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Internacional

CEBDS pede relatório de sustentabilidade obrigatório
Marta Nogueira
Do Rio

O Conselho Empresarial Brasi-
leiro para o Desenvolvimento Sus-
tentável (CEBDS) enviou ontem
carta à presidente Dilma Rousseff
pedindo que grandes empresas
públicas e privadas que atuam no
Brasil sejam obrigadas a publicar
relatório de sustentabilidade pe-
riodicamente a partir de 2014. Às
vésperas da Rio+20, o CEBDS quer

dar às empresas papel de ator fun-
damental no debate para repensar
o modelo econômico do país.

Antes que se torne obrigatória a
publicação do relatório, o docu-
mento sugere que haja uma dis-
cussão durante um ano, com os en-
volvidos. A recomendação é que o
governo adote um modelo de re-
gulamentação que mantenha
aberta a possibilidade de as em-
presas justificarem a não publica-
ção. A presidente do CEBDS, Mari-

na Grossi, se reune amanhã, com a
ministra do Meio Ambiente, Iza-
bella Teixeira, para tratar do tema.

Marina afirmou que os relató-
rios de sustentabilidade foram
abordados no documento-base da
Rio+20 “O Futuro que Queremos”.
Mas há apenas uma recomenda-
ção de encorajamento das empre-
sas para a publicação dos relató-
rios. “Acreditamos que o Brasil po-
de ser mais ousado”, disse a presi-
dente do CEBDS. Marina disse que

as recentes crises financeiras refor-
çam a importância da transparên-
cia das informações corporativas,
principalmente as relacionadas à
sustentabilidade econômica, so-
cial e ambiental. Segundo ela, o
comportamento das empresas pe-
rante à sociedade muitas vezes tem
impactos financeiros diretos.

Países como a Dinamarca, Sué-
cia, Malásia, Equador e Reino Uni-
do têm legislações próprias que re-
gulamentam a publicação de in-

formações socioambientais, se-
gundo o documento. “A África do
Sul, por exemplo, já exige que em-
presas listadas na bolsa reportem
questões financeiras e socioam-
bientais de forma integrada,”. Ma-
rina disse também que as peque-
nas e médias empresas, embora
não devam ser obrigadas a divul-
gar relatórios, também precisam
ser estimuladas.

Há 20 anos, na Eco92, as gran-
des empresas eram vistas como

vilãs da melhoria da qualidade
de vida, disse Marina. Atualmen-
te, segundo a presidente do con-
selho, o Brasil já é o terceiro país
em número de empresas que pu-
blicam relatórios de sustentabili-
dade no mundo, a partir da me-
todologia GRI. Dados de 2010
mostram que empresas brasilei-
ras foram responsáveis por 7%
dos relatórios publicados, atrás
apenas das americanas (10%) e
das espanholas (9%).

+20
Rio

E n t rev i st a Fábio Barbosa, presidente do grupo Abril, recebeu prêmio ambiental da ONU

“Empresa que respeita o ambiente
costuma ter resultado melhor”

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Fábio Barbosa: “Temos que estar com um olho no presente e outro no futuro. A Rio+20 está competindo em atenção com uma crise mais imediata”

Daniela Chiaretti
De São Paulo

Ele foi chamado, no passado, de
“banqueiro verde”  — e o adjetivo
não era elogioso. Dez anos depois
de ter garantido a fama de susten-
tável do banco ABN Amro Real, o
administrador de empresas Fábio
Barbosa, 57, ganhou o prêmio
“Campeão da Terra 2012”, o mais
importante das Nações Unidas na
área ambiental. “Diziam que o
nosso negócio era só conceder em-
préstimos, não importa para
q u e m”, lembra. Antes dele, a única
brasileira a ganhar o prêmio do
Pnuma, o braço ambiental da
ONU, foi a ex-ministra do Meio
Ambiente Marina Silva. “Descobri -
mos que empresas que se preocu-
pam também com aspectos am-
bientais costumam ter melhor
performance financeira.”

Barbosa, que presidiu o Real, o
Santander Brasil e a Febraban — e
agora é presidente da Abril S.A —
diz que mesmo que a crise econô-
mica tire o foco de atenção de che-
fes de Estado e empresários, a
Rio+20 é um evento fundamental.
“A Rio+20 está concorrendo com
um tema urgente. E mais uma vez,
o urgente toma lugar do impor-
t a n t e”, diz. “Acho que temos que
estar com um olho no presente, a
crise e tudo mais, e um olho no fu-
t u r o.” A seguir, trechos da entrevis-
ta que ele concedeu ao Va l o r :

Valor: Como o sr. começou a se
interessar por sustentabilidade?

