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Se a primeira edição do Fórum Mundial de Sustentabilidade - idealizado pelo Lide (Grupo de 
Líderes Empresariais) e realizado pela Seminar em 2010, se focou na conscientização e 
relevância do tema, coube à deste ano, realizada entre 24 e 26 de março, em Manaus, abordar 
temas como engajamento, soluções e oportunidades oferecidas graças a práticas sustentáveis. 
 
Levar Arnold Schwarzenegger, James Cameron, Richard Branson e Bill Clinton - entre outros 
especialistas, ativistas e defensores das causas socioambientais para o coração da Amazônia, 
serviu não apenas para reforçar como a preocupação vai além do clichê fashion que se tornou 
nos últimos tempos o termo "sustentabilidade", mas principalmente como indicador de que, 
além de uma necessidade e um compromisso para com o futuro saudável do planeta e das 
próximas gerações, praticar de forma correta e inteligente os preceitos que a tal 
sustentabilidade indica é também uma nova e importante ferramenta de negócio, que gera, 
sim, mais identificação entre funcionários e a missão empresarial, mais valor de marca, mais 
rendimento e mais renda. 
 
É indiscutível o caráter mundial do evento, já explicitado em sua nomenclatura, muito pelo alto 
gabarito dos convidados e pela ampla cobertura jornalística, contando, por exemplo, com The 
Economist e CNN como patrocinador e parceiro de mídia, respectivamente. Porém, pela 
liderança do Brasil nas iniciativas e possibilidades sustentáveis citada incansáveis vezes pelos 
palestrantes -, bem como por sediar o fórum, o País acabou por ter realçado seu potencial e 
ganhou, de brinde, dicas e conselhos fundamentais para que passe a exercer essa função 
mundialmente, cabendo apenas àqueles que acompanharam o evento, presencialmente ou 
não, digerirem da melhor forma possível o conteúdo ali difundido. 
 
CLINTON 
 
Depois do ex-governador da Califórnia, do cineasta e ativista e do presidente e fundador do 
Grupo Virgin, foi a vez de Clinton falar para as mais de 700 pessoas que acompanharam as 
apresentações no auditório do Tropical Hotel. Introduzido por Nizan Guanaes, chairman do 
Grupo ABC, como alguém que "mudou meus negócios e o modo de pensar", o ex-presidente 
dos Estados Unidos demonstrou, acima de tudo, respeito pelas iniciativas do Brasil nos últimos 
anos para responder questões pertinentes como "Podemos ter um futuro verdadeiramente 
sustentável, controlar o aquecimento global e oferecer um futuro melhor à raça humana?". 
 
Após deixar a Casa Branca, Clinton tem investido a maior parte de seu tempo na William J. 
Clinton Foundation, entidade que se dedica, em diferentes frentes, a responder as perguntas 
apresentadas anteriormente. Convidando todas as partes, de líderes empresariais a 
governantes e a sociedade em geral, a descobrirem formas de participar ativamente do 
processo, o executivo indicou quais são, em sua opinião, os pilares fundamentais para o 
avanço. "Quando me tornei presidente, em 1993, existiam 50 sites na internet. Hoje, cada vez 
mais pessoas têm acesso à tecnologia. Há boas perspectivas para o futuro, mas temos que 
tomar cuidado com várias questões, especialmente construindo alicerces como igualdade, 
estabilidade e sustentabilidade. Também não devemos criar barreiras entre uns e outros, mas 
sim uma rede, transparente e com elos fortalecidos. Isso não é uma ação política, mas sim 
como nossos filhos e netos vão viver", enfatizou Clinton. 
 
Além de elogiar a forma como o País se mantém preocupado com as florestas tropicais e está 
investindo na utilização de fontes renováveis de energia, o ex-presidente americano colocou 
mos ombros tupiniquins a responsabilidade de, com o álibi dos resultados positivos colhidos 
graças às ações sustentáveis, convencer outras nações, como China e os próprios Estados 
Unidos, a assumirem compromissos socioambientais - dos quais se eximem há longos anos. 
"Vocês têm grande sucesso e diversidade em florestas tropicais, sabem que são os maiores 
produtores de etanol no mundo e tem muitos carros que podem usar esse tipo de combustível 
renovável. Muita gente acredita que isso é um problema, quase ninguém percebe que dá para 
se dedicar a projetos assim mantendo um crescimento econômico, sem impacto negativo. O 
Brasil está no caminho certo, mas não pode trilhar um futuro sustentável sozinho. Vocês 



devem convencer nações como os Estados Unidos e a China a seguirem o mesmo caminho. O 
mundo precisa de vocês!", concluiu Clinton. 
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