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Numa espécie de ação entre amigos do planeta, uma das ideias que ganha força crescente e 
pode chegar à consistência desejada é a de se criar e viabilizar fundos que financiem projetos 
de preservação de florestas. Do Fórum saíram também propostas e até acordos, voltados a 
promover ações efetivas em educação, desenvolvimento de projetos e venda de produtos. 
 
João Doria Jr., presidente do LIDE, lembra que as empresas que compõem o grupo 
representam 46% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. O que, somado às "presenças de 
Al Gore, James Cameron, Thomas Lovejoy, do governador Eduardo Braga e dos mais 
importantes empresários do Brasil, na área de sustentabilidade, evidencia a importância deste 
evento". 
 
Todo o potencial econômico da Amazônia esteve na mesa de discussões do Fórum, envolvendo 
uma seleta plateia, atenta às diversas possibilidades que a região oferece em biodiversidade, 
recursos hídricos, produtos da floresta, créditos de carbono, entre outras. 
 
A visão do LIDE, explica João Doria, é "contribuir para tornar o Brasil um país economicamente 
competitivo e uma nação socialmente justa e solidária". O que, por si, já é garantia do sucesso 
dessa iniciativa. 
 
Al Gore reconhece liderança brasileira e defende fundo mundial 
 
O ex-vice-presidente dos Estados Unidos e prêmio Nobel da Paz em 2007, Al Gore, em sua 
apresentação, reconheceu no Brasil a liderança nas questões relacionadas à sustentabilidade 
em todo o mundo, ao dizer: "Estive em Copenhague em dezembro e fiquei impressionado com 
a liderança do Brasil. O País tem uma voz de grande poder, não apenas pela Amazônia, mas 
porque ofereceu liderança em tantas outras questões relacionadas à sustentabilidade". Era 
uma referência à participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Conferência do Clima 
(COP 15), quando o Brasil apresentou suas metas de redução da emissão de gases do efeito 
estufa.  
 
Autor de Uma Verdade Inconveniente, best-seller que virou filme (ganhador do Oscar) com o 
mesmo nome, Al Gore é uma das principais lideranças mundiais no que se refere a mudanças 
climáticas. Ao desenvolver o tema "A importância da Amazônia no contexto das alterações 
climáticas globais", o nobel da Paz lembrou que os resultados da COP 15 ficaram aquém do 
esperado. Um acordo mundial sobre a redução da emissão de gases de efeito estufa ficou para 
um próximo encontro de líderes, que deverá ser realizado este ano no México.  
 
Para Al Gore, a criação de um fundo mundial que financie projetos de preservação em países 
que têm florestas sob custódia é ponto central da questão. "Não há mais controvérsias sobre 

 

 
Durante dois dias, em especial, Manaus (Amazonas) foi Manaus 
(Brasil) e, mesmo, Manaus (Mundo). Tal o alcance do Fórum 
Internacional de Sustentabilidade, que a capital amazonense 
sediou entre 26 e 27 de março no Hotel Tropical, com 
encerramento em grande estilo no Teatro Amazonas, 
considerado obra de arte do século XIX.  
 
Estrelas de toda grandeza nos cenários político, científico e 
cultural do Brasil e do exterior falaram no evento, com a 
participação de 560 empresários. O Fórum, da Seminars e do 
LIDE, foi viabilizado por empresas que, no País, estão à frente 
de setores que levam a sério a sustentabilidade (ver quadro 
"Talento reconhecido e mentes inovadoras).  
 
NEO MONDO foi o único veículo da mídia especializada 
convidado para o evento. 
 



este assunto, trata-se de um ponto-chave para tentar minimizar os impactos das alterações 
climáticas", afirmou. 
 
Muito além da madeira 
 
O ex-vice-presidente dos Estados Unidos foi incisivo: "A Amazônia é um tesouro imenso que 
pertence ao Brasil, guardado e protegido. O valor dos recursos genéticos e da biodiversidade 
contida na floresta é ímpar, e só agora está sendo reconhecido pelas companhias de 
biotecnologia, pelos cientistas e por indústrias de toda a natureza", afirmou, para ressaltar: 
"Vender uma floresta pelo valor da madeira é como vender um computador pelo preço do 
silício. O valor real da Amazônia está em toda a informação que ela contém. A cura de diversas 
doenças está na floresta".  
 
O líder americano destacou que a questão da Amazônia e das mudanças climáticas envolve 
necessariamente uma "civilização global com propósito único", ou seja, uma agenda comum 
sem que haja separação entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Al Gore elogiou os 
trabalhos de preservação feitos em parceria com as comunidades locais. "O Brasil descobriu 
uma fórmula bem-sucedida que deve servir de exemplo nos debates sobre como combinar 
desenvolvimento com sustentabilidade."  
 
