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Especial | Negócios sustentáveis

R i o +20 Presidente do GRI, Ernst Ligteringen, acredita que o Brasil possa ter a liderança nas negociações

Agenda ampla pode atrapalhar acordos
ANA PAULA PAIVA/VALOR

Ernst Ligteringen: “Estamos no início de uma mudança fundamental da economia e o planeta já aponta limitações de seus recursos naturais”

Roseli Loturco
Para o Va l o r , de São Paulo

Ernst Ligteringen, principal lí-
der do Global Reporting Initiati-
ve (GRI) — ONG holandesa que
tem como missão disseminar a
prestação de contas na área de
sustentabilidade — está conven-
cido de que em um prazo de até
15 anos a maioria dos relatórios
de sustentabilidade e financeiro
das grandes empresas no mundo
estará totalmente integrada. Para
ele, esse é um caminho sem volta,
pois os stakeholders exigem sa-
ber mais sobre as práticas e resul-
tados das companhias e só aceita-
rão comprar produtos ou investir
em empresas sustentáveis no lon-
go prazo. O tema é um dos pontos
centrais da Rio + 20, conferência
das Nações Unidas que será reali-
zada em junho, no Rio, que deve
reunir mais de 50 mil pessoas, en-
tre chefes de Estado, representan-
tes de governos, empresários e in-
tegrantes de organismos interna-
cionais e ONGs.

Ligteringen participará ativa-
mente das discussões sobre os
próximos passos para que o
mundo faça a transição para uma
economia verde. Em entrevista
ao Va l o r , na semana passada, em
rápida passagem pelo país para
encontros com lideranças em-
presariais, ele fez um alerta sobre
a extensa agenda do evento. “Se
não restringirmos a dois ou três
temas principais, corremos o ris-
co de perder o foco e não fechar
os acordos importantes e funda-
mentais que o momento exige”.

Valor: Como a Rio + 20 pode aju-
dar nas discussões do GRI ?

Ernst Ligteringen: Há um gran-
de risco de, em meio a tantos tó-
picos na agenda do Rio + 20, per-
dermos o foco, não dando chan-
ces para que os delegados che-
guem a muitas posições e conclu-
sões. Nós acreditamos que o rela-
tório de sustentabilidade é um te-
ma fundamental e temos a opor-
tunidade de chegar a resoluções
práticas que impactem sistemati-
camente os reportes, criando
uma agenda de compromissos.
Esse encontro deve oferecer res-
postas às necessidades e oportu-
nidades atuais. Estamos no come-
ço de uma transformação funda-
mental. Tudo é sustentável.

Valor: O que deve mudar?
L i g te r i n g e n : O principal alerta

é que, em duas décadas, nós tere-
mos que mudar as formas de uti-
lização de energia. A forma de
negociar os recursos naturais. Te-
mos uma população crescente,
que está pronta para usar mais e
mais os recursos do planeta. Mais
do que ele é capaz de gerar. E as
economias dependem funda-
mentalmente dos recursos ener-
géticos para crescer, principal-
mente do petróleo. Dessa forma,
em poucas décadas, nós seremos
obrigados a mudar os recursos
energéticos. Temos muitas alter-
nativas para isso e é preciso enca-
minhar melhor estas questões.
Pensar em tudo o que está envol-
vido. Saber que o petróleo é um

recurso cada vez mais caro e limi-
tado, o que joga os outros preços,
como de transportes e alimentos,
para cima, e que afeta a estabili-
dade dos mercados. Temos que
discutir a economia em outros
termos que não só o financeiro.
Nas últimas décadas, as práticas
de sustentabilidade das empre-
sas cresceram significativamen-
te. Em 2011, pela primeira vez foi
possível enxergar grandes em-
presas ao redor do mundo publi-
cando relatórios de sustentabili-
dade inteiros, com os impactos
de suas emissões e como estão re-
solvendo isso.

Valor: O senhor acredita que a
crise na zona do euro pode retardar
a integração dos relatórios de sus-
tentabilidade e financeiros, consi-
derando que os custos da adoção
dessas práticas e dos relatórios são
altos, num primeiro momento?

