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Especial | Negócios sustentáveis

Entrevista Mario Monzoni, diretor do Centro de Estudos
em Sustentabilidade da FGV, quer empresas engajadas

“Sustentabilidade não
pode ser como uma
pregação de padre”

SILVIA COSTANTI/VALOR

Mario Monzoni, diretor do GVces: “Conseguiremos escala quando discutirmos sustentabilidade em política fiscal”

Sergio Adeodato
Para o Valor, de São Paulo

Quando rabiscou a ideia no
guardanapo durante uma con-
versa com amigos em um res-
taurante de São Paulo, o profes-
sor Mario Monzoni, à época es-
tudante de doutorado na Funda-
ção Getulio Vargas (FGV), não
imaginava a repercussão de le-
var para uma escola de econo-
mia um tema até então estranho
às empresas. “Nem nos nossos
melhores sonhos vislumbráva-
mos o que aconteceu no merca-
do e na gestão pública”, conta.

Ao completar dez anos, o Centro
de Estudos em Sustentabilidade
(GVCes), da FGV, na capital paulis-
ta, reúne um acervo de conheci-
mento, indicadores e práticas de
gestão que ilustra como o apelo
ambiental e social passou a ser vis-
to pelo setor produtivo como uma
questão de sobrevivência.

Na última década, a sustenta-
bilidade foi incorporada ao mer-
cado de ações e o meio empresa-
rial concentrou suas atenções no
risco climático. Governos e cor-
porações passaram a exercer o
poder de compra para a disse-
minação de boas práticas em
suas cadeias de fornecedores. “O
modelo de negócios mudou;
nossa função é elevar esse pa-
drão, destruindo pontes para
trás”, afirma o diretor do GVces.

No casarão onde está instala-
do, em uma pacata rua da região
central da capital, 60 pesquisa-
dores e funcionários dão conta
de um trabalho iniciado por
Monzoni e mais dois especialis-
tas — os professores Rubens Ma-
zon e Gladis Ribeiro, dedicados
a uma pesquisa sobre investi-
mentos responsáveis no Brasil.
Dos inventários de carbono aos
indicadores de desenvolvimento
local, ao longo dos anos, os pro-
jetos lá conduzidos mapearam
oportunidades, influenciaram
políticas públicas e direciona-
ram decisões do setor privado.

O prestígio da academia aju-
dou a sustentabilidade a tomar
vulto e ser incorporada às plani-
lhas financeiras e produtos de
largo consumo. De agora em
diante, diz Monzoni, o desafio é
desenvolver métricas e mecanis-
mos de mercado capazes de
abranger também os pequenos,
tornar a economia verde mais
inclusiva e multiplicar a escala
das boas práticas.

Valor: Por induzir a revisão de
padrões estabelecidos, a sustentabi-
lidade enfrentou – e de certa forma
continua enfrentando – resistên -
cias. Qual o ambiente econômico,
ambiental e político no qual o as-
sunto veio à tona?

Mario Monzoni: O debate vem
desde a Conferência das Nações

Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, em 1992,
quando a FGV criou um centro
internacional sobre o tema, no
Rio de Janeiro. Mas a palavra
“s u s t e n t a b i l i d a d e” tal como en-
tendemos hoje surgiu no meio
acadêmico com o nascimento
do GVCes, em São Paulo. Para
multiplicar o conceito, a ideia
foi inseri-lo na grade curricular
de uma escola de referência na
formação de gestores, privados e
públicos. A base inicial foi o diá-
logo pioneiro com o setor finan-
ceiro, resultado da experiência
que tive ao coordenar o Projeto
Eco-Finanças, na ONG Amigos
da Terra. Na virada para o século
XXI, acompanhei o movimento
do setor, empurrado pelo Banco
Real. Fizemos oficinas sobre ad-
ministração ambiental para ins-
tituições financeiras, com meto-
dologia do International Finan-
ce Corporation (IFC) — braço
privado do Banco Mundial. Esse
foi o pilar inicial. Não imaginá-
vamos que as ações fossem além
da indústria financeira e alcan-
çassem o patamar de hoje. Era
algo inovador, mas não havia
descrença por parte dos mais or-
todoxos. Em 2007, com o relató-
rio do Painel Intergovernamen-
tal sobre Mudanças Climáticas
(IPCC) e a repercussão do filme
de Al Gore sobre o aquecimento
global, o tema ganhou destaque
no meio empresarial. E como já
tínhamos o respaldo de uma es-
cola de tradição, como a FGV,
não foi preciso muito esforço
para explicar de onde vínhamos
o que queríamos.

Valor: O primeiro programa do
centro foi o New Ventures, focado
em inovação e empreendedorismo.
Qual foi o empurrão para o leque se
ampliar?

