
"GOMO VOCÊ SE vê daqui a alguns anos?" Essa que um dia
foi apenas uma pergunta clássica de entrevistas de emprego
nas corporações mundo afora (e para a qual sempre havia a
chance de se ensaiar uma resposta com antecedência), quem
diria, virou questão-chave do novo milênio. Não reparou?
Todo o mundo está discutindo o que vai ser do futuro do
planeta, para onde vamos, como estaremos - nós, nossos
filhos e nossos netos, coitados. Porque os prognósticos, pelo
que andam espalhando, não são os mais animadores.

Futuro. Melhor ainda: compromisso com o futuro. Eis
uma maneira sucinta e brilhante de definir o que é, afinal,
desenvolvimento sustentável, essa expressão que já caiu
na boca do povo, mas que muita gente ainda não consegue
entenderpara que serve. Desenvolvimento sustentável. Faz
mais de 20 anos, 21 para ser exata, que uma norueguesa
patenteou a expressão que viraria mantra em tempos pós-
IPCG (o painel que escancarou em 2007 a informação de
que o mundo está cada vez mais quente, e por nossa culpa),
pós-Al Gore vencedor do prêmio Nobel e pós -Bono, Leonardo
DiCaprio e celebridades de diferentes quilates escolhendo
causas socioambientais para chamar de suas.

NOSSO FUTURO COMUM
Se você não prestou atenção em nada disso nos últimos 21

anos, talvez não saiba que Gro Harlem Brundtland é o nome
da norueguesa que fez história como chefe de governo de
seu país (foi primeira-ministra entre 1986 e 1996), chefe da

Organização Mundial de Saúde (1998 a 2002) e sobretudo
como líder da Comissão Mundial sobre o Desenvolvimento e
o Meio Ambiente das Nações Unidas, que em 1987 publicou
o relatório Nosso Futuro Comum. É nesse documento que
o conceito "desenvolvimento sustentável" apareceu pela
primeira vez, colocando a relação homem-meio ambiente
definitivamente na agenda mundial. Brundtland já avisava:
a humanidade vinha crescendo de maneira insustentável e
precisava urgentemente pensar em novas fontes de energia
e questões como a poluição do ar e da água. Gro Brundtland
e seu relatório foram as estrelas da Eco - 92, a III Conferência
das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento,
no Rio de Janeiro. Marco do movimento ambientalista, o
trabalho fez dela (hoje com 69 anos) uma das personalidades
européias mais influentes dos últimos 25 anos segundo o jornal
Financial Times. Seus colegas na lista: Mikhail Gorbatchev,
Margaret Thatcher e o Papa João Paulo II.

Ao longo dessas duas décadas, naturalmente outros in-
terlocutores trouxeram novos complementos (e termos) à
idéia de sustentabilidade. Um dos mais célebres, o sociólogo
inglês John Elkington, da consultoria SustainAbilily, foi quem
disseminou o famoso conceito do tripple bottom line, segundo
o qual os negócios precisam ser gerenciados não apenas do
ponto de vista financeiro, mas também considerando aspectos
sociais e ambientais. Desse tripé nasceu a preocupação de
empresas do mundo todo com a responsabilidade social,
algo que já se confundiu com a idéia de filantropia, mas



que evoluiu para modelos de gestão em que estar atento a
indicadores socioambientais e produzir relatórios de sus-
tentabilidade são práticas indispensáveis.

Nem tudo é perfeito, claro. Ao lado de instituições sérias
com propostas maduras, há empresas mais preocupadas em
fazer marketing. Com a dimensão midiática que o tema
ganhou, especialmente nos últimos dois anos, vestir-se de
verde é o que basta para que muitas corporações se sintam
alinhadas aos novos tempos, ainda que não haja nenhuma
profundidade por trás de ações ditas sustentáveis. O fenôme -
no é tão forte que ganhou nome próprio: greenwashing. Em
português coloquial, dar um banho de verde a algo que, em
sua essência, não é tão responsável como se proclama- mas
que soa bonito aos ouvidos de consumidores desavisados.

BENEFICIAR AS PESSOAS
Quem leva o assunto a sério sabe que a questão vai muito

além de uma boa embalagem. É o caso de Roberto Waack,
que preside no Brasil o Forest Stewardship Gouncil (FSC),
organização comsede na Alemanha que estabelece padrões
de exploração sustentável de madeira. Para ele, sustentabili-
dade refere - se à capacidade de construir novos paradigmas
produtivos a partir de um diálogo amplo e transparente com
todos os envolvidos e impactados com a operação (agentes que

os iniciados no assunto costumam chamar desto/cehoiders).
"Esse diálogo deve ser permanente, contemplando o dina-
mismo dos novos conhecimentos que estão sendo gerados
nos campos ambiental, social e econômico", diz Waack.
Sustentabilidade, em sua opinião, não é um fim tangível
e definido, mas um compromisso ético com o futuro, um
processo de aprimoramento contínuo. "Para a maioria das
ações humanas, é difícil colocar definitivamente a tarja de
sustentável pelo simples fato de desconhecermos de forma
ampla os impactos do que fazemos. Somente com o monito -
ramento transparente das nossas ações e a disposição para
dialogar com a sociedade civil, empresarial e acadêmica
encontraremos caminhos que, para um determinado mo-
mento, parecem ser os mais adequados." Ética e transpa-
rência, felizmente, já são artigos comuns no pensamento
empresarial. Para citar apenas um exemplo (extraordinário,
diga-se), o banqueiro MuhamadYunus, do Grameen Barde,
de Bangladesh, virou Nobel da Paz em 2006 por colocar
em prática uma idéia simples: erradicar a pobreza em seu
país. "A teoria econômica prega que só existe um tipo de
negócio: o que maximiza lucros para seus donos. Não penso
assim. Empresas devem beneficiar as pessoas", ensina
Yunus. Não se trata de filantropia, mas de um novo jeito
de pensar empresas. De olhar o futuro, afinal.

"Sustentabilidade é a educação. Se não tivermos educação e
formação, não temos como entender a importância, por exemplo,

de economizar água. Ou que cada produto que compramos tem impostos
embutidos, que quem paga o salário dos servidores públicos somos todos nós...

E sustentabilidade começa em casa, com atitudes coerentes ao discurso"
Dagmar Garroux, a Tia Dag, presidente da ONG Casa do Zezinho
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