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O Encontro Anual da Clinton Global Initiative (CGI) realizado semana passada, em Nova York, 

mostrou que é crescente o envolvimento de marcas no desenvolvimento de projetos sociais. 

Centenas de empresas, entre grandes anunciantes como Procter & Gamble, Astraq Zeneca, 

Johnson & Johnson, Hewlett-Packard, Kellogs, Walmart, Deutsche Bank e Microsoft, e dezenas 

de outros importantes players dos mais diversos segmentos de produtos e serviços, estão 

investindo em ações que vão de áreas de saneamento básico, ao combate da violência à 

mulher, passando por pesquisas para a cura do câncer e da Aids, e projetos de conscientização 

ambiental. 

 

Os compromissos estabelecidos pela CGI, um total de 194, estão avaliados em US$ 6,2 

bilhões, com impacto para a melhoria de vida de mais de 100 milhões de pessoas em cerca de 

200 países de todos os continentes. 

 

A abertura do encontro, comandada pelo ex-presidente Bill Clinton, foi uma sessão de 

discussões sobre as mudanças climáticas. Houve a participação do presidente do México, 

Felipe Calderón, do presidente da África do Sul, Jacob Zuma, e de nove chefes de Estado, 

entre eles o primeiro-ministro da Noruega, Jens Stoltenberg, o presidente da Comissão 

Europeia, José Manuel Barroso, a primeira-ministra de Mali, Cissé Mariam Kaïdama Sidibé, e a 

primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina. 

 

O presidente mexicano apontou um "momento difícil" com mudanças drásticas em relação ao 

clima. Ele afirmou que no período de um ano o México enfrentou as maiores enchentes e a 

maior seca de sua história. Calderón ressaltou a importância de projetos de eficiência de 

energia. Ele citou o programa "Cambia tu viejo por um novo", que está promovendo a 

substituição de refrigeradores em todas as regiões do México. Também destacou a 

necessidade de investimentos em programas de energia eólica e outras formas de energia 

renovável. Bill Clinton recomendou que "mais do que nunca, é essencial que os governos, as 

empresas, a sociedade civil e a mídia trabalhem juntos para criar ações que gerem 

crescimento sustentável". 

 

O encontro da CGI foi realizado com vários eventos de networking e uma série de sessões 

especiais que debateram soluções para problemas urbanos, questões de saúde e outros 

aspectos sociais como a geração de empregos, condição de trabalho escravo e exploração 

sexual de crianças. Durante o encontro, foi lançada uma nova ONG para fortalecer a 

participação das mulheres na sociedade. A Women in the World Foundation tem patrocínio do 

Grupo ABC, da Rockfeller Foundation e da Ford Foundation. Entre as sessões especiais do 

encontro da CGI, também foram discutidas estratégias para a realização da Rio+20, 

conferência sobre desenvolvimento sustentável organizada pela ONU que será realizada no Rio 

de Janeiro entre os dias 4 e 6 de junho de 2012, marcando o 20° aniversário da Rio 92. 

 

Fonte: Propmark, São Paulo, 26 set. 2011, p. 17. 
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