Fábio Barbosa: Quando estava
no ABN Amro Real começamos
com um projeto de transparên-
cia na relação com os clientes e
fornecedores. Nas várias áreas,
cada um querendo contribuir
com esta visão de transparência,
surgiu a ideia que deveríamos
olhar também a questão am-
biental. A pergunta que eu fazia
era: o banco é ou não é responsá-
vel pelo dano ao meio ambiente
que possa ser causado por um
cliente em função de um emprés-
timo que tenha sido feito? E a
resposta que não se tem como es-
capar é que, independentemente
de o banco ser legalmente res-
ponsável ou não, poderá ser con-
siderado responsável pela socie-
dade. Fazer a coisa de uma forma
transparente, também na ques-
tão dos empréstimos na área am-
biental, foi mais uma perna deste
grande projeto de sustentabili-
dade que norteava o Banco Real.

Valor: O sr. pode contar algum
caso concreto?

Barbosa: As empresas contra-
tam serviços de motoboy. Então,
quando um deles morre é res-
ponsabilidade das empresas que
o contrataram ou não? A nossa
resposta foi sim, e fizemos um
trabalho intenso neste sentido. A
outra pergunta era: estamos fi-
nanciando projetos de empresas
que trabalham com corte de ma-
deira indevido. Somos responsá-
veis por isso ou não? O caminho
era provocar reflexões e entender
que a resposta é: somos respon-
sáveis. O banco tem um papel na
sociedade. Ao emprestar dinhei-
ro para o projeto A ou B está esti-
mulando um ou outro.

Valor: Qual a conclusão disso?
Barbosa: Concluímos que es-

tes pontos eram relevantes e que
iríamos procurar saber o que a

empresa fazia. O primeiro caso
foi com uma empresa de pesca
predatória de camarão, um caso
interessante. Não quisemos sim-
plesmente censurar a empresa,
mas buscamos uma forma de le-
vá-la a algo que fizesse mais sen-
tido. Buscamos alguém que en-
tendesse de pesca de camarão de
maneira a torná-la sustentável,
foi um oceanógrafo. Este é o ga-
nha-ganha-ganha. Ao tornar a
pesca sustentável, ganha a em-
presa, que pode produzir por
mais tempo, ganham os consu-
midores, que vão ter camarão
mais abundante por mais tempo,
e ganha o banco, que tem uma
empresa que poderá ser seu
cliente por muitos anos.

Valor: O sr. pode relatar algum
outro exemplo?

Barbosa: O processo era de
provocar reflexões. “Nós quere-
mos trabalhar com empresas que
cortam madeira indevidamente
no Paraná, sim ou não?” É assim
que eu perguntava. E as pessoas
respondiam “Não queremos.”
Então, se não queremos, temos
que começar a saber com quais
empresas estamos trabalhando.
Estabelecemos um questionário,
que era levado a todas as empre-
sas. Elas preenchiam contando
sobre suas práticas. Era a respos-
ta delas mesmo, sem que houves-
se qualquer checagem. Descobri-
mos duas coisas: primeiro, que as
empresas gostavam das pergun-
tas, porque percebiam que não
haviam sequer pensado sobre
muitos daqueles pontos. Come-
çaram a pensar nisso também.

Valor: E a segunda descoberta?
Barbosa: Descobrimos que as

empresas que obtinham melhor
pontuação nestes questionários
eram aquelas que representavam
menor risco de crédito. Que as
empresas que cuidam da ques-
tão ambiental têm, em geral,
uma administração competente
também nas demais áreas, boa
performance também financei-
ra. Então aquilo que parecia ser
um contraponto àquele falso di-
lema — ou a empresa é rentável
ou ela olha para o meio ambien-
te. Em geral acontece isso: são
empresas que evitam riscos de
processos, riscos ambientais, ris-
co até de perda de mercado já
que a população está cada vez
mais atenta a estes pontos.

Valor: No início, quando vocês

começaram, a preocupação com
sustentabilidade era valorizada?

Barbosa: Era vista como fora
do escopo do papel do banco. Os
adjetivos pejorativos na época,
tipo “banqueiro verde”, visavam
mostrar justamente que “isso aí
está saindo do foco, não é este o
papel do banco”. Este processo
começou em 2001, estamos fa-
lando agora dez anos depois. O
que a gente vê hoje é que todas as
instituições, na sua propaganda
e na sua forma de se apresentar
ao mercado, fazem alusão ao te-
ma ambiental. Falo de bancos em
particular, mas poderia estar fa-
lando de empresas em geral.

Valor: O termo “banqueiro ver-
de” era pejorativo?