L i g te r i n g e n : O que nós temos
visto é que mais e mais compa-
nhias estão caminhando nessa di-
reção (da integração) e veem van-
tagens nisso. Há poucas empresas
que começaram e interromperam
o processo. Entre 2008 e 2011, pe-
ríodo das duas maiores crises (EUA
e Europa) poucas companhias de-
sistiram da integração e mais em-
presas iniciaram esse processo.
Agora, no nível das questões políti-
cas, sempre existem riscos. Este é
um tema maior. Tornar a econo-
mia sustentável globalmente é

mais complexo do que discutir só
questões e problemas atuais. Não
devemos pensar somente nas
questões imediatas, de curto pra-
zo. A crise não diz respeito só a Por-
tugal, Grécia ou a zona do euro, é
muito mais ampla. Não dá para
deixar de lado os temas ligados à
sustentabilidade em função do
que acontece na Europa.

Valor: Ao redor do mundo, há
poucos exemplos de companhias
com relatórios integrados. Será que
essa discussão não é mais otimista
do que realista?

L i g te r i n g e n : Eu não concordo
com isso. Das cem maiores com-
panhias no Brasil, 88 já estão co-
municando seus impactos so-
cioambientais e indicando sua
performance sustentável. A Bo-
vespa vê benefícios nisso. Apesar
de não estabelecer como obriga-
tório, o presidente da bolsa tem
dito para as companhias de capi-
tal aberto que ou elas publicam
seus impactos ou terão que expli-
car por que não o fazem, pois os
stakeholders, principalmente os
investidores, exigem ter acesso a
esse tipo de informação. Essa si-
tuação é bem realista e afeta as
economias, e é um primeiro pas-
so para, posteriormente, fazer a
integração dos relatórios. Em
economias emergentes, como o
Brasil, o benefício em tornar es-
sas informações públicas é o
mesmo que se preparar para o
futuro. São informações cada vez
mais cobradas não só pelo mer-
cado, mas por toda a sociedade.

Valor: Muitos especialistas di-
zem que o caminho natural será re-
portar de forma integrada os resul-
tados da empresa. Qual a razão des-
sa crença coletiva se há tantos en-
traves na adoção dessas práticas?

L i g te r i n g e n : Porque está na
hora de mudar a forma de pensar
a economia. Nós estamos aban-
donando a era em que se acredi-
tava no desenvolvimento calca-
do no aumento de produção só

usando os recursos naturais para
se ganhar mais e elevar o consu-
mo. Todos estão revisando seus
pontos de vista. As empresas sa-
bem que terão que dividir parte
de seus benefícios com a socieda-
de. Tudo isso requer uma reorga-
nização dos fundamentos eco-
nômicos. Repensar os recursos
energéticos é estratégia de mer-
cado. Muitas companhias estão
conscientes que precisam mudar
suas práticas no médio e longo
prazo e se preparar para isso. É
fundamental para posicionar a
empresa numa economia global
que está em transformação. Pes-
quisa recente mostrou que está
caindo o nível de confiança das
pessoas nas empresas. A socieda-
de está preocupada com o futuro
do planeta. O relatório de susten-
tabilidade é o caminho natural
para que elas se tornem mais
transparentes.

Valor: A discussão sobre econo-
mia verde tem se tornado mais séria
nos últimos 20 anos, mas o que é fei-
to na prática para reduzir o aqueci-
mento global? Como as empresas
estão contribuindo para isso?

L i g te r i n g e n : Há, hoje, maior
consciência em várias frentes da
sociedade sobre esse tema. Maior
preocupação com o clima e com
o aquecimento global. As empre-
sas, por sua vez, estão reduzindo
seus níveis de emissão de poluen-
tes para se tornarem mais com-
petitivas. Como a GE e a Siemens
que desenvolvem novas tecnolo-
gias para ajudar outras empresas
a produzir melhor, usando me-
nos energia e com menor nível
de emissões. O mercado também
encontrou outros mecanismos
como a Bolsa de Carbono, que
permite uma negociação equili-
brada e compensatória entre as
empresas. O que é também uma
forma de capitalização. O que é
reforçado pelo projeto para pu-
blicação de emissões de carbono
[Carbon Disclosure Project].

