-

marking. Em 2008, a comissão contou com participação de especi-

alistas do Brasil, Portugal, Espanha, Itália e Estados Unidos e sele-
cionou 30 cases vencedores. *
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