
A música mais uma vez será usa-
da para chamar a atenção para a
sustentabilidade. A segunda edi-
ção do SWU Music & Arts Festi-
val está marcado para os dias 12
a 14 de novembro na cidade de
Paulínia, interior de São Paulo,
em substituição a Itu, local do
primeiro festival. O SWU, que
na sigla em inglês significa “co-
meça com você” (Starts With
You) leva mais além a proposta
que já vem sendo seguida por
outros eventos do gênero, co-
mo o Rock in Rio, de colaborar
para a preservação ambiental.

O festival é a face mais co-
nhecida do movimento que
junta a sustentabilidade, as re-
des sociais e o entretenimento
em um movimento de cons-
cientização por um mundo me-
lhor tendo o público jovem co-
mo protagonista. Idealizado pe-
lo Grupo Totalcom, de Eduar-
do Fischer, o movimento teve
início em junho de 2010, com
uma plataforma de ações de co-
municação e engajamento.

O SWU já organizou a Ginca-
na Impacto Zero, que mobilizou
mais de cem universidades na
implementação de um projeto
de sustentabilidade, oficinas
com crianças em parques e livra-
rias, debates e minifóruns em fa-
culdades, além de ações com or-
ganizações não governamentais

como a Waves for Water, de dis-
tribuição de filtros em comuni-
dades carentes, Um Teto para
Meu País (construção de casas
emergenciais), Cine Tela Brasil
e Dia Mundial Sem Carro.

Gente famosa
Durante os festivais, o movi-
mento organiza o Fórum Global
de Sustentabilidade com pales-
trantes ligados ao movimento
social ou ambiental que são pró-
ximos aos jovens. Este ano, esta-
rão presentes os músicos Neil
Young e Bob Geldof, a atriz Da-
ryl Hanna e a estilista Donna Ka-
ran (ver ao lado). A participa-
ção dos palestrantes e a preocu-
pação do SWU em levar a discus-
são para o público jovem chama-
ram a atenção dos representan-
tes do Pacto Global da ONU.

Pela primeira vez, a iniciativa
de responsabilidade corporati-
va, que reúne mais de 6 mil em-
presas articuladas em cerca de
130 países, apoia um evento
dentro de um festival de músi-
ca. O porta-voz do Pacto Glo-
bal, Matthias Stausberg, será pa-
lestrante do Fórum, falando so-
bre a responsabilidade ambien-
tal e social nos negócios.

“É o nosso legado de sustenta-
bilidade para o público que, es-
te ano, terá uma dimensão ain-
da maior”, diz Ingrid Francini,
gerente de sustentabilidade e
curadora do Fórum. Ingrid re-
presenta a The Groove Con-

cept, que promove megacon-
certos reunindo em um só even-
to, arte, cultura e sustentabilida-
de. Ela admite que a versão ante-
rior do festival, em Itu, recebeu
muitas críticas diante do exces-
so de lixo, problemas de trans-
porte etc. Participantes reclama-
ram que as ações verdes tinham
mais aparência de publicidade
do que de mudanças reais.

A curadora do evento admite
que houve erros. “A gente apren-
de e vai melhorando”, diz. Ela
lembra que no ano passado fo-
ram executadas diversas ações
que resultaram no primeiro rela-
tório de sustentabilidade de
eventos realizado no Brasil que
utiliza a metodologia GRI (Glo-
bal Reporting Initiative). A GRI,
com sede na Holanda, difunde
as diretrizes para relatórios de
sustentabilidade das empresas
do mundo todo.

Desta vez, ao ser escolhida
como sede, Paulínia se compro-
meteu em fazer da área do festi-
val um polo de entretenimento
dotado de sistema de captação
de energia solar, redução do
uso de ar-condicionado, siste-
ma de vácuo para coleta de lixo
e construções com selo do
Green Building Council. O festi-
val mantém a pegada ecológica
e melhorou a estrutura, com o
dobro de banheiros, o triplo de
coletores de lixo, além de altera-
ções no sistema de estaciona-
mento, no camping etc. ■

Martha San Juan França
mfranca@brasileconomico.com.br
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SWU traz o tema ambiental
para o público damúsica

SEXTA-FEIRA

TECNOLOGIA

Festival de Paulínia é etapa
de movimento que reúne ações
verdes, concertos de rock e
responsabilidade socioambiental

“É o nosso legado de
sustentabilidade para o público
que este ano terá uma
dimensão ainda maior”

