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Especial | Negócios sustentáveis

Uso racional da água é estratégico
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De São Paulo

Conciliar a crescente demanda
de consumo com a redução de
recursos naturais é um dos maiores desafios enfrentados pelo
Brasil e pelo mundo quando se
trata da sustentabilidade. Esse
foi um dos temas debatidos durante o seminário preparatório
da conferência.
Segundo o relatório “O Estado
do Mundo em 2012”, em 2006 os
65 países com maior renda correspondiam a 16% da população
mundial e eram responsáveis por
78% dos gastos com consumo. O
Brasil, com o aumento da renda e
a ascensão da classe média, tende
a ser cada vez mais um grande
consumidor.
“É preciso criar mais produtos
com baixo impacto ambiental. E
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cussão na Rio+20 temas como o
incentivo à preservação ambiental
pelos pequenos agricultores. “As
propriedades menores têm maior
dificuldade de acesso à informação”, diz. A executiva também chama a atenção para a retomada do
debate sobre a biotecnologia e o
fortalecimento da economia baseada em florestas plantadas. Há
6,8 milhões de hectares de florestas plantadas no país, dos quais 2,2
milhões de hectares são destinados à produção de celulose e papel
Outras propostas para a sustentabilidade na agricultura são a ampliação de investimentos em infraestrutura, ciência e tecnologia,
o aproveitamento econômico e
sustentável da biodiversidade e o
zoneamento ecológico, com a regularização fundiária e ambiental
de propriedades, garantindo os direitos dos povos indígenas.
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do inteiro e o desperdício continua na agricultura, nos processos industriais e no uso doméstico. É um dos recursos que será
mais crítico no futuro”, alerta.
Segundo indicadores do Banco
Mundial, cerca de 70% da população pobre do mundo vive em áreas
rurais e têm na agricultura a principal fonte de renda e trabalho.
Mas, pelo menos 60% dos ecossistemas têm sido degradados ou utilizados de forma não sustentável,
incluindo recursos de água e pesca. Criar subsídios para promover
a agricultura sustentável e favorecer a integração dos agricultores
de pequeno porte é, portanto, parte importante de uma agenda pela
sustentabilidade global.
Para Julia Tauszig, do setor de relações externas da Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa), é importante levar para a dis-
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Beatriz Dias de Sá, da rede de varejo Walmart: parceria com fornecedores para reduzir desperdício de água

isso já vem acontecendo na Braskem. A redução de gases de efeito
estufa, por exemplo, foi de 11%
por tonelada de produção entre
2002 e 2011 ”, afirma Leonel Leal,
líder de responsabilidade social
da Braskem, uma das 1.400 empresas associadas ao Instituto
Ethos. O executivo participou do
debate sobre “Estabelecimento
de Padrões Sustentáveis de Produção e Consumo”, durante o seminário. Entre os produtos fabricados pela companhia dentro
desse novo conceito, Leal cita o
exemplo do plástico verde. Desde o anúncio do desenvolvimento, em 2007, o polietileno verde
de fonte 100% renovável ganhou
vários parceiros. Um deles foi a
Brinquedos Estrela, que produziu o Banco Imobiliário Sustentável com o produto verde. (RC)

Crescimento precisa incluir
questão ética e transparência
De São Paulo

A

Quando se trata de água, o desafio do Brasil não é lidar com a sua
falta, mas com seu uso e com a distância onde essas fontes se encontram. Do total de reservas de água
doce da Terra, 12% estão no Brasil,
mas 70% desse volume estão na região Norte, onde vivem apenas
10% da população do país. Nesse
cenário, a maior dificuldade é saber trabalhar com a gestão responsável e sustentável do líquido. Estudos projetam que em 2030 a demanda mundial de água aumentará 30%, gerando desafios de governança dos recursos hídricos em
vários âmbitos. Dados da Organização das Nações Unidas (ONU)
mostram que apenas 0,008% da
água disponível no Planeta é potável, alertando para a importância
do uso racional e evitando desperdícios. Para se ter uma ideia, o brasileiro gasta, em média, 185 litros
por dia, o equivalente ao consumo
de 12 angolanos. “A maior preocupação nossa é o uso da água na cadeia produtiva, porque todos os
produtos que comercializamos
necessitam de água para serem fabricados”, diz Beatriz Dias de Sá,
coordenadora de sustentabilidade
da rede de varejo Walmart.
O Walmart adota, desde 2009,
o programa “Sustentabilidade de
Ponta a Ponta”, uma parceria entre a companhia e seus fornecedores focando o ciclo de vida para
reduzir os impactos ambientais e
melhorar os produtos. “Para estabelecer os padrões de sustentabilidade e avaliá-los em cada inovação desenvolvida pelos parceiros,
a Walmart selou parceria com o
Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea)”, diz.
“Já desenvolvemos 23 produtos
com alguns dos nossos fornecedores com redução acentuada de