Barbosa: Acho que, juntos a al-
guns setores, tinha um tom pejo-
rativo. Não necessariamente com
colegas do setor, mas alguns ana-
listas que criticavam que alguém
estivesse olhando aquilo que
normalmente não se olha. Di-
ziam que o nosso negócio era só
conceder empréstimos, não im-
porta para quem. Acho que este é
o preço da inovação. Mas havia
muita convicção de que isso seria
cada vez mais valorizado pelos
clientes, pela sociedade e tam-
bém que representaria uma re-
dução no risco do ponto de vista
do banco.

Valor: Consultores próximos a
grandes empresas no Brasil costu-
mam dizer, confidencialmente, que
o discurso verde de muitas empre-
sas é só marketing. É verdade?

Barbosa: Vejo este ponto de
duas formas. Existe muita gente
fazendo isso de forma muito cor-
reta, muito profunda na questão
ambiental e nas outras da susten-
tabilidade, na ética, na transpa-
rência, na relação com os forne-
cedores, com os acionistas, com o
governo, com os parceiros. E exis-
tem empresas que fazem o que se
chama greenwashing. Penso que
as que fazem apenas superficial-
mente correm um grande risco.
Neste mundo de transparência,
de redes sociais, se você não esti-
ver agindo de acordo com a ima-
gem que está projetando, mais
dia ou menos dia, isso virá a tona.
Acho perigoso. De repente, é um
passo no processo.

Valor: Qual é o outro ponto?
Barbosa: Meu segundo co-

mentário é que seja por convic-
ção, seja por conveniência, acho

que todos que valorizam o tema,
de alguma maneira contribuem
para que caminhemos na dire-
ção correta. Aqueles que vêm por
convicção e estão fazendo a coisa
certa, já deram a sua contribui-
ção para o processo, ganharam
muita visibilidade e muita pere-
nidade nos seus negócios. Aque-
les que estão vindo por conve-
niência acabam comprometidos
sem que percebam. Acho que a
sociedade vai cobrar cada vez
mais das empresas. Tem uma fra-
se que uso muito.

Valor: Qual é?
Barbosa: Digo que se a minha

geração não foi capaz de deixar
um mundo melhor para os nos-
sos filhos, ela certamente deixou
filhos melhores para o nosso
mundo. Os jovens prestam aten-
ção para aspectos ambientais
que a geração anterior ignorava.
A questão ambiental deixou de
ser como há dez anos, quando
era uma curiosidade, talvez um
devaneio. Passou a ser uma peça
central da estratégia. As empre-
sas hoje não podem pensar em
fazer operações, produtos ou ser-
viços se causarem um estrago ao
meio ambiente. Porque a socie-
dade não consumirá seus produ-
tos, não consumirá seus serviços.
A grande mudança é o consumi-
dor, especialmente pelos jovens
melhores que deixamos para o
nosso mundo, mais conscientes,
que vão determinar o padrão de
produção das empresas.

Valor: Por que a Rio+20 é impor-
tante?

Barbosa: Temos que voltar lá
atrás. Meio ambiente é uma parte
da sustentabilidade, que não é só
ambiental, tem a questão social,
a questão da diversidade, da rela-
ção com fornecedores, e tudo
mais. A Rio+20 mostra que este
tema é crescente e veio para ficar.
A gente pode ter opiniões favorá-
veis ou contrárias, e eu as respei-
to. O que não se pode é ignorar
que uma parcela significativa da
sociedade demanda que algo se-
ja feito a esse respeito. Ignorar
não é uma atitude. A Rio+20 co-
loca o tema no patamar em que
tem que estar. Meio ambiente
tem uma peculiaridade que vale
a pena destacar.

Valor: Qual peculiaridade?
Barbosa: É o que eu chamo da

interdependência. Não é um as-
sunto que pode ser resolvido

dentro das fronteiras de cada
país. Assim como fluxos financei-
ros e migratórios não se restrin-
gem mais a fronteiras, as ques-
tões do meio ambiente também
não. Não há possibilidade de um
país cuidar disso sem que outros
o façam. A Rio+20 é um desses
casos em que todos têm que estar
sentados à mesa, como foi a
Rio92, Kyoto e outras importan-
tes reuniões do gênero.

Valor: Porque o sr. acha que esta
conferência não decola?

Barbosa: A economia mundial
está vivendo um problema bas-
tante grande, que é a mesma cri-
se que se arrasta desde 2008 e
agora em 2012 tem um repique.
Acho que isso tem tomado o
tempo e o foco dos chefes de Es-
tado, da imprensa e de CEOs. En-
tão, a Rio+20 está concorrendo
com um tema urgente. E mais
uma vez, o urgente toma lugar
do importante. Acho que temos
que estar com um olho no pre-
sente, a crise e tudo mais, e um
olho no futuro. Não é que a
Rio+20 perdeu relevância. Sim-
plesmente está competindo ago-
ra, em termos de atenção, com
uma crise mais imediata.

