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Outros especialistas reforçaram e incrementaram muitos dos conceitos apresentados por 
Schwarzenegger, Branson e Clinton. Entre eles, Adam Werbach, diretor de sustentabilidade da 
Saatchi & Saatchi. O executivo, responsável por implementar projetos especiais e prestar 
consultoria para grandes clientes da rede, entre eles Walmart, Procter & Gamble e AT&T, 
explicou o conceito de "North Goal" quando as empresas procuram unir inovação e 
sustentabilidade. "Chega-se ao North Goal quando conseguimos resolver grandes problemas 
ou necessidades da sociedade propondo, ao mesmo tempo, algo que aumente o faturamento 
da empresa e conecte o maior número de pessoas a seu core business", analisou Werbach. 
Paul Hawken, ambientalista, empresário e autor de quatro bestsellers sobre o assunto, 
também apontou o engajamento e convencimento do público quanto à importância em se 
participar do "tema como primordiais, voltando a colocar o Brasil em posição de destaque 
global. "É preciso mostrar, de diferentes formas, a relevância que cada indivíduo tem para 
contribuir com o mundo nas questões socioambientais. O filme 'Avatar', por exemplo, teve um 
grande impacto positivo em torno da preocupação com o tema, pelo menos nos Estados 
Unidos. Independentemente do que somos, sabemos e de onde estamos, sempre teremos algo 
a dividir e ensinar", indicou Hawken. "Vim ao Brasil não pela comida, pelas mulheres bonitas 
ou pela dança, mas para dar uma mensagem: eu acredito que este País vai se tornar um dos 
mais importantes do mundo. Suas decisões terão grande impacto no século 21, por se tratar 
de uma nação relativamente nova em termos de poder, mas faminta por um verdadeiro 
espírito de liderança", completou. 
 
RISCO 
 
Entre os palestrantes brasileiros, o destaque foi a apresentação de Fábio Feldman, consultor e 
ex-secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Ele apontou o aquecimento global 
como um dos maiores riscos para o futuro breve do planeta, citando o papel importante que 
lideranças devem assumir para disseminar o conceito sustentável e garantir que ações efetivas 
sejam realizadas. "Quando vemos empresas trabalhando em prol do meio ambiente, há 
sempre um líder dentro dela que carrega essa preocupação. No século 21, o mundo precisa é 
de liderança. Quando ela existe, há mais perspectiva para se enfrentar problemas como o 
aquecimento global", ressaltou, acrescentando: "O setor empresarial terá uma enorme 
responsabilidade. A sustentabilidade nesse setor não deve ser apenas filantrópica, ou o que 
chamamos de 'maquiagem ambiental'. Só tem sentido se dizer sustentável se, na prestação de 
bens de serviço que eu faço esse preceito também estiver presente". 
 
Também falaram o senador Eduardo Braga, ex-governador do Amazonas; e Omar Aziz, que 
assumiu o governo do Estado em 2011. Citando marcas positivas e ações de incentivo que o 
Amazonas alcançou e recebeu nos últimos anos, entre elas a melhora da educação em 
comparação com outros estados brasileiros, o significativo aumento de formação acadêmica de 
moradores do interior, o faturamento das empresas da Zona Franca, que alcançou R$ 61 
bilhões em 2010, e a criação da Bolsa Floresta, que auxilia cerca de 8 mil. famílias que 
contribuem com a conservação do meio ambiente, o executivo enfatizou que a região merece 
ser mais lembrada por sua dedicação e cuidado com as florestas tropicais, não só no Brasil, 
mas globalmente. "Guardamos milhões de toneladas de carbono para compensar a emissão 
dos países ricos. Não é justo que, enquanto façamos isso, nosso povo seja punido com a fome 
e a miséria. Esses países devem muito aos milhares de brasileiros que vivem na floresta e não 
vi, até hoje, um centavo vindo de fora para que o verdadeiro guardião dela o caboclo, o índio, 
o ribeirinho - tenha uma vida melhor", salientou o senador. 
 
"Temos a necessidade de leis mais específicas, de reduzir o nosso desperdício de água, a 
compensação de emissões de gás e substituir combustíveis fósseis por renováveis, além de 
defender com mais veemência o Código Florestal Brasileiro. Nós sabemos fazer isso, só 
precisamos de ajuda", complementou o governador Aziz. 
 
MANIFESTO 
 



Ao final das apresentações do 2º Fórum Mundial de Sustentabilidade, João Dória Jr, presidente 
do Lide (Grupo de Líderes Empresariais) e principal idealizador do evento, leu o "Manifesto 
pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia". O documento ressalta a importância das 
lideranças, sejam governamentais, empresariais e populares, na luta pelo êxito no cuidado 
com questões socioambientais, sintetizando ainda a posição de destaque do País junto ao 
tema, tantas vezes exaltada pelos palestrantes, bem como os principais desafios da nação 
para chancelar essa liderança. 
 
"O Brasil pode ser uma grande potência do século 21, mas deve fazer seu dever de casa. É 
hora de investir na educação ambiental e na infraestrutura de saúde pública. Nosso modelo 
econômico e social ainda não é sustentável. A união de esforços para o bem comum torna-se 
imprescindível para chegarmos às soluções, que já existem. As que faltam virão rapidamente, 
mas isso só se engajarmos a sociedade civil, as empresas e o governo. Precisamos de 
lideranças fortes e capazes, que privilegiem a nova mentalidade em vez de lucro ao curto 
prazo. Que este fórum possa ressoar como uma convocação a líderes de todos os segmentos, 
à população, entidades e àqueles que têm consciência cívica e de brasilidade, para colocarem 
no topo de suas agendas a busca de uma atitude mais sustentável", finalizou Dória Jr. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 4 abr. 2011, p. 18.  