água no processo produtivo e a
busca do menor impacto possível
no meio ambiente”, diz. Partindo
da análise do ciclo de vida de seus
produtos, ou seja, da matéria-prima ao descarte, as indústrias parceiras e a equipe de marcas próprias do Walmart são desafiadas a
identificar e executar oportunidades de tornar seus produtos mais
sustentáveis. “A gestão de água no
Walmart é a mesma de qualquer
rede varejista. O que fazemos é
usar nosso poder de mobilização
para que o processo hídrico se torne mais eficiente”, informa.
Paulo Itacarambi, presidente
do Instituto Ethos, avalia que o
país e as empresas precisam adotar o reuso de água. “Quando os
recursos naturais forem precificados vamos sentir o valor da
economia verde. A água é uma
das principais riquezas do mun-

ut

Rosangela Capozoli e
Jacilio Saraiva
Para o Valor ,de São Paulo

Consumo crescente deve levar
em conta recursos naturais

Suborno, corrupção, uso do poder para benefícios privados (ou
qualquer outro nome que defina a
falta de transparência em determinados negócios) são práticas que
representaram um prejuízo de
R$ 95 bilhões ao Brasil só em 2011,
o equivalente a 2,3% do PIB. Os números são da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp). O mapa da corrupção de
2011, elaborado pela Transparência Internacional, coloca o Brasil
em 73 o lugar, atrás de Uruguai,
Ruanda, Butão e Namíbia no Índice de Percepção de Corrupção
(IPC), que tem como base a mensuração da corrupção do poder público. A escala vai de zero a dez,
sendo os mais transparentes os

que mais se aproximam de dez.
Para os oito participantes do
grupo que discutiu Integridade e
Transparência, foi consenso a impressão de que um dos principais
entraves para o desenvolvimento
do Brasil está ligado à corrupção.
As razões aparecem em declarações que enaltecem a esperteza como um bom atributo; e até na
constatação de que muitas multinacionais com legislações rígidas
em seus países de origem deixam
de cumprir as normas ao desembarcar no Brasil por encontrarem
um país frouxo na exigência do
cumprimento das leis.
As questões colocadas pelos
participantes sobre a diferença
entre corrupção moral e corrupção sistêmica tomaram grande
parte do tempo dos debates. (ST)

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 maio 2012, Especial: negócios sustentáveis, p. F5.

A conferência contará com nomes como Achim Steiner,
Ashok Chapagain, Carlos Lopes, Ernst Ligteringen,
Georg Kell, Ignacy Sachs, John Elkington, Joseluis Samaniego,
Luciano Coutinho, Mark Kramer e Pavan Sukhdev.
Conheça todos os palestrantes em www.ethos.org.br/ce2012

VAGAS LIMITADAS

As tendências e decisões na Rio+20
que impactarão os negócios.

Inscrições:
(11) 3897-2400
atendimento@ethos.org.br
www.ethos.org.br/ce2012

Participe da Conferência Ethos Internacional 2012
e prepare a sua empresa para os desafios de uma
economia includente, verde e responsável.
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O Instituto Ethos só aceita patrocínio das empresas associadas. Empresas públicas e mistas são aceitas como empresas associadas e patrocinadoras porque atuam no mercado nas mesmas condições que as empresas privadas. A logomarca do Governo
Federal acompanha a logomarca das empresas públicas e mistas patrocinadoras em razão da exigência da Instrução Normativa 31, de 10 de setembro de 2003, da Secretaria de Comunicação de Social (Secom), que essas empresas são obrigadas a observar.
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