
Nos anos 1980, época em que o termo "sustentabi
lidade" nem sequer fazia parte do vocabulário do alto 
empresariado, do poder público, da imprensa e muito 
menos da população em geral, o engenheiro químico 
Fernando von Zuben já era t ido pelos colegas de t r a 
balho como a "tábua de salvação" quando os desafios 
ambientais vinham à tona. Apesar de já existir preo
cupação com o assunto na multinacional americana 
onde atuava — a Monsanto —, poucos profissionais 
t inham conhecimento (e interesse) em desbravar 
aquele novo campo de estudos. "Nessa época, isso 
não era nem chamado de sustentabilidade. Era, basi
camente, controle da poluição", relembra. 

Nas empresas seguintes — Shell e Nestlé —, atuou 
com pesquisa e desenvolvimento e voltava, regular
mente, à temática ambiental, mas com frequência 
pequena. "Apenas 1 0 % a 15% do meu tempo eram 
dedicados às questões ambientais", afirma. O cenário 
mudou em 1995, quando foi contratado pela Tetra Pak 
para dirigir e implantar a área de ambiente da empresa. 

Em 2 0 0 2 , após três anos gerenciando o setor 
ambiental mundial da companhia, em Lund, na 
Suécia, vol tou ao Brasil para assumir a diretoria 
de meio ambiente da f i l ial brasileira. Com a p r o 
ximidade do Rio+20, conferência da O N U sobre 
desenvolvimento sustentável a ser realizada entre 
20 e 22 de junho, V o n Zuben destaca os temas em 
voga no debate ambiental, faz um balanço crítico da 
cobertura da mídia brasileira especializada, destaca 
a importância das empresas no cenário ambiental 
contemporâneo e aponta as diferenças da agenda de 
hoje em relação à histórica reunião da Eco-92. 
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ECO-92 E RIO+20 

"Na época da Eco-92, não se discutia Amazônia nem 

biodiversidade. [A conferência] teve praticamente 

20% de questões técnicas e 80% de 'abraçar árvore', 

aquela coisa de Vamos salvar o planeta', que é impor

tante, mas é mais lúdica. Hoje, inverteu-se: a questão 

técnica está na ordem do dia. Então, temos tanto de 

002 na atmosfera? Nós estamos perdendo biodiver

sidade. É a ação do homem e não da natureza? Ou 

seja, temos muito mais dados técnicos na mesa e uma 

população muito mais consciente. Sou muito mais 

otimista com o Rio+20 do que com a Eco-92." 

A MÍDIA ESPECIALIZADA 

"A qualificação do profissional de mídia especiali

zado melhorou muito nos últimos dez anos. Minha 

única preocupação é que ninguém é especialista 

em sustentabilidade, mas em alguma área da 

sustentabilidade. Quando se é muito generalista, 

você pode dar informações não muito adequadas. 

A pessoa que escreve sobre florestas, por exemplo, 

terá que ter foco em florestas, em biodiversidade; 

na área de coleta seletiva, terá que ter um foco 

maior nessa área e assim por diante." 

NO CENTRO DAS ATENÇÕES 

"0 Rio+20 é uma ótima oportunidade da indús

tria instalada no Brasil mostrar o que se faz em 

prol [do ambiente] hoje. É interessante que o 

mundo não está muito preocupado com a indús

tria brasileira em termos de impacto ambiental, 

que realmente é muito pequeno. A gente tem 

muito pouco carvão, uma matriz energética mais 

ou menos limpa. Esta não é a preocupação do 

mundo. A preocupação do mundo em relação ao 

Brasil é a questão florestal, está mais focado na 

questão da destruição da Amazônia, na recons

trução de florestas, dos cerrados, dos biomas, 

da Mata Atlântica, e t c , e na diminuição do C02 

equivalente devido à queima da floresta." 

0 "PETRÓLEO TRANSPARENTE" 
"A questão hídrica é importante porque estamos 

em cima do maior lençol freático brasileiro, que 

vai de São Paulo até a Argentina, e este lençol 

freático é finito. No futuro, você vai ter guerra 

por água e por oxigênio, como tem hoje por 

petróleo. E nós temos que cuidar melhor desse 

rico "petróleo transparente" que nós temos. 

Empresas privadas e de saneamento precisam 

de um suporte melhor para utilizar a água de 

forma muito mais racional. A água também tem 

que ter um valor justo, o que hoje não tem. 

Água é muito barato." 

CONSCIENTIZAÇÃO 

"As pesquisas indicam que não só no Brasil como 

em toda a América Latina as questões de susten

tabilidade já fazem parte do dia a dia da popu

lação. As pessoas não sabem muito bem o que 

fazer, mas têm claro que o aquecimento global é 

uma grande ameaça que tem que ser combatida 

pelas empresas, porque elas não acreditam muito 

no governo. Acreditam que a queima da flores

ta amazônica é um assunto importante para os 

filhos deles e também pedem ação das empresas 

nesse sentido. Com isso, as empresas são uma 

caixa de ressonância da sociedade." 

POSICIONAMENTO EMPRESARIAL 

"0 bom gerenciamento da questão da sustenta

bilidade dentro da empresa gera uma melhora 

na reputação da corporação. Isso é inegável. 

Mas eu não diria que o contrário disso afete 

nas vendas, a não ser que aconteça um grande 

desastre. Na verdade, não é quanto você vende 

a mais, mas quanto você deixa de vender. Ou 

seja, se você não levar em conta essas questões, 

você vai vender menos. É uma conta negativa. 

Isso ajuda a conquistar ou a manter clientes 

preocupados com a questão." 
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 25, n. 276, p. 66-67, mar. 2012.