“Esse encontro
deve oferecer
respostas às
necessidades e
oportunidades
atuais. Estamos
no início de uma
t ra n sfo r m a ç ã o
fundamental

“A possibilidade
de mostrar
estratégias de
longo prazo
s u st e n t á ve i s
abre novas
oportunidades
de negócios para
a empresa

Valor: O movimento que as em-
presas vêm fazendo para se torna-
rem verdes acontecerá a tempo de
diminuir o aquecimento global?

L i g te r i n g e n : As companhias
têm adotado voluntariamente
bons pontos iniciais. Milhares
delas, hoje, desenvolvem práti-
cas e adotam princípios globais
da OCDE [Organização para Coo-
peração e Desenvolvimento Eco-
nômico], uma espécie de guia de
alinhamento internacional para
empresas, que explica como elas
podem se preparar de forma res-
ponsável para o futuro. Os relató-
rios de sustentabilidade tornam
mais viáveis e transparentes a
comprovação dessas práticas. Es-
se é o primeiro passo para fazer a
integração dos dois relatórios —
que é um conceito internacional-
mente novo. Há um comitê inter-
nacional para discutir essa inte-
gração. Há outro para falar das
regulações na contabilidade In-
ternacional. Temos bons exem-
plos de empresas e órgãos brasi-
leiros que estão experimentando
isso, como Natura, Pe t r o b r a s ,

IBGC [Instituto Brasileiro de Go-
vernança Corporativa]. As com-
panhias precisam decidir agora
as suas estratégias e soluções pa-
ra conectar as questões socioam-
bientais com o resto da gestão de
negócios. Os instrumentos a se-
rem seguidos já estão estabeleci-
dos com os princípios globais.

Valor: Em quanto tempo o se-
nhor considera que essa integração
de práticas e reporte ao mercado e a
sociedade vai ocorrer?

L i g te r i n g e n : Eu acredito que
acontecerá em 10, 15 anos, no
máximo, quando a grande maio-
ria das empresas já terá integra-
do suas práticas e a forma de pu-
blicar seus resultados .

Valor: Os últimos grandes even-
tos ambientais ao redor do mundo
têm resultado em poucas mudanças
nas políticas governamentais e prá-
ticas corporativas no que tange ao
ambiente. O senhor acredita que a
Rio + 20 será diferente?

L i g te r i n g e n : Eu acredito que a
Rio + 20 tem a oportunidade de ser
diferente. As lideranças do gover-
no brasileiro têm chances de con-
duzir melhor essas discussões. As
oportunidades aparecerão se fo-
carmos em questões-chave e sistê-
micas. Apresentado resoluções
práticas. Se isso não ocorrer, per-
deremos mais uma grande opor-
tunidade. Como disse, estamos no
início de uma mudança funda-
mental da economia e o planeta já
aponta limitações de seus recursos
naturais. A Rio + 20 pode represen-
tar um grande momento para es-
tabelecer políticas públicas e com-
promissos que envolvam toda a
sociedade: governos, empresas e
pessoas. É a chance para adotar
práticas que transformem a eco-
nomia mundial em uma econo-
mia verde.

Valor: Há reais vantagens finan-
ceiras para as empresas em adotar
práticas sustentáveis e reportar es-
sas ações?

L i g te r i n g e n : Claro que sim. Cer-
ca de 98% das empresas que co-
meçam, continuam, não por se-
rem filantrópicas, mas porque re-
duzem seus custos e se tornam
mais competitivas. Usam tecnolo-
gias mais inovadoras e recursos
mais limpos. Poluem menos. Tor-
nam-se melhores empregadores e
ganham com a motivação de suas
equipes, o que resulta em melhor
desempenho. Isso ajuda a atrair e
manter talentos. Tudo gera maior
confiança dos stakeholders nessa
empresa. A possibilidade de mos-
trar estratégias de longo prazo
sustentáveis abre também novas
oportunidades de negócios para a
empresa e novos caminhos para o
d e s e nv o l v i m e n t o.

Valor: O que no Brasil é um bom
exemplo para o mercado?

