
A CI atua com a Monsanto no
oeste da Bahia para o diagnóstico
ambiental; e no Araguaia em
inventários da biodiversidade.
A organização também trabalha
com a Havaianas em apoio a
pesquisas do ecossistema
marítimo na região de Abrolhos.

Ação conjunta no
cerrado e Abrolhos

Para o americano Peter Selig-
man, empresas e governos es-
tão acordando para questões
fundamentais como a proteção
da água, da biodiversidade e da
energia. E a missão da Conser-
vação Ambiental, que ele presi-
de, vai muito além de manter
intactas florestas protegidas,
conforme ele explica em entre-
vista ao BRASIL ECONÔMICO.

O que representa o Brasil
nos planos da CI?
O Brasil é muito importante pa-
ra nós por dois motivos. O pri-
meiro, evidentemente, é a sua
imensa biodiversidade, uma
das maiores do mundo, e o se-
gundo é a relevância. O que
acontece no Brasil tem impacto
fora. Vocês possuem uma eco-
nomia forte, alto nível de co-
nhecimento científico e in-
fluência sobre outros países.
Por isso, o Brasil está na lista
dos países que a CI considera
agentes de mudança global,
junto com a China, Estados Uni-
dos e União Europeia.

O que muda na atuação na CI?
Nossa atuação costumava focar
exclusivamente áreas protegi-
das de biodiversidade. A nova
estratégia é olhar o valor dos
ecossistemas e ajudar os gover-
nos e as empresas a mudarem
suas práticas poluidoras. Eu
vim para o Brasil para explicar
essa nova forma de atuação a
nossos parceiros. Queremos co-
laborar com o setor privado e a
sociedade no sentido de estabe-
lecer o valor real dos serviços
da natureza e encorajar as em-
presas a investir em formas da
economia verde.

As empresas brasileiras são
sustentáveis?
Eu diria que a palavra sustentá-
vel não é clara. Mas de um mo-
do geral vejo que as empresas
entendem que, para serem
competitivas, devem funcio-
nar melhor — diminuir o volu-
me de envólucro nos produtos,
o transporte ineficiente, a água
poluída, o excesso de lixo. O
que vemos aqui é uma corrida
das empresas para serem me-
lhores do ponto de vista am-
biental, diferente do que ocor-
ria, por exemplo, há 21 anos,
quando começamos.

Como a crise financeira poderá
afetar a proteção ambiental?
A resposta a essa pergunta não
é tão simples. Os investimentos
e programas voltados para a
proteção do meio ambiente se-
rão reduzidos nos Estados Uni-
dos. Mas na outra ponta eu espe-
ro que os cortes propostos no
orçamento alcancem os subsí-
dios e benefícios para indús-
trias e commodities que indire-
tamente contribuem para a de-
terioração ambiental. Nosso pa-
pel é mostrar que investir em
conservação não é uma opção,
é uma necessidade. Qualquer
retrocesso nos programas am-
bientais.no incentivo à eficiên-
cia energética, à proteção dos
mananciais significa contribuir
para a desestabilização sobretu-
do dos mais pobres, que têm
nos ecossistemas ainda conser-
vados seu maior tesouro.

É mais fácil convencer
empresas ou governos a
pensar de forma sustentável?
No setor privado, as respostas
são mais rápidas e claras por-
que a pressão de todas as partes
não é tão grande. Mas temos en-
contrado muita receptividade
por parte dos governos e de pre-
feituras porque eles também
precisam de água limpa, sanea-
mento e ar saudável. É claro
que o processo político é mais
confuso e leva mais tempo para
mostrar resultados. ■
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A eclosão da crise financeira global, em setembro de
2008, levou alguns analistas a profetizarem o declínio
imediato do movimento ambientalista e o predomínio
de visões conservadoras na gestão de empresas e gover-
nos. A expectativa pessimista que a mídia internacional
imprimiu à cobertura da cúpula de Copenhague, realiza-
da em dezembro de 2009, era influenciada por essa in-
terpretação catastrofista segundo a qual, no momento
em que a humanidade se convencia da necessidade de
conter as emissões de gases do efeito estufa, iriam faltar
os recursos financeiros para a mitigação do problema.

A lógica parecia, para muitos, inapelável: com o au-
mento dos riscos, a tendência seria uma reversão nos
investimentos em projetos de sustentabilidade. Se
houvesse algum benefício da crise, dizia-se, ele viria
da queda na produção de bens de consumo, como re-
sultado de uma anunciada recessão. O cenário não po-
deria ser mais desalentador — a única chance de pre-
servar o meio ambiente teria origem num contexto
de carestia, que certamente iria sacrificar as popula-
ções mais pobres e estimular conflitos sociais.

Pois o Armagedom
não apenas foi adiado,
como temos visto o
avanço rápido dos para-
digmas de gestão volta-
dos para a sustentabili-
dade. No Brasil, o des-
matamento foi contido
em prazo surpreenden-
temente curto, com a
obtenção de uma redu-
ção recorde em 2010 (o
retorno das queimadas
e cortes indiscrimina-
dos ocorreu depois, em
função da forma desas-
trada com que o Con-
gresso Nacional e o Exe-
cutivo conduziram as

negociações das mudanças no Código Florestal).
Paralelamente, consolidaram-se os mecanismos para

redução de emissões por desmatamento e degradação
de florestas (REDD), multiplicaram-se os projetos priva-
dos de sustentabilidade e surgiram novas normas nacio-
nais e regionais de estímulo a boas práticas de gestão.
Tais iniciativas passaram a integrar projetos de negócios
e a ser influenciadas por circunstâncias de mercado, co-
mo os preços de combustíveis e a disponibilidade de cré-
dito — sintoma de que a nova visão de negócio entra na
rotina dos gestores, investidores e empreendedores.

Apesar das evidências de que o perfil dos gestores, de
modo geral, permanece predominantemente conserva-
dor, não há como negar as evidências de que as empre-
sas e os investidores estão mudando. Com isso, também
as organizações não-governamentais são induzidas a
adaptar suas estratégias. Diante das transformações no
ambiente de negócios, reduz-se o espaço para cobran-
ças e abrem-se oportunidades para colaboração. Isso
não quer dizer que esgotou-se a crítica, mas as relações
entre os dois setores tendem a passar por ajustes.

Qual a diferença entre o cenário atual e de outra épo-
ca, por exemplo, o contexto da crise cambial do final
dos anos 1990? Naquele período, o movimento em defe-
sa do patrimônio ambiental era basicamente o esforço
de convencimento da opinião pública e de pressão so-
bre empresas poluidoras. Sustentabilidade era uma ex-
pressão ausente das discussões sobre gestão. A crise fi-
nanceira atual, ao contrário, encontra as empresas, em
grande número, buscando estratégias sustentáveis —
até mesmo como defesa contra as crises. ■
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“O que ocorre
no Brasil tem
impacto fora”

“

Apesar das
evidências de
que o perfil dos
gestores permanece
conservador de
forma geral, não
há como negar
as evidências de
que as empresas
e os investidores
estão mudando

LUCIANO MARTINS
COSTA
Jornalista e escritor, consultor
em estratégia e sustentabilidade

Peter Seligman considera importante a atuação
do país e elogia conscientização das empresas

Vemos aqui uma
corrida das empresas
para serem melhores
do ponto de vista
ambiental, diferente
do que ocorria
há 21 anos, quando
começamos

ENTREVISTA PETER SELIGMAN
Presidente da Conservação InternacionalPeterSeligman:CIatuaem

42paísesetemorçamento
deUS$141milhões
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 17.




