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O que preocupa os CEOs em relação às mudanças climáticas no Brasil...
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Fonte: PwC - Pesquisa com 141 CEOs de empresas com faturamento entre US$$ 10 
milhões e US$ 10 bilhões em abril e maio de 2012 no mundo e com 34 CEOs no Brasi

Documento do Ethos sintetiza expectativas e propostas

Ag e n d a

E m p re s a s
mobilizam-se
para apresentar
suas ideias de
como fazer a
transição para a
economia verde.
Po r Carlos
Va s c o n c e l l o s ,
para o Valor,
do Rio

E nquanto os holofotes da
Rio+20 se voltam para os
chefes de Estado, o setor

privado vive a expectativa da
Conferência das Nações Unidas
para o Desenvolvimento Susten-
tável como parte do problema e
— ao mesmo tempo — das possí-
veis soluções para o desafio do
crescimento sustentável e da
preservação ambiental, com di-
ferentes propostas de contribui-
ção e também com demandas.

No Brasil, segundo levanta-
mento da consultoria Deloitte
com 108 gestores de empresas de
todos os portes e setores e fatura-
mento correspondente a 17% do
PIB do país, o setor privado está
dividido em relação aos resulta-
dos da conferência: 45% dos em-
presários acreditam que a Rio+20
servirá para acelerar as discussões
ambientais, outros 45% apostam
que não haverá mudanças signifi-

cativas. São expectativas seme-
lhantes às de 141 CEOs de todo o
mundo ouvidos pela Pricewa-
terhouseCoopers: 50% deles espe-
ram algum progresso nas ques-
tões que estão em pauta na
Rio+20 e os outros 50% acham
que haverá apenas pequeno ou
nenhum avanço.

Um dos desafios da Rio+20,
portanto, é ajudar a romper o ce-
ticismo de parte da comunidade
empresarial e engajá-la na causa
ambiental. Para a coordenadora-
executiva da Rio+20, Henrietta
Elisabeth Thompson, a presença
de mais de 6 mil empresários e lí-
deres de associações de empresas
privadas no evento é significativa.
Segundo ela, parte da tarefa da
conferência é provar aos líderes
empresariais que sustentabilida-
de não significa ineficiência ou
perda de competitividade.

Como fazer isso? “Apresentan -

do casos de sucesso na economia
verde, enquanto os governantes
trabalham na criação de um mar-
co institucional favorável à sus-
tentabilidade. Ao mesmo tempo,
a consciência do consumidor em
relação aos temas ambientais au-
menta e ele passa a cobrar das
empresas uma atuação mais res-
ponsável do ponto de vista sócio-
ambiental”, enumera Thompson.

Segundo Heloísa Monte, dire-
tora de marketing da Deloitte,
tudo indica que o empresariado
brasileiro está cada vez mais in-
clinado a adotar práticas sus-
tentáveis. “Ao todo, 85% das em-
presas pesquisadas afirmaram
adotar alguma prática de sus-
tentabilidade e 27% já incorpo-
raram fatores de sustentabilida-
de em sua política de remunera-
ção de executivos.”

Carlos Rossin, diretor da con-
sultoria PWC Brasil e especialista

em sustentabilidade, chama a
atenção para a importância da
mídia no engajamento da socie-
dade em relação à causa verde.
Em uma pesquisa realizada com
CEOs pela PWC, 97% dos líderes
empresariais brasileiros aponta-
ram que os meios de comunica-
ção terão influência significativa
ou relativa no resultado da
Rio+20. “A mídia terá um papel
importante como catalisadora
dessa mudança.”

Iniciativas como o Global Com-
pact, da ONU, que tenta estabele-
cer metas de autorregulação para
o setor privado são vistas como
positivas, ainda que nem sempre
tenham resultados práticos ime-
diatos. No entanto, é preciso criar
os estímulos certos para que o
processo de transição para a eco-
nomia verde avance. Keisha Gar-
cia, presidente da Cropper Foun-
dation, de Trinidad & Tobago, e

Rosangela Capozoli
Para o Valor, de São Paulo

A comitiva do Instituto Ethos
chega à Rio+20 certa de que boa
parte do empresariado está enga-
jada em um esforço coletivo rumo
a uma economia verde. Uma mara-
tona de três dias de debates reali-
zados na Conferência Internacio-
nal 2012 — “A Empresa e a Nova
Economia. O que Muda com a Rio
+ 20?” —, que ocorreu nesta sema-
na, em São Paulo, resultaram em
um documento que sintetiza o po-

sicionamento do instituto, dos
parceiros e empresas para a cons-
trução de um futuro sustentável.

