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Debatedores cobram maior participação da iniciativa privada no planejamento do espaço 
urbano 
 
"A iniciativa privada tem de ser agente de mudança na agenda de sustentabilidade que 
abrange a cidade." A afirmação foi feita ontem por Marcos Bicudo, presidente da Philips, 
durante o Fórum de Inovação 2009, promovido pela EDP e o BRASIL ECONÔMICO. 
 
Segundo Bicudo, há muito discurso de empresários e poucas ações concretas para incrementar 
em ações pensando na melhora da vida nas cidades. "Não temos somente o tema mudanças 
climáticas, que é pertinente, mas também outros dois importantes: a escassez da água e o 
combate à pobreza", criticou. "Precisamos de uma visão mais holística incluindo esses 
problemas, em um plano de convergência para trazer a agenda da inovação para a prática", 
afirmou. 
 
O executivo considerou necessário implantar projetos que otimizem, por exemplo, o consumo 
de energia. Ele citou iniciativa da União Européia, que desde o início de setembro proíbe a 
venda de lâmpadas incandescentes, cujo consumo de energia é 60% maior que as 
fluorescentes. "Estamos iniciando uma campanha para que o mesmo aconteça no Brasil, 
porque isso é bom para o planeta", anunciou. 
 
Ecoeficiência 
 
Para José Goldemberg, professor da Universidade de São Paulo (USP), a inclusão da iniciativa 
privada no debate da sustentabilidade exige atuação do Estado como fomentador de diretrizes. 
"O governo tem papel muito importante. Ele não deve interferir muito, mas pode definir a linha 
de metas futuras", disse. O físico da USP indicou iniciativas como a criação de leis municipais 
de coleta de lixo como uma ação governamental positiva, ao ter obrigado as empresas a 
pensar em uma rede de coleta, investindo em um nicho de mercado rentável e 
ambientalmente importante. 
 
Goldemberg foi enfático ao recriminar empresas que desenvolvem projetos de olho na 
publicidade. "Esse tipo de companhia não percebeu que ser ecoeficiente é bom negócio", 
indicou. 
 
Pensar localmente 
 
Já o arquiteto Roberto Loeb chamou a atenção da platéia para a necessidade de, em grande 
cidades, a estratégia do uso racional do espaço ser feito com foco no microambiente social. "O 
Brasil exige abordagem mais local e empreendedora", disse, referindo-se ao modo de apoiar a 
ressocialização de áreas periféricas ao ambiente de interação entre as pessoas. "É importante 
não impor, mas abrir a cabeça para integrar as pessoas", sugeriu. 
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