M o n zo n i : Começamos com
uma ideia na cabeça e R$ 55 mil
doados pelo Banco Real como
apoio institucional. Hospeda-
mos o New Ventures, que durou
sete anos, em parceria com o
World Resources Institute. Uma
das maiores realizações do GV-
Ces nesses anos foi participar da
construção do Índice de Susten-
tabilidade Empresarial (ISE), da
BM&FBovespa, a partir de 2004.
Criamos uma régua para medir
práticas de sustentabilidade das
empresas. Não bastavam reu-
niões mensais de três horas, foi
necessário pesquisar bench-
marks. Nosso modelo inclui ofi-
cinas e seminários, produção de

conhecimento, comunicação e
articulação. Aprendemos muito
no relacionamento com empre-
sas e sociedade.

Valor: A palavra “sustentabilida -
de” tornou-se bastante popular na
última década. Quais os cuidados
que a academia tem tomado para
que o tema não caia no lugar co-
mum e induza mudanças efetivas
de escala em boas práticas, sem o
risco do “greenwashing”?

M o n zo n i : No passado, acredi-
tava-se que a discussão sobre
meio ambiente era coisa para
governos e sociedade civil, am-
bientalistas. Nos últimos 20 ou
30 anos, o setor empresarial co-
meçou a entender que poderia
contribuir para um novo mode-
lo de desenvolvimento. Mais que
isso, poderia — e deveria — dimi -
nuir os riscos de perder sua pró-
pria sustentabilidade como em-
presa no longo prazo. O portfó-
lio de negócios do século XXI é
diferente em relação ao XX.
Conseguiremos escala quando
discutirmos sustentabilidade
em política fiscal.

Valor: Alguns setores mais resis-
tentes alegam que incentivos fiscais
nesse campo podem prejudicar a
competitividade. O senhor concor-
da com isso?

M o n zo n i : Não. Temos falado
muito de crédito, mas o princi-
pal instrumento é o fiscal. No sé-
culo XIX já se falava que as ex-
ternalidades das empresas deve-
riam ser devolvidas para elas na
forma de impostos. Hoje passa-
mos por uma crise ambiental,
onde a questão da internaliza-
ção dos impactos externos ga-
nha força. Empresas já contabili-
zam isso por meio da gestão, pa-
ra reduzir riscos. Nos próximos
dez anos, as externalidades de-
verão entrar na conta dos custos
via tributação. O fluxo de caixa
vai mudar e os preços relativos
vão ficar como deveriam ser,
mais reais.

Valor: O ritmo das mudanças
condiz com a urgência ambiental
do planeta?

M o n zo n i : Estamos na borda da
pizza. A sustentabilidade nem
começou. O tema ainda é margi-
nal, embora a discussão sobre
novas práticas tivesse crescido
muito. Nossa conversa agora se-
ria algo insano há dez anos. Não
podemos dar um cavalo de pau
num transatlântico. Mas pode-
mos fornecer enzimas, como ca-
talisadores, para o processo
acontecer mais rapidamente. A
nova e a velha economia vão
coexistir durante este século. Es-
quizofrenias existem, inclusive
dentro do próprio governo, que
pela manhã se reúne no Fórum
de Mudanças Climáticas e à tar-
de discute o pré-sal.

Valor: Na periferia, políticas de
sustentabilidade perdem força em

tempos de crise financeira global.
Há algo no cenário capaz de mudar
isso?

M o n zo n i : Ela sempre será mar-
ginal. Não estamos num nível ci-
vilizatório onde a sustentabili-
dade chegou para governar. Ela
contribui de maneira periférica,
mas crescente. Nas empresas
que vivem a inércia de 250 anos
de capitalismo, as questões do
“botton line” econômico conti-
nuam pesando mais nas deci-
sões, sem dúvida.

Valor: Um importante desafio da
academia é comprovar com núme-
ros que a sustentabilidade é finan-
ceiramente mais vantajosa. O que
avançou nisso?

M o n zo n i : Muitas pessoas fa-
lam que a sustentabilidade é ca-
ra. Mas não é isso. A insustenta-
bilidade é que é barata, porque
utiliza subsídios sociais e am-
bientais para competir. O im-
posto teria a função de compen-
sar o que a sociedade está pa-
gando de maneira difusa, ao
consumir produtos que geram
impactos nocivos. Se a demanda
por esses bens cair, o capital ten-
derá a migrar para outras fontes,
gerando escalada e reduzindo
custos para o que se considera
mais sustentável. Não é a ener-
gia solar que é cara, é o carvão
que é barato. Hoje o debate che-
ga ao conselho de administra-
ção das empresas. Como acade-
mia, o grande dilema é construir
uma narrativa para que a sus-
tentabilidade não seja como
uma pregação de padre. O setor
empresarial tem de ser parte da
solução e não um problema. Tra-
balhamos a construção de valor,
que não é só aumento de receita.
É a diminuição de risco, por
exemplo. Cada prática pode ge-
rar valor ou evitar que ele seja
destruído. Quanto custa um ar-
ranhão na marca de uma insti-
tuição que financia desmata-
mento ou trabalho escravo?

