
ão é necessário ser um estudioso do as-

sunto para perceber que atualmente as 

mudanças climáticas são motivo de pre-

ocupação mundial. Enchentes, secas, vendavais, 

aumento do nível do mar, entre outros fenôme-

nos, indicam que a natureza está reagindo aos 

impactos causados pelo homem ao longo dos 

anos. A notícia boa é que aparentemente a po-

pulação está mais consciente e reconhece a im-

portância de preservar a natureza e os impactos 

que ela representa para os setores econômicos 

e sociais mundiais. Uma mostra disso são os 

resultados de uma pesquisa realizada pelo Gru-

po HSBC, divulgada em dezembro passado, que 

revelou que 56% dos brasileiros estão otimistas 

em relação às mudanças climáticas e acreditam 

que isso pode gerar oportunidades de emprego 

e prosperidade para o país. Chamado HSBC Cli-

mate Confidence Monitor, o levantamento reali-

zado com 15 mil pessoas em 15 países do mun-

do, incluindo o Brasil, aponta que, em relação às 

atividades individuais para reduzir os impactos 

das mudanças climáticas, 78% das famílias fa-

zem coleta seletiva dos resíduos produzidos em 

casa; 56% estão fazendo melhorias residenciais 

para reduzir o consumo de energia e 51% buscam 

meios alternativos de transporte, a fim de usar 

menos o carro. Ou seja, conhecer para preservar 

parece ser a aposta certa. 

Essa é a premissa do HSBC Climate Par-

tnership, um programa com duração esti-

mada de cinco anos, lançado em 2007, 

que pretende conduzir a maior expe-

riência de campo sobre os efeitos 

das mudanças climáticas em longo 

prazo no mundo. "A ameaça das 

mudanças climáticas é o principal 

desafio social, ambiental e eco-

nômico a ser enfrentado neste 

século", diz Claudia Malschitzky, 

executiva sênior de sustenta-

bilidade e diretora do Instituto 

HSBC Solidariedade. "Se nada 

for feito, a si tuação pode se tor-

nar irreversível. Estudos mostram 

que várias catástrofes naturais 

podem se tornar mais freqüentes, 

aumen tando os problemas sociais 

e pondo em risco os negócios e a 

estabil idade econômica. Dentro des-

te cenário, o HSBC elegeu o tema " m u -

danças climáticas" como prioritário em 

sua estratégia de sustentabil idade e de ne-

gócios. Para atuar como agente de mudanças 

positivas em relação a este problema ambien-

tal, o HSBC criou um programa global que atua 

em parceria com quatro das maiores ONGs 

mundiais com foco em meio ambiente - The 



Climate Group, Earthwatch Institute, Smithso-

nian Tropical Research Institute (STRI) e WWF 

- e, no Brasil, a SPVS - Sociedade de Pesquisa 

em Vida Selvagem e Educação Ambiental. 

O HSBC Climate Partnership (HCP) é um 

dos inves t imentos mais ambic iosos do Grupo 

HSBC vol tado ao meio ambiente , ao fomen to 

de operações e negócios sus tentáveis . 

Além disso, faz pesqu isas inédi tas sobre 

mudanças climáticas. São 100 milhões de dó-

lares invest idos em cinco anos. 

O principal foco do programa é combater as 

mudanças climáticas através de ações internas 

e externas às operações do banco. Entre os prin-

cipais pontos estão: criar cidades mais limpas e 

verdes; coordenar a maior pesquisa de campo 

sobre os efeitos das mudanças climáticas em 

longo prazo e avaliar como essas mudanças afe-

tarão as florestas em diversas partes do mundo; 

proteger alguns dos maiores rios do mundo e as 

populações que vivem em torno deles; e capaci-

tar um grande contingente de colaboradores do 

HSBC sobre mudanças climáticas. Em relação 

à capacitação de pessoas, a ideia é sensibilizar 

10.500 colaboradores no Brasil através de e-

learning, forma virtual de aprendizado disponi-

bilizado pelo banco; engajar 2.100 voluntários 

no Brasil em ações de voluntariado promovi-

das pelo Instituto HSBC Solidariedade e pela 

Earthwatch Institute, com outras ONGs locais; 

capacitar 175 colaboradores como líderes am-

bientais, através do t re inamento de 14 dias no 

Centro Climático Regional da América Latina, 

para desenvolverem projetos de âmbito interno 

e externo à empresa. 

DA TEORIA PARA O CAMPO 
No Brasil, o programa possui t rês fases: 

os co laboradores part icipam de um treina-

m e n t o virtual, depo i s realizam at ividades de 

e n g a j a m e n t o e, por último, são convidados a 

participar de uma pesquisa de campo. A sele-

ção para o programa HCP é aber ta para todos 

os co laboradores do banco, bas ta preencher 

um formulário e enviar para a Earthwatch, a 

ONG responsável pela seleção. Na terceira 

fase, Guaraqueçaba, o maior t recho cont ínuo 

de Mata Atlântica no país, localizado no lito-

ral do Paraná, é o des t ino dos co laboradores 

da América Latina. "O objet ivo é capaci tar os 

par t ic ipantes de forma mais ap ro fundada so-

bre mudanças climáticas, além de expô-los a 

uma experiência de imersão em uma pesquisa 

científica", diz Claudia. "O colaborador desfru-

ta da opor tun idade de t rabalhar com cientis-

tas e experts no tema, incorpora a estratégia 

de sus ten tab i l idade do HSBC, percebe os im-

pac tos das a t ividades h u m a n a s nas f lorestas e 

no meio ambien te em geral. Além disso, con-

tribui com uma pesquisa impor tant í ss ima em 

Guaraqueçaba , desenvolve espír i to crítico na 

ques t ão e ap rende como fazer a diferença." 

Guaraqueçaba foi o local escolhido por se 

tratar de um ecoss i s tema com grande diversi-

dade e possuir a maior operação do HSBC na 

América do Sul. "O Brasil foi escolh ido pelo 

grupo como líder do HSBC Climate Partner-

ship na América Latina", cont inua Claudia. 

"Abrigamos o Centro Regional Climático da 



América Latina, um dos cinco centros de pes-

quisa climática que o HSBC tem no mundo, 

onde são promovidas a interação e a capacita-

ção de co laboradores em pro je tos de pesquisa 

científica e aprendizado ambienta l com foco 

em mudanças climáticas, operações sus ten-

táveis e negócios sus tentáveis . Neste centro, 

e m b a s a m o s os co laboradores q u a n t o às ques-

tões climáticas, soc ioambienta is , sus ten tab i -

lidade e estratégia de negócios, dando- lhes 

fe r ramentas para a tuarem na mobil ização de 

pessoas , den t ro e fora do Grupo, em torno de 

at ividades ambientais ." Ao sair da capaci tação 

no centro climático, os co laboradores devem 

implementar um pro je to de sus ten tab i l idade 

ambienta l na empresa ou na comun idade e 

recebem o t í tulo de Climate Champion, uma 

liderança ambienta l motivada, capaci tada e 

compromet ida com a estratégia de sus ten ta -

bil idade do Grupo. • 
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