Ingrid Francini
Curadora do
Fórum de
Sustentabilidade

INOVAÇÃO & SUSTENTABILIDADE

MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO

Relatório de sustentabilidade 
do SWU de 2010 apresenta 
medidas usadas para compensar 
impactos ambientais

ENERGIA
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Geradores a biodiesel 
e fontes solar e eólica

Temporizadores nas duchas 
dos banheiros, reúso de água

Coleta, triagem e reciclagem 
de 30 toneladas de resíduos; 
compostagem de lixo orgânico

29 mil bota-bitucas 
distribuídas

Mitigação de 1.190 toneladas 
de CO2 com o plantio de 8.333 
mudas de árvores

Móveis reciclados, contêineres 
e madeira certificada, tendas 
reaproveitadas 

Festivalde Itu,em2010,
recebeucríticas.Organização
prometemelhoriasesteano
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TRÊS PERGUNTASA...

O sonho não acabou, só
ficou mais sustentável

ASESTRELASDOFÓRUMDESUSTENTABILIDADEDOSWU

Especialista da BDO, consultoria
responsável pela auditoria
do relatório de sustentabilidade
do SWU, o executivo diz
que aumenta o interesse dos
organizadores de eventos
com a sustentabilidade.

A sustentabilidade foi
incorporada às ações dos
festivais de música?
Não só dos festivais, mas todo
grande evento. Hoje, os
organizadores querem medir o
impacto ambiental que vão gerar
no entorno e na comunidade.
E não é apenas neutralizar as
emissões de carbono plantando
árvores, mas utilizando energia
limpa e renovável, coletando lixo,
economizando água. Tenho
recebido solicitações de eventos
culturais, esportivos, de música.
Na verdade, todos deveriam ter
essa preocupação. Por que
não o carnaval, por exemplo?

Esse interesse tem a ver
com a imagem do evento?
Claro, porque é necessário gerar
uma imagem positiva. Ninguém
quer que o seu evento seja
associado a poluição, violência,
furtos ou degradação ambiental.

Nesse caso do SWU
especialmente, porque
a sustentabilidade faz parte
do DNA do festival. Portanto,
a preocupação é maior.

O primeiro festival de
música da SWU recebeu
críticas sob esse aspecto.
O senhor concorda?
Acredito que nenhum evento
que reúne multidões pode tirar
nota 10 em sustentabilidade.
O SWU fez uma primeira edição
no ano passado e, dentro do
que se propuseram, o resultado
foi extremamente positivo.
Há muita coisa a ser melhorada
ainda, mas este é um caminho
a ser percorrido. Sempre vai
haver reclamação, mas o objetivo
é minimizar os efeitos e
conscientizar a população de
que é possível fazer um evento
grande com a preocupação da
sustentabilidade.

QUARTA-FEIRA

EDUCAÇÃO/GESTÃO

BobGeldof

Andre Conti

TERÇA-FEIRA

EMPREENDEDORISMO

Imagine. Esse verbo, título de uma das mais conhecidas
canções dos Beatles, contém o tema central do nosso
tempo, resume como num microensaio a essência do
conceito de sustentabilidade, explica as motivações dos
indignados que neste momento acampam em ruas e pra-
ças de 900 cidades em 82 países, move milhares de jo-
vens ao redor de bandas de rock e vem levando algu-
mas sociedades estagnadas há séculos a romper gri-
lhões e varrer alguns tiranos do poder.

Como afirmou recentemente a militante liberiana
Leymah Roberta Gbowee, uma das três mulheres africa-
nas que receberam este ano o Nobel da Paz, a imagina-
ção de como seria uma vida sem medo é o primeiro pas-
so para a libertação. Também foi imaginando como a ex-
ploração desenfreada dos recursos naturais poderia re-
presentar uma ameaça para o próprio capitalismo que o
então presidente do conglomerado Fiat-Olivetti, Aure-
lio Peccei, decidiu criar, em 1968, o Clube de Roma,
ponto de partida para o engajamento da iniciativa priva-
da no movimento ambientalista mundial.