Valor: Além da política tributá-
ria, qual o papel dos governos nesse
processo de incorporação de práti-
cas produtivas menos danosas sob o
aspecto social e ambiental? Esta-
mos avançando?

M o n zo n i : Lidamos muito com
a chamada “equação de deman-
da agregada”, onde há duas va-
riáveis importantes, na forma de
incentivos. Uma é o “I”, de inves-
timento. A outra é o “G”, de gas-
to público — compras e contra-
tações dos governos. Em 2004,
nos chamaram de loucos quan-

cal no longo prazo. Foi o que
apresentamos em Juriti (PA), a
pedido da Alcoa, referência para
novos projetos previstos para o
país. Agora temos um PAC 2, esti-
mado em R$ 1 trilhão, um inves-
timento gigantesco que gostaría-
mos que acontecesse dentro de
determinados princípios de sus-
tentabilidade.

Valor: O diálogo faz parte da
chamada “economia verde inclusi-
va”. Qual o poder da tecnologia da
informação para chegarmos a ga-
nhos sociais e ambientais?

M o n zo n i : É um novo jeito de se
fazer negócio, com transparên-
cia plena, internet e redes sociais.
Não há o que esconder. Além do
fim das distâncias, a transparên-
cia das relações, inclusive econô-
micas, é algo marcante. Para re-
duzir emissões, costumamos
pensar em tecnologia hard. A
gente não pensa na tecnologia
soft. Mas é possível conseguir
avanços na questão climática
com inteligência e informação.
Por isso um dos nichos mais pro-
missores da atualidade é o uso
dessa ferramenta para resolver
problemas de mobilidade urba-
na e eficiência energética.

Valor: Pensando no futuro, quais
os temas de vanguarda que nos pró-
ximos anos devem se desenvolver no
rastro do debate sobre a sustentabi-
lidade?

M o n zo n i : Os próximos dez
anos serão muito férteis no deba-
te sobre a inclusão das questões
ambientais nas contas nacionais.
Para fazer sentido, as decisões so-
bre investimento e consumo pre-
cisam incorporar todos os cus-
tos. Outro aspecto promissor é a
valoração dos serviços ecossistê-
micos, os recursos oferecidos pe-
la natureza bem conservada. O
clima, por exemplo, avançou na
agenda porque o carbono pas-
sou a ser mensurado, reportado e
precificado. Falta ainda uma ré-
gua para fazer o mesmo com os
demais serviços ambientais. O te-
ma mobiliza o chamado The B
Team, um grupo de lideranças
globais em sustentabilidade. É
um campo apaixonante da eco-
nomia ambiental, que hoje tem o
desafio de contribuir para trans-
formar a urgência em ação. Há
muito que avançar nos indicado-
res sociais, onde há muita desi-
gualdade. A sociedade precisa se
organizar para inverter o proces-
so de destruição. Há tecnologia,
mas não estamos sendo sábios
suficientes para isso.

“Nem nos nossos
melhores sonhos
vislumbrávamos o que
aconteceu no mercado e
na gestão pública”

do fizemos o primeiro evento
sobre compras públicas susten-
táveis. Fomos recebidos a pedra-
das como hereges: “A Lei 8.666,
sobre licitações públicas, não
permite isso; obriga o menor
p r e ç o”, criticavam. Mas logo sur-
giram iniciativas internacionais
e pareceres de juristas dizendo
diferente. Há motivação consti-
tucional para se optar pelo mais
sustentável. O assunto tornou-se
política pública. No entanto, na
minha leitura, o setor empresa-
rial tem caminhado mais rapi-
damente do que o governo na
incorporação da sustentabilida-
de na tomada de decisão.

Valor: Na última década, a ques-
tão climática polarizou o debate
ambiental e as negociações para
acesso a recursos financeiros. Como
o tema tem refletido no trabalho do
GVCes?

M o n zo n i : De maneira voluntá-
ria, muitas grandes empresas es-
tão medindo e reportando emis-
sões de carbono, dentro do Pro-
grama GHG Protocol, operado
por nós junto com o WRI e World
Business Council. As corporações
globais participam das reuniões
sobre clima da ONU. Elas perce-
beram que estamos falando de
dinheiro. Gerenciar impactos no
clima significa gerenciar energia,
por exemplo. No entanto, instru-
mentos econômicos, a exemplo
do mercado de carbono, não de-
veriam ser adiados permanente-
mente como ocorre no Brasil.
Outros países estão construindo
seus mercados. Estamos perden-
do tempo. E sujando a nossa ma-
triz energética com carvão, gás
natural e combustíveis fósseis no
transporte de carga.

