
Um dos mais sérios e complexos problemas do Brasil é o
alto déficit habitacional, estimado em torno de 6 mi-
lhões de habitações. Mais do que uma estatística, a falta
de moradia afeta a saúde e a dignidade das pessoas, com-
promete a economia e a segurança das cidades e amea-
ça a preservação do meio ambiente.

As ações voltadas a minimizar a demanda nacional
por moradias existem por parte de governos munici-
pais, estaduais e federal. Ainda que o setor da constru-
ção civil tenha registrado elevado crescimento nos úl-
timos anos, não se conseguiu suprir esse problema,
originário dos fortes processos migratórios e forma-
ção de bolsões de pobreza e de anos de baixos investi-
mentos na área.

Lançado em 2009, o programa Minha Casa, Minha
Vida foi criado com o objetivo de reduzir esta deficiên-
cia. De acordo com o balanço do Programa de Acelera-
ção do Crescimento (PAC2), desde sua criação, 1,8 mi-
lhão de casas e apartamentos foram contratados e
53%, concluídos.

A universalização do abastecimento de água potável,
esgotamento sanitário (da coleta à destinação), gestão
de resíduos são um direito da população e essenciais pa-
ra o desenvolvimento do país. Por isso, exige atenção

das esferas públicas e
privadas para disponibi-
lizar políticas, projetos
e tecnologias que pro-
movam a melhoria des-
tes serviços.

Num país no qual
48% (cerca de 27 mi-
lhões) das moradias pos-
suem condições inade-
quadas de habitação,
em termos de abasteci-
mento e coleta de água
e esgoto e lixo, segundo
o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE), os projetos in-
cluídos neste programa
são uma oportunidade

valiosa para definir melhores condições — presentes e
futuras — de saneamento.

O mercado conta com tecnologias bastante viáveis
para a melhoria das condições sanitárias. A utilização
de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) nos projetos
participantes do Programa Minha Casa, Minha Vida re-
presenta uma solução simples e eficiente para a questão
da falta de esgotamento sanitário, que provoca a conta-
minação de rios e mananciais e é responsável por mui-
tas doenças. Esses sistemas dedicados beneficiariam to-
da a população atendida pelo Programa.

Administrações municipais já exigem de empreende-
dores imobiliários a inclusão de ETEs nos projetos de
construções populares, o que tem sido um divisor de
águas nesta questão. Isto porque traz à tona a importân-
cia destas soluções e desperta a necessidade de desen-
volver produtos estruturados e adequados às caracterís-
ticas de cada região.

Para tanto, é fundamental que as construtoras con-
tem com fornecedores aptos a desenvolverem projetos
bem especificados, que conheçam o processo de aprova-
ção junto aos órgãos públicos e contribuam para sua efe-
tivação e que atendam às especificações e exigências de
concessionárias e autarquias que, muitas vezes, serão
responsáveis pela operação e manutenção do sistema.

São serviços essenciais que somente empresas espe-
cializadas podem oferecer e que dão aos empreendedo-
res a segurança e a tranquilidade necessárias para a exe-
cução de programas tão relevantes para toda a socieda-
de. É a iniciativa privada cumprindo seu papel de acor-
do com as demandas e características definidas pelas di-
retrizes de desenvolvimento público. ■

A implementação de ações sus-
tentáveis dentro das pequenas
e médias empresas começa a ga-
nhar fôlego nos negócios brasi-
leiros, segundo conta Mauro
Ambrósio, sócio-diretor da di-
visão de auditoria e sustentabi-
lidade da BDO. Segundo ele, a
BDO, especializada em prestar
serviços de consultoria e audi-
toria sustentável, tem recebido
nos últimos meses um volume
grande de pedidos
de pequenas em-
presas que dese-
jam tomar iniciati-
vas nesse sentido.

“O nosso servi-
ço consiste em aju-
dar quem ainda
não tem como pas-
sar a trabalhar com
esse apelo sustentável, hoje
muito requisitado em todo o ter-
ritório nacional pelos mais di-
versos tipos de instituições”, ex-
plica o executivo.

Além disso, Ambrósio expli-
ca ainda que a BDO tem o papel
de ajudar a mensurar todas as in-
formações de sustentabilidade
em um relatório, que passa a ser
também atestado pela consulto-
ria. “É um meio de dar mais cre-
dibilidade a esses negócios”.

Por conta disso, Ambrósio ob-
serva que esse público está perce-

bendo que é preciso mostrar ao
mercado que a companhia está
preocupada com o tema e que po-
de atender às expectativas de em-
presas parceiras, do consumidor
e até mesmo de instituições pú-
blicas, que exigem cada vez mais
companhias com esse perfil.

“É importante lembrar que
até os bancos já atuam com li-
nhas especiais de crédito volta-
das a esse público, também es-
tão se interessando pelo peque-
no e médio empresário”, apon-
ta Ambrósio.

No entanto, observa que ain-
da é preciso mitigar a cultura de

que o apelo susten-
tável é algo exclusi-
vo das grandes em-
presas. “Temos no
território nacional
cerca de mil empre-
sas que atuam nes-
sa frente. Isso acon-
tece porque ainda
temos um público

que não tem muita familiarida-
de com o tema”, conta.

De acordo com o executivo,
sustentabilidade tem e deve ser
trabalhada em toda sua ampli-
tude: nas áreas econômico-fi-
nanceira, transparência e go-
vernança corporativa, social e
ambiental. “É preciso que to-
das essas frentes sejam conjuga-
das”, explica.

Outro ponto de relevância
observado pelas empresas, se-
gundo o executivo, é a concor-
rência. “Os empresários já se

deram conta de que se não co-
meçarem a inserir isso agora te-
rão dificuldades no futuro, por
conta de a concorrência já ter
esse trabalho bem formatado”.

O trabalho de consultoria e au-
ditoria da BDO é feito dentro do
modelo Global Reporting Initiati-
ve (GRI) — instituição mundial
responsável por criar um padrão
de divulgação de informações de
sustentabilidade. “O GRI incenti-
va empresas que seguem seu pa-
drão sejam também auditadas
para que ganhem credibilidade
perante o mercado”, destaca.

Quanto aos segmentos que
mais buscam inserir o conceito
de sustentabilidade em suas
ações, Ambrósio conta que são
os mais diversos possíveis. Eles
vão desde indústrias ligadas à
infraestrutura, aço, minério,
petróleo e gás, construção ci-
vil, concessionária de rodovias
até o setor varejista. “São os se-
tores que mais têm contato
com o meio ambiente”, conta.

As vantagens de trabalhar
com sustentabilidade, ainda de
acordo com Ambrósio, é for-
mar uma imagem mais positiva
para o mercado, que enxerga a
companhia como uma institui-
ção que tem um desenvolvi-
mento sustentado do negócio.
Outro ponto positivo é a atra-
ção de mão de obra qualificada.
“Os profissionais do mercado
tendem a buscar uma empresa
que trabalhe com todo esse con-
ceito”, finaliza. ■ C.R.C.

Ações sustentáveis nas
pequenas empresas

Como elevar a qualidade
do saneamento básico

Consultoria constata
aumento do número de PMES
interessadas em melhorar
suas práticas ambientais
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Tratamento de
Esgoto nos projetos
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padrão da Global
Reporting
Initiative
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 nov. 2012, Inovação & Sustentabilidade, p. 13.
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