


eleição de Barack Obama para a
presidência dos Estados Unidos e
Fábio Barbosa, presidente do San-

tander Real e da Federação Brasileira de
Bancos (Febraban),foram respectivamen-
te o fato e o personagem mais marcantes
da sustentabilidade em 2008. Este foi o
resultado de enquete realizada por Idéia
Socioambiental com analistas do tema.

No final de 2008, seguindo o exem-
plo de sua parceira de conteúdos, a ingle-
sa Ethical Corporation, a revista reuniu um
grupo de repercussão formado por 29 es-
pecialistas (quatro estrangeiros), entre lí-
deres, consultores, jornalistas, acadêmicos
e formadores de opinião na área, aos quais
dirigiu a seguinte pergunta: "Em sua opi-
nião, quais foram os três personagens e os
três fatos mais importantes de 2008 rela-
cionados ao tema da sustentabilidade?"
Não se pretendia estabelecer nenhum
tipo de ranking, mas apenas lançar um
olhar retrospectivo sobre um ano intenso
e movimentado, procurando identificar
quem e o quê o marcaram sob o ponto de
vista do debate da sustentabilidade.

Em resposta à pergunta, cada convi-
dado do painel poderia mencionar até
três personagens e três fatos nacionais ou
mundiais. Ao todo, foram 62 indicações
de fatos e 74 personagens. Entre os fa-
tos, houve destaque para um internacio-
nal e um nacional.

Como era de se esperar, a eleição do
primeiro presidente negro dos EUA obte-
ve nove menções. "Obama tem um for-
te Programa Apollo para impulsionar a
economia por meio de iniciativas verdes
como a weatherization retrofits (otimização
de eficiência energética), investimentos
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PERSONAGENS LEMBRADOS
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em energia renovável, trânsito público e
renovação de infra-estrutura", justificou
o canadense Bob Willard, autor de The
SustainabilityAdvantage. "Ganhou pon-
tos com a nomeação de pessoas como
John Holdren para chefe de política cien-
tífica e tecnológica da Casa Branca", argu-
mentou o inglês John Elkington, presi-
dente da SustainAbility.

Já, como fato brasileiro, a suspensão
da propaganda da Petrobras pelo CONAR
teve oito lembranças. A considerar ainda
quatro indicações para a retirada da em-
presa do índice de Sustentabilidade Em-
presarial da Bolsa de Valores de São Pau-
lo e um para a campanha pela redução
da taxa de enxofre no diesel, o episódio
Petrobras foi, de longe, o maislembra-
do pelo painel. Para a maioria dos en-
trevistados, o fato constituiu uma espé-
cie de marco para o debate do tema. E a
lição mais importante extraída do acon-
tecimento é que, daqui por diante, fren-
te à maior vigilância da sociedade civil,
as empresas terão que ser mais cuidado-
sas na comunicação de seus compromis-
sos e práticas.

Na seqüência, mereceu destaque a
saída da ambientalista Marina Silva do
Ministério do Meio Ambiente. Para todos
os que apontaram este como um dos fatos
mais importantes de 2008, o argumento
comum foi de que, dado o respeito inter-
nacional da ex-ministra, o governo emi-
tiu um sinal importante para o mundo de
descaso pelo tema da Sustentabilidade.

Direta ou indiretamente o governo re-
cebeu outras cinco menções, todas elas
relacionadas, de algum modo, ao mesmo
assunto.Três positivas (preparação de um



plano de combate às mudanças climáticas
e início da discussão de matriz energética),
uma neutra (mais investimentos em ener-
gia renovável) e uma negativa (carboniza-
ção da matriz energética).

PERSONAGENS EM DESTAQUE
Com sete menções, o administrador Fá-
bio Barbosa, presidente do Santander
no Brasil, e da Febraban foi o personagem
mais lembrado na enquete, seguido pela
ex-ministra Marina Silva e pelo presiden-
te do movimento Nossa São Paulo Oded
Grajew (cinco menções cada um). Ricar-
do Young (Ethos), Rodrigo Loures (Fede-
ração das Indústrias do Estado do Paraná),
Cláudio Paiva (dirigente da ONG Ipê) e o
ambientalista Fábio Feldman (com três
indicações), vieram em seguida.

Na opinião dos que lembraram Bar-
bosa, pesou o fato de que, contrariando
prática do presidente do Santander (de
substituir presidentes de bancos adquiri-
dos por executivos espanhóis), o executi-
vo que tornou o ABN Amro Real um dos
bancos mais sustentáveis do mundo aca-
bou sendo escolhido para presidir o ban-
co espanhol no Brasil. O episódio foi vis-
to pelos entrevistados como uma vitória
da tese de que a sustentabilidade faz di-
ferença e deve ser valorizada no core bu-
siness dos bancos.

A lembrança de Marina Silva não sur-
preendeu, considerando que ela foi per-
sonagem do segundo fato mais des-
tacado pelo grupo de repercussão em
2008. Tidos como referências importan-
tes no movimento de responsabilida-
de social empresarial no Brasil, Grajew,
Young e Loures (personagem da seção

Vida Solidária desta edição) foram men-
cionados por causa da liderança que exer-
cem à frente respectivamente do Institu-
to Ethos de Empresas e Responsabilidade
Social, Nossa São Paulo e Global Fórum.
Feldman, pela capacidade de articulação
e defesa de idéias, e Paiva, pela trajetória
coerente e as iniciativas de educação para
a sustentabilidade na ONG Ipê, receberam
três votos cada um.

Aspecto curioso, mas não imprevisí-
vel, dez integrantes do grupo de reper-
cussão também mereceram destaque na
categoria de personagens. Foi assim com
Feldman, Loures e Young. Mas também
com Flávia de Moraes, Mário Monzoni,
Cláudio Boechat, John Elkington, Sérgio
Abranches, Fernando Almeida e Adalber-
to Marcondes.

No cenário internacional, nomes como
os de Arnold Scharzenegger (governador
da Califórnia), Chad Holiday (presidente
da Dupont), Bjorn Stigsson (WBCD) e Tom
Friedman (autor de Hot, Fiat and Crow-
ded) também foram lembrados.
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