Valor: Economia verde cria mais
empregos? É verdade?

Barbosa: Acho que a questão
ambiental deixa de ser vista co-
mo uma restrição ao andamento
dos negócios e passa a ser vista
como uma inspiração para ino-
vação e desenvolvimento de ne-
gócios. Há uma série de negócios
que estão surgindo como respos-
ta a essa demanda da sociedade,
de plásticos descartáveis a diesel
menos poluente ou embalagens
retornáveis. Surgiu toda uma no-
va indústria que tem como inspi-
ração a redução do impacto am-
biental e muitas empresas que
orbitam em torno disso.

Valor: Setores expressivos da eco-
nomia brasileira são conservadores
em relação às plataformas susten-
táveis. O que o senhor diria a eles?

Barbosa: Temos que buscar o
mundo do “e” e não o mundo do
“ou”. Não podemos ficar no de-
bate simplista de que ou se pro-
duz alimentos ou se controla o
impacto ambiental. Temos, atra-
vés da Ciência, de normas claras e
de produtividade, buscar o equi-
líbrio entre estes dois. O Brasil
tem mostrado que a compatibili-
zação é possível.

Governo
lança plano
de compras
s u s t e n t áv e i s
João Villaverde e Fernando Exman
De Brasília

O governo federal lança hoje
um pacote de medidas de estímulo
à "economia verde", que envolve a
ampliação das compras governa-
mentais sustentáves. A duas sema-
na da conferência climática
Rio+20, a presidente Dilma Rous-
seff divulga um reforço no progra-
ma "Contratações Públicas Susten-
táveis", criado em 2010, que conta
com uma lista de 550 produtos
sustentáveis que devem constar
das compras do governo.

Essa lista de produto será am-
pliada para cerca de 700 itens, e,
adicionalmente, o governo deve
prever que ao menos R$ 100 mi-
lhões sejam gastos por ano. No
primeiro trimestre deste ano, o
governo gastou R$ 12,1 milhões
com esses itens.

Está previsto também o anúncio
de outras medidas, como a defini-
ção de limites de terras indígenas e
a ampliação e criação de novas
unidades de conservação. Devem
também ser divulgados novos nú-
meros sobre o desmatamento no
país, e é esperada ainda a edição de
um decreto que regulamente o uso
da terra em reservas indígenas.

Assim como alguns de seus an-
tecessores, Dilma quer anunciar
medidas simbólicas às vésperas
da Rio+20. Fernando Collor ho-
mologou a terra indígena yano-
mami antes da Eco-92, enquanto
Luiz Inácio Lula da Silva anunciou
metas voluntárias de redução de
emissões durante as negociações
das Nações Unidas sobre mudan-
ças climáticas.

Da lista de produtos sustentá-
veis que será ampliada, fazem par-
te desde veículos movidos por bio-
combustíveis a cartuchos reciclá-
veis de impressoras, equipamen-
tos de ar-condicionado com baixo
consumo de energia e copos de
amido de milho. No ano passado, o
governo adquiriu R$ 14,6 milhões
pelo programa, resultado apenas
17% superior ao que foi gasto ape-
nas nos primeiros três meses deste
ano. Em 2010, os gastos do gover-
no com os produtos sustentáveis
foram de R$ 7,5 milhões.

Do início do programa até mar-
ço deste ano, o governo realizou
1.490 licitações utilizando os 550
itens previstos no programa. A
partir de hoje, a lista de produtos
será ampliada seguindo a classifi-
cação do Sistema Integrado de Ad-
ministração de Serviços Gerais
(Siasg), gerenciado pelo Ministé-
rio do Planejamento. O próprio
Siasg passou a reconhecer mais
produtos como sustentáveis de ja-
neiro de 2010 para cá.

De acordo com dados do Minis-
tério do Planejamento, os produ-
tos mais adquiridos desde a im-
plementação do programa são:
cartucho de tinta reciclado para
impressora (41,5%), toner recicla-
do para impressora (23,9%), apa-
relho de ar condicionado (7,5%) e
papel reciclado (6,2%).

O Ministério da Educação tem
sido o principal comprador desses
produtos, tendo realizado cerca de
610 licitações, superando os mi-
nistérios da Defesa, com 283 licita-
ções, e o da Justiça, com 78.

Na cerimônia, hoje, além das
medidas de estímulos à economia
verde, Dilma também vai anunciar
que a região do Riocentro, no Rio
de Janeiro, será, a partir de hoje,
território internacional, isto é, das
Organizações das Nações Unidas
(ONU). A conferência Rio+20, que
começa na semana que vem, será
no Riocentro.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. A10.