Mesmo assim, para Al Gore a resposta mais completa para deter o aquecimento global está na 
assinatura do Acordo de Copenhague, quando diversos países devem comprometer-se a 
reduzir a emissão de gases tóxicos na atmosfera. 
 
Exemplo das águas  
 
Al Gore usou a imagem do encontro das águas dos rios Negro e Solimões, para ajudar a 
entender o que é possível ser feito pelo conjunto das nações para combater o aquecimento 
global. "Negro e Solimões caminham lado a lado, com as diferenças deles, por 10 quilômetros, 
mas depois as águas se misturam, e juntos eles correm para o mar", disse, para receitar: "As 
nações, com suas histórias e tradições diferentes, precisam agora colocar isso de lado, se unir 
e construir uma civilização global".  
 
O ilustre palestrante reconhece: "O Brasil está agindo. Empresas de todo o mundo estão se 
adiantando ao tema. Mas ainda assim está longe de ser o suficiente. A cada 24 horas ainda 
estamos colocando 90 milhões de toneladas de gases tóxicos na atmosfera, responsáveis pelo 
aquecimento global. Desse total, 30 milhões de toneladas vão para os oceanos, que por causa 
disso estão se tornando mais ácidos. Essa descarga tóxica já está interrompendo o processo 
das criaturas marítimas de retirar o carbonato de cálcio da água e para fazer conchas", 
explicou. 
 
Desafio gigantesco  
 
A situação chegou a um ponto que Al Gore considera comprometedora, como nunca, para a 
atual geração. No entender do conferencista, o julgamento das gerações futuras é certo. "Vão 
perguntar: ´o que vocês estavam fazendo? Por que não fizeram nada com todos os avisos que 
foram dados?´." Para o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, trata-se do maior desafio já 
colocado para os seres humanos.  
 
Para quem já teve o status de segunda pessoa mais poderosa do mundo, fica fácil e digno de 
credibilidade discorrer quando questionado sobre a resistência dos Estados Unidos em assinar 
o acordo. Al Gore disse acreditar que isso aconteça ainda este ano. A proposta já foi aprovada 
no Congresso dos Estados Unidos, afirmou, mas a grande dificuldade está na aprovação pelo 
Senado. "Há organizações muito grandes que lutam contra isso e elas têm sido muito 
poderosas até agora", explicou o líder, citando também os efeitos da crise financeira mundial. 
 
Conhecimentos compartilhados  
 



No caso da Amazônia, Al Gore defendeu parcerias que tragam maior benefício para o povo que 
vive na região. "Não acredito que haja mais o temor de que o interesse mundial na Amazônia 
seja uma ameaça de invasão ou de posse. É claro que temos que respeitar a história de 
insultos, abusos e temores herdada do passado. Mas hoje a preservação requer debates e 
conhecimentos compartilhados. É preciso um acordo global não só para preservar a Amazônia, 
mas as outras florestas do planeta."  
 
Para que as empresas consigam de fato entrar no processo de produção com menos impacto 
ambiental, Al Gore destacou que é preciso deixar de lado os pensamentos de curto prazo, que 
exigem resultados imediatos. "A forma como projetamos um investimento tem que mudar. É 
preciso formular políticas para o longo prazo e considerar em todas as decisões a questão da 
emissão de gás carbônico e outros poluentes na atmosfera. Não é possível mais decidir sem 
considerar isso", avaliou o líder. 
 
Talento reconhecido e mentes inovadoras  
 
A Seminars é uma empresa resultante da associação do Grupo Doria Associados, comandado 
por João Doria Jr., e a Maior Entretenimento, presidida por Sergio Waib, que faz parte do 
Grupo ABC.  
 
Tem como objetivo desenvolver o mercado de palestras, seminários e workshops nas áreas de 
negócios, política, economia e tecnologia. A Seminars organiza eventos proprietários ou sob 
demanda - sempre com personalidades relevantes, nacionais e internacionais, que sejam 
autoridades em suas áreas de atuação. O primeiro realizado pela Seminars, em novembro de 
2009, contou com o ex-secretário-geral da ONU e prêmio Nobel da Paz, Kofi Annan.  
 
Grandes cabeças, com talento reconhecido e mentes inovadoras, são os principais indutores 
dos debates. Essa é a importância dos eventos que a Seminars começa a desenvolver.  
 
As palestras reúnem pessoas que disseminam conhecimento, fortalecem o pensamento e 
alimentam a troca de experiências vencedoras. As soluções estimuladas pelos debates da 
Seminars estarão sempre alinhadas com os mais elevados princípios éticos de governança 
corporativa e pautadas por políticas de sustentabilidade e responsabilidade social. 
 
Fonte: Neo Mondo, abr. 2010. Disponível em: <http://www.neomondo.org.br>. 
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