Em torno desse ver-
bo também se desenvol-
ve o grande debate ideo-
lógico desta segunda dé-
cada do século 21: se a
crise financeira que
tem origem na absoluta
liberdade do capital co-
loca em xeque o pró-
prio sistema econômi-
co, em que ponto do es-
pectro das ideias reside
a utopia e onde se refu-
gia a ilusão? Se até mui-
to recentemente o dese-
jo de mudança era tido
como utópico, num sen-
tido negativo, hoje se
torna mais claro que na

verdade a ilusão está entranhada nos imobilistas.
Para avançarmos nessas conjecturas, é preciso dar

um passo atrás e ressignificar o que seriam utopia e ilu-
são. O estudo do filósofo Francisco Viana, em Marx e o
labirinto da utopia (Editora Biblos, São Paulo, 2011), pon-
dera que o Marx filósofo (obnubilado desde o início do
século 20 pelo socialismo de estado e a insanidade do
stalinismo) defendia uma diferenciação entre o pensa-
mento utópico e a ilusão. Nesse sentido, a utopia seria a
projeção de uma condição humana superior com base
no conhecimento científico.

A ilusão, portanto, é acreditar que o mundo pode se-
guir o caminho do individualismo, do lucro a qualquer
custo — principalmente se o lucro é de quem investe e o
custo é da sociedade e do meio ambiente. Iniciativas co-
mo o SWU são uma demonstração de como a imagina-
ção pode mobilizar multidões, unindo o culto de ícones
pop à gratificação das ações sustentáveis. Mais do que
um festival de rock, trata-se de uma manifestação cole-
tiva que envolve o financiamento de campanhas de de-
fesa do patrimônio ambiental, ações de cidadania, estí-
mulo a iniciativas inovadoras no ambiente acadêmico e
- por que não? - a melhor música pop do mundo.

Desde as barricadas de Paris, que eclodiram no mes-
mo ano em que Peccei reunia cientistas, empresários e
políticos em Roma, os jovens protagonizam expressões
coletivas de suas preocupações com o futuro. O mundo
evoluiu, e com ele a consciência humana sobre o proces-
so civilizatório. As crises sucessivas do sistema econô-
mico sinalizam para a necessidade da mudança, e o que
diferencia as soluções possíveis é a capacidade de cons-
truir utopias realizáveis. ■

O vocalista irlandês Bob Geldof é o homem por
trás dos festivais beneficentes Live Aid e Live 8,
destinado a pressionar os líderes mundiais a
perdoar a dívida externa das nações mais pobres
e negociar regras de comércio mais justas.
Geldof abandonou em parte a carreira como músico
e não deve cantar durante o SWU. Há tempos,
ele se dedica mais às causas sociais. Deve falar
no Fórum de Sustentabilidade sobre seus projetos
e a luta contra a pobreza e a fome na África.

DarylHannah

DonnaKaran

MúsicacontraafomenaÁfrica

Estilista promoveamodaderoupaorgânica

A conceituada estilista Donna Karan deve falar
dos projetos sustentáveis que apóia, como exemplo
as embalagens dos perfumes da marca que são
biodgradáveis, os vidros reciclados e a moda
de roupa orgânica que ela promove e conta com
pequenos produtores de algodão, que fazem
questão de plantar sem o uso de agrotóxicos.
O processo de industrialização também garante
a não contaminação dessas matérias-primas,
a reciclagem e o consumo consciente.

NeilYoung

Sócio da área de sustentabilidade
da consultoria BDO

Atrizdefendeusodebiodiesel

A atriz americana Daryl Hannah é uma ativa
militante das causas ambientais e defensora do uso
do biodiesel como combustível sustentável. Ela é
cofundadora da SBA – Sustainable Biodiesel Alliance,
instituição que certifica de maneira informal toda
a cadeia produtiva do biodiesel, e fundadora do site
dhlovelife.com, que mostra soluções eficientes e
ecologicamente corretas de produtos desenvolvidos
por pessoas de diversos lugares do mundo. A atriz
deu palestras em várias conferências da ONU.

O mundo evoluiu,
e com ele a
consciência
humana sobre
o processo
civilizatório. As
crises sucessivas do
sistema econômico
sinalizam para
a necessidade
da mudança

O cantor e compositor canadense Neil Young,
uma das principais vozes pacifistas da década de 60,
vem falar de sua campanha no Fórum de
Sustentabilidade. Engajado, ele transformou seu
Lincoln Continental 1959 em um carro que só
utiliza energia alternativa, como biocombustível
e bateria elétrica. Aos 65 anos, Young resolveu
fazer uma viagem pelas estradas americanas com
o LincVolt, apresentando o veículo em vários
eventos e defendendo o uso de energia limpas.

Todoeventodeveria
teressapreocupação.
PorquenãooCarnaval?

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

Defensordasenergiasalternativas

...MAURO AMBROSIO
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