L i g te r i n g e n : Há muitas boas
práticas sendo adotadas no Brasil.
Iniciativas como o Novo Mercado,
em que grandes companhias estão
se tornando mais transparentes ao
comunicar suas ações socioam-
bientais, ao adotarem inovações
para reduzir seus impactos, na
produção de negócios sustentá-
veis. O Brasil é rico em recursos na-
turais. É um potência entre as eco-
nomias emergentes e agora vai re-
ceber o mundo para o Rio + 20. É
um bom momento para o país. O
governo brasileiro pode assumir o
papel de grande liderança nessas
discussões e exibir os seus créditos
ao mundo. Isso representaria mais
um passo para o mundo ir na dire-
ção correta.

.

Barco viaja pela Amazônia para
salvar o peixe-boi dos caçadores

Animais protegidos são tratados com florais de Bach para reduzir o estresse

Sergio Adeodato
Para o Va l o r , de Belém

Por décadas as comunidades à
margem do lago Maracanarã,
próximo à hidrelétrica de Balbi-
na, no Amazonas, exploraram in-
discriminadamente pau-rosa pa-
ra a indústria de cosméticos, co-
locando o vegetal em alto risco de
extinção. A escassez causada pelo
uso predatório inviabilizou a an-
tiga atividade econômica e serviu
de lição para os vilarejos, agora
dedicados a proteger uma espé-
cie da fauna caçada ilegalmente
como fonte de alimentação e fi-
nalidade comercial: o peixe-boi-
amazônico. “Vigiamos os lagos
contra forasteiros que chegam
com arpões”, conta Claudomiro
dos Santos, o Cacá, sem querer re-
petir a história do pai, migrante

nordestino que há três décadas
fundou o povoado para fornecer
pau-rosa a uma empresa italiana.

Hoje, apesar da proibição legal,
a espécie é capturada em sua
maior parte para subsistência e pa-
ra a venda da carne nos mercados
de grandes centros urbanos, como
Manaus. O preço varia de R$ 15 a
R$ 30 o quilo, conforme o período
do ano. As incertezas sobre os im-
pactos das mudanças climáticas
na região preocupam. “Não pode-
mos esperar que cheguem a um
número mínimo de indivíduos a
ponto de não ser possível a recupe-
ração da espécie”, adverte Stella La-
zzarini, pesquisadora do Centro de
Preservação e Pesquisa de Mamífe-
ros Aquáticos (CPPMA).

Construído há 20 anos como
medida de compensação ambien-
tal da hidrelétrica de Balbina, o

centro abriga 49 peixes-bois – na
maioria resgatados em comunida-
des ribeirinhas quando filhotes,
após a morte das mães pelos caça-
dores. Lá os animais são amamen-
tados, alimentados por toneladas
de capim aquático e tratados até
mesmo com florais de Bach para a
redução do estresse do confina-
mento. “A população em cativeiro
chegou ao limite e é preciso encon-
trar um método adequado para
devolvê-los à natureza”, alerta.

O vilarejo de Maracanarã e en-
torno são alvo de um projeto de
educação ambiental que percorre
o rio Uatumã, com objetivo de
conscientizar os moradores, pre-
parando-os para a reintrodução
dos animais em seus ambientes
nativos. Em viagens de dez dias,
um antigo barco de passageiros
adaptado para o trabalho visita 28

comunidades até o encontro com
o rio Amazonas, no município de
São Sebastião do Uatumã. Cinema,
teatro e outras atividades são reali-
zadas nas escolas para o debate so-
bre a importância de se preservar
aqueles animais.

Com apoio da Tetra Pak, a em-
barcação navega pelos rios amazô-
nicos também para a conscientiza-
ção sobre problemas ambientais,
como o lixo, típicos de grotões que
começam a se urbanizar. A popu-
lação é orientada a separar os resí-
duos recicláveis e, em alguns casos,
deixam queimá-los nos quintais.

O materiais são transportados
nos barcos de passageiros até a
cidade maior mais próxima jun-
to com melancia, o milho e a fari-
nha que os moradores levam pa-
ra vender nas feiras. “É um traba-
lho formiguinha” diz Franzini.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 fev. 2012, Especial Negócios Sustentáveis, p. G4.




