
As empresas
privadas têm
um papel im-
portante no
debate para a
criaçãode um
modelo eco-
nômicodede-
senvolvimen-
to sustentá-

vel. Na semana que vem, Georg
Kell, diretor-executivo do Pacto
Global das NaçõesUnidas, estará
reunido commais mil empresá-
rios de diversos setores no Cor-
porate Sustainability Forum
(CSF), evento que acontece du-
rante a Rio+20, para discutir prá-
ticas corporativas e estratégias
para umanova era de sustentabi-
lidadeglobal. OPactoGlobal reú-
ne mais de 7.000 empresas em
135 países. Nesta entrevista, ele
afirmaque o governo éparte im-
portante deste processo, seja pu-
nindo companhias que desres-
peitam o meio-ambiente ou in-
centivando as empresas que de-
senvolvem práticas sustentá-
veis. O evento terá mais de 100
sessõesparalelas emque especia-
listas vão discutir energia, cli-
ma, água, agricultura, desenvol-
vimento social, urbanização e
economia e finanças.

É viável acreditar em um
desenvolvimento econômico
que mire a sustentabilidade
quando a China, que é a
locomotiva mundial, é um
país com poucas práticas
industriais sustentáveis?
A China tem uma estratégia
avança em relação à sustentabi-
lidade. O país tem 20 projetos-
piloto na área de energia susten-
tável e é responsável pelomaior
investimentomundial neste seg-
mento. Até 2020, os chineses es-
peram ter 20%da energia vindo
de fontes sustentáveis.

Como as empresas podem
colaborar com ummundo
mais sustentável?
A primeira coisa é o comprome-
timento dos presidentes com a

visão de negócios sustentá-
veis. Depois, é preciso ter polí-
ticas transparentes, implemen-
tar ações sustentáveis e investir
na informação dos funcionários
e da empresa sobre as questões
econômicas, sociais e ambien-
tais. Depois de analisar mais de
100 empresas, estou convenci-
dode que é necessário ter um re-
presentante no Conselho, que
irá observar essas questões.

Como estão as indústrias
brasileiras?
O Brasil é líder mundial em di-
versos setores como biocom-

bustíveis e energia limpa. Há
bons exemplos de empresas de
energia que têm incentivado a
troca de lixo reciclável por um
desconto na conta de eletricida-
de ou pela regularização das
instalações ilegais.

Qual o papel do governo no
desenvolvimento sustentável?
É preciso que os governos sejam
eficientes na hora e punir com-
panhias que causam danos ao
meio ambiente. Mas, eles tam-
bém precisam incentivar quem
investem em práticas sustentá-
veis porque a implantação des-
ses programas é cara.

Empresas e governo podem
trabalhar juntos?
Sim, por meio de Parcerias Pú-
blico-Privadas (PPP) em que o
governo oferece subsídios para
as companhias disseminarem o
que estão fazendo de melhor na
sociedade. O governo também
têmde investir na formação dos

cidadãos por meio da educação,
não apenas a universitária, mas
também no ensino básico.

Os países emergentes
estão atrasados?
Em relação ao desenvolvimen-
to sustentável, eles podem re-
cuperar o tempo perdido utili-
zando mecanismo que já estão
em uso nos países desenvolvi-
dos. Mas, os países mais po-
bres também podem ser exem-

plo. O sistema de pagamentos
por meio do celular começou
no Quênia.

Quais setores da economia
têm bons exemplos de
desenvolvimento sustentável?
São vários, mas há alguns que
estão mais adiantados do que
outros. É o caso da tecnologia
da informação, biotecnologia,
nanotecnologia, indústrias de
ponta e energia elétrica. ■

ENERGIA2

Energia elétrica teve 88,8% de geração em
fontes consideradasrenováveis em 2011

Chrystiane Silva
chsilva@brasileconômico.com.br

ENERGIA1

Cincoparques eólicos serão construídos
na Bahia e no Rio Grande do Norte

A participação de fontes renováveis de produção de eletricidade na
matriz elétrica do Brasil chegou a 88,8% em 2011, com um aumento
de 2,5 pontos percentuais em relação a 2010. A média mundial é de
19,5% e, entre os países membros da Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a média é 18,3%. A fonte
eólica totalizou geração de cerca de 2,7 mil gigawatts-hora. ABr

Murillo Constantino

Emergentes podem superar ricos
emdesenvolvimento sustentável

“

Cinco parques eólicos serão construídos na Bahia e no Rio Grande do
Norte, com capacidade para gerar 150 megawatts (MW). O Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai financiar
R$ 378 milhões do projeto. Serão criadas 1,8 mil empregos diretos e
indiretos durante as obras. Essas usinas integram o projeto vencedor
no segundo leilão de fontes alternativas de energia, de 2010. ABr

GeorgKell, doPactoGlobal: governoseempresasprecisamseunir

Iniciativas empresarias somadas ao incentivo do governo vão acelerar processo de crescimento econômico

BRASIL

O primeiro passo
ao desenvolvimento
sustentável é o
comprometimento
dos presidentes

Adriano Machado/Bloomberg
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ENTREVISTA GEORG KELL Diretor executivo do Pacto Global das Nações Unidas

AS MELHORES BRASILEIRAS

Práticas já utilizadas por empresas nacionais para um 
desenvolvimento sustentável 

ENERGIA E CLIMA

Eletrobras
Programa Luz para Todos
Como funciona
Desde 2003, o programa está levando energia elétrica para áreas rurais
Resultados
Atendeu 2,5 milhões de famílias e criou 300 mil empregos diretos e indiretos

Endesa Brasil
Ecoelce
Como funciona
Dá desconto na conta de energia elétrica para os clientes que fazem 
reciclagem do lixo
Resultados
Desde 2007, mais de 125 mil clientes foram beneficiados, 5,7 toneladas de lixo foram 
recicladas, gerando R$ 750 mil 

ÁGUA

Banco do Brasil
Água Brasil
Como funciona
Pretende usar  tecnologia e desenvolver melhor o uso da água na agricultura
Resultados
O projeto-piloto vai ser implementado em 2013

AGRICULTURA E ALIMENTOS

André Maggi Group
Programas de melhoria de qualidade de vida
Como funciona
O grupo garante aos funcionários acesso a saúde, seguro de vida, fundo de pensão
 e assistência à educação
Resultados
Foram os primeiros a receber a certificação de produção de soja de maneira 
sustentável, a Round Table on Responsible Soy (RTRS)

ANTICORRUPÇÃO

Instituto Ethos
Jogos Limpos
Como funciona
O programa investiga os gastos e irregularidades na Copa do 
Mundo e nos Jogos Olímpicos
Resultados
Em andamento

Fonte: United National Global Compact
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 8.




