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O Grupo de Líderes Empresariais (Lide) tem suas operações bem segmentadas, e conta até 
mesmo com um braço em Portugal e outro na Argentina, como nos revela, Ana Lúcia 
Ventorim, diretora-geral do Lide. 
 
Conforme a executiva, entre os 802 associados estão empresas locais e multinacionais, com 
faturamento acima de R$ 200 milhões, sejam sólidas, que tenham seu foco em network e 
relacionamento, e que possuam um amplo respeito ao meio ambiente. "Hoje representamos 
46% das empresas do setor privado brasileiro", acrescenta. 
 
A diretora destaca o papel desempenhado pelo Lide Educação, através da parceria com o 
Instituto Ayrton Senna, o Grupo de Mulheres Líderes Empresariais (Lidem), o Grupo de Jovens 
Líderes Empresariais (Jlide), além dos braços esportivos, da saúde e de meio ambiente.  
 
É justamente o braço ambiental, denominado "Lide Sustentabilidade", criado em abril de 2009 
com o objetivo de promover o entendimento da importância da preservação do meio ambiente 
junto à sociedade brasileira. Presidido pelo empresário Roberto Klabin( presidente da Klabin 
S.A ) o Lide Sustentabilidade é reconhecido pelas ações desenvolvidas na condução dos 
projetos da Fundação SOS Mata Atlântica, considerada uma das mais respeitadas entidades 
em meio ambiente no Brasil.A diretora-geral do Lide, conclui que "o Brasil é a bola da vez, e 
ao lado de Rússia, China, Índia e África do Sul fazemos parte do grupo de nações que mais 
crescem no mundo (BRICS), por isso é preciso promover um crescimento duradouro e 
sustentável, além de propagar investimentos de empresas brasileiras por todo o planeta" . 
 
Lide Sustentabilidade 
 
Essa ramificação do Grupo de Líderes Empresariais tem promovido debates sobre temas 
relevantes por meio de exemplos práticos adequados à realidade em que vivemos.  
 
"Estamos organizando as ações com o propósito de balizar os empresários sobre todas as 
informações relacionadas ao tema. Principalmente, para estimulá-los na troca de experiências 
e na prática de iniciativas", comenta Klabin.  
 
Para ele é importante tornar o sentido de sustentabilidade menos técnico e mais próximo de 
ser entendido de forma corporativa.Em setembro de 2009, o primeiro encontro do Lide 
Sustentabilidade reuniu líderes empresariais e especialistas do setor para uma discussão sobre 
o tema "O desafio urbano da reciclagem" com o propósito de gerar alternativas para o 
descarte de resíduos sólidos no País, pois das 150 mil toneladas destes resíduos que são 
descartadas, todos os dias no meio ambiente, em todo o País, apenas 6% são aproveitadas 
para reciclagem. 
 
O projeto de lei, que cria o marco regulatório sobre os resíduos sólidos no País, foi aprovado 
pela Câmara dos Deputados, em Brasília, em março de 2010.  
 
"Foi um momento histórico. O esforço do Grupo de Líderes Empresariais e SOS Mata Atlântica 
terá um reflexo gigantesco de inclusão social. Ganha a sociedade, o meio ambiente e o Brasil", 
afirma o presidente da Tetra Pak, Paulo Nigro. "Era a vontade de 43% do PIB privado de nosso 
País", completa.  
 
Em março do ano passado, esse segmento Lide participou do Fórum Internacional de 
Sustentabilidade, realizado pela Seminars, promovido pelo Lide, com apoio do Governo do 
Amazonas, no hotel Tropical, em Manaus, capital do Amazonas.  
 
Na ocasião foi discutido Sustentabilidade Econômica, Ambiental e Social para a Amazônia, 
onde ocorreram palestras do líder mundial e, ex-vice-presidente dos Estados Unidos e prêmio 
Nobel da Paz, Al Gore, do cineasta James Cameron, diretor de blockbusters como "Avatar" e 



"Titanic", e com a participação do cientista e ecólogo norte-americano, pioneiro na pesquisa da 
Amazônia, Thomas Lovejoy.  
 
Após os dois dias de seminário que teve o objetivo de difundir a prática e mecanismos bem-
sucedidos de desenvolvimento sustentável na Amazônia, assim como demonstrar o valor 
econômico e ambiental da floresta para a região e o mundo, os organizadores assinaram a 
Carta da Amazônia, um documento que afirma os princípios que devem ser seguidos por 
cidadãos brasileiros e da comunidade internacional com relação ao desenvolvimento da região, 
como respeitar e cuidar da diversidade de vida, garantir a integridade ecológica do Planeta, 
promover a justiça social e econômica, e fortalecer a democracia e cultura da não-violência. 
 
O Fórum contou com plano de gestão sustentável, que incluiu a priorização de consumo de 
produtos e alimentos da região, a reciclagem ou reutilização de todos os resíduos e a 
neutralização das emissões de gases do efeito estufa. 
 
Todos os resíduos gerados no evento foram coletados e separados por uma cooperativa de 
reciclagem de Manaus, que pesou e encaminhou tudo para as indústrias de reciclagem. Além 
disso, os materiais utilizados na cenografia, foram reaproveitados por algumas cooperativas de 
costureiras locais. 
 
Educação 
 
Em parceria com o Instituto Ayrton Senna (IAS), presidido por Viviane Senna, esse braço do 
Grupo Lide mantém atividades com foco na base da pirâmide de nossos problemas 
educacionais: a eliminação do analfabetismo e da defasagem idade e série no ensino 
fundamental. 
 
Os primeiros projetos junto com o IAS foram no combate ao analfabetismo e à repetência e 
gestão escolar na rede pública estadual e municipal de Pernambuco.  
 
Até hoje, mais de 1.750 mil crianças já foram beneficiadas. Em 2005, a iniciativa foi 
implementada pelo Grupo no Estado da Paraíba, onde já foram beneficiadas cerca de 200 mil 
crianças. 
 
Ainda no ano de 2005, o Lide Educação, o Instituto Ayrton Senna e o Governo do Estado de 
São Paulo uniram-se para a implementação do Programa Super Ação Jovem, que visa unir 
jovens de 15 a 24 anos em prol de ações que beneficiem as próprias comunidades, onde mais 
de 860 mil jovens já foram beneficiados.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 31 maio. 2011, São Paulo, p. C2. 
 