Com nove demandas e nove
compromissos, o documento foi
entregue na quarta-feira a repre-
sentantes do governo brasileiro e
da Organização das Nações Unidas
(ONU). “Construímos propostas e
agenda de transição para a econo-
mia brasileira. Desenhamos metas
para o governo e compromisso pa-
ra o setor empresarial e para a so-
ciedade civil. A ideia é a partir da
sociedade fazer uma proposta de

agenda de transição. A Rio +20 é
um momento fundamental para
i s s o”, explica Paulo Itacarambi, vi-
ce-presidente do Ethos.

A proposta também lista dez te-
mas prioritários como “integrida -
de, transparência e combate à cor-
r u p ç ã o”, passando por tópicos co-
mo “cidades sustentáveis”, “ener -
gia sustentável para todos”, e
“agricultura e segurança alimen-
tar ”, entre outros. “Para cada um
dos temas há três propostas”, ex-
plica Itacarambi. Para a economia
da biodiversidade, por exemplo,

uma das propostas é criar instru-
mentos fiscais tributários de mer-
cado que, de fato, fomentem ativi-
dades econômicas sustentáveis,
garantindo direitos e benefícios
justos e equitativos às comunida-
des locais e tradicionais. “São 158
organizações que já aderiram aos
compromissos e demandas conti-
dos no documento. Nossa meta é
continuar com esse processo de-
pois da Rio+20, porque essa é a
base para lançar a agenda de tran-
s i ç ã o”, explica Itacarambi.

“A aproximação da Rio+20 favo-

receu as discussões sobre esse tema
crucial para a comunidade mun-
dial, que é o desenvolvimento sus-
tentável, e a realização da confe-
rência nesse período foi estratégi-
ca. As propostas são nossa contri-
buição, e ficaremos na torcida para
conseguirmos influenciar positi-
vamente a elaboração dos Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS)”, afirma Jorge Abrahão,
diretor-presidente do Ethos.

O seminário, que reuniu cerca
de 1,1 mil participantes, incluiu
debates com figuras-chave na dis-

cussão da economia verde, como
o subsecretário-geral da ONU e di-
retor-executivo do Programa das
Nações Unidas para o Meio Am-
biente (Pnuma), Achim Steiner,
Luciano Coutinho, presidente do
BNDES, Marcelo Furtado, diretor-
executivo do Greenpeace no Bra-
sil, e o economista indiano, Pavan
Sukhdev, consultor especializado
em medir impactos da atividade
econômica.

Leia mais sobre a conferência nas
páginas F4 a F9

de negócios
uma das autoras do capítulo so-
bre a América Latina e o Caribe do
relatório ambiental global da
ONU Geo 5, destaca a necessidade
de se criar metas ambientais mais
tangíveis e mensuráveis. Sem isso,
fica mais difícil aumentar o enga-
jamento do setor privado, que ela
considera fundamental para uma
economia sustentável.

Para Clarissa Lins, diretora da
da Fundação Brasileira para o De-
senvolvimento Sustentável
(FBDS), que reúne empresas brasi-
leiras envolvidas na construção da
economia verde, a agenda da inte-
gração ambiental não pode ser
apartada da agenda da eficiência.
“Precisamos desmistificar o con-
ceito de sustentabilidade. Esta-
mos falando em conciliar boa ges-
tão de negócios com gestão res-
ponsável dos recursos naturais.
Quem fizer isso vai ter retorno
mais rápido do fluxo de caixa.”

No entanto, observa Clarissa, é
necessário lembrar o óbvio: o se-
tor privado não é uniforme e não
se move sempre na mesma dire-
ção ou velocidade. “O importante
é que todos avancem, mas para is-
so precisamos de regras ambien-
tais que não criem desigualdade
ou distorções competitivas entre
empresas, setores ou países”, diz.

Sérgio Margulis, assessor es-
pecial do Ministério do Meio
Ambiente, acredita que o papel
regulador do Estado será decisi-
vo. “O mercado não vai se regu-
lar sozinho, infelizmente o pro-
cesso de adaptação do setor pri-
vado à economia verde é mais
lento do que se poderia espe-
rar ”, diz. Para ele, apesar das ini-
ciativas isoladas de algumas
empresas e setores, a grande
transformação virá da tomada
de decisões de políticas públi-
cas nos grandes países.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15, 16 e 17 jun. 2012, Especial Rio + 20, p. F1.