Valor: Hoje em dia já não se ad-
mite a chegada de um grande em-
preendimento a uma região, sem
controle ambiental e social. Como a
academia tem contribuído para es-
sa nova realidade?

M o n zo n i : É preciso trabalhar
no nível local com uma agenda
que presume governança e arti-
culação política sobre o futuro
comum. Construímos um con-
junto de indicadores capaz de
monitorar o desenvolvimento lo-

“Quanto custa um
arranhão na marca de
uma instituição que
financia desmatamento
ou trabalho escravo?”

Todos ganham na reciclagem de copos descartáveis
Silvia Torikachvili
Para o Valor, de São Paulo

São cerca de 25 as indústrias que
produzem copos descartáveis, um
segmento que emprega por volta
de 10 mil pessoas e coloca no mer-
cado 8 mil toneladas/mês. Esse vo-
lume deve aumentar gradativa-
mente mais 2 mil toneladas, já que
os fabricantes precisam cumprir a
norma técnica que obriga acres-
centar mais 40% de matéria prima
no peso dos copos. Em contrapar-
tida, as cooperativas de reciclagem
conseguem um retorno de 3% a 5%
do descarte. Tudo que não retorna
ao ciclo que transforma o descarte
em outros produtos tem como
destino os aterros sanitários.

Multiplicar as centrais de tria-
gem, aumentar a quantidade de

cooperativas e de catadores e in-
centivar a educação ambiental pa-
ra que os resíduos sólidos tenham
destino adequado são preocupa-
ções das empresas privadas e das
organizações que treinam os coo-
perados para ampliar a coleta sele-
tiva. Embora em ritmo mais lento,
o poder público também está
atento, já que 2014 é o prazo fatal
para acabar de vez com os lixões.

A Reciclázaro, organização que
há 15 anos atua como incubadora
de projetos que combinam acolhi-
mento de pessoas em situação de
risco com geração de trabalho e
renda por meio da reciclagem, tem
parceria com 12 cooperativas que
seguem a cartilha do empreende-
dorismo. Cada cooperativa man-
tem uma média de 30 catadores
em sistema de associação.

Para pertencer ao quadro, o coo-
perado adquire uma cota de parti-
cipação entre R$ 1 mil e R$ 2 mil, fi-
nanciada em até 10 vezes. O piso
da remuneração mensal é um salá-
rio mínimo, pode crescer a partir
da própria organização e do incre-
mento das coletas. Quando deixa a
cooperativa, o associado é ressarci-
do do investimento, conta Camille
Carletti, coordenadora do projeto.
“Todo cooperado entra sabendo
que o projeto tem porta de saída e
vai se preparando para empreen-
der o próprio negócio assim que se
sentir fortalecido”, afirma.

Questões sociais e ambientais
preocupam os fabricantes. A res-
ponsabilidade pela logística rever-
sa é proporcional ao aumento do
valor da multa pelo descumpri-
mento das leis – tanto que a inclu-

são social está associada ao au-
mento das cooperativas e das reci-
cladoras no país. Todos ganham. A
mesma máquina que opera resí-
duos industriais transforma plásti-
co pós-consumo, aparas e refugos.

A indústria da reciclagem admi-
nistra 70% de material pós-consu-
mo e 30% industrial – números que
já foram exatamente inversos há
menos de dez anos, segundo Silvia
Rolim, do Plastivida (Instituto Só-
cio-Ambiental dos Plásticos). O
plástico reciclado custa entre 30%
e 40% mais barato que o plástico
virgem – “e tem a mesma função de
fabricar produtos; só não pode
voltar na forma de recipiente ou
embalagem de alimentos”.

Foi dessa preocupação dos fa-
bricantes com o aproveitamento
do descarte que surgiu a Coope-

rativa Vitória do Belém, em São
Paulo, inaugurada no início do
mês com o desafio de gerar tra-
balho e renda para 90 coopera-
dos durante 24 horas/dia em dois
turnos num ambiente seguro,
claro e limpo – um verdadeiro la-
boratório de reciclagem com ca-
pacidade para 15 mil tonela-
das/dia. A área de 10 mil m2 deve
atender os quase 40 mil morado-
res do bairro do Belém, que vão
receber treinamento constante
dos 30 líderes que coordenam os
trabalhos de conscientização. A
capacitação nas escolas também
é parte importante para o funcio-
namento da cooperativa e conta
com a colaboração de biólogos e
gestores ambientais encarrega-
dos das palestras e da distribui-
ção dos folders que as crianças le-

vam para casa com a missão de
ensinar aos pais a importância
do descarte certo no lugar certo.

O projeto piloto conta com o pa-
trocínio de empresas como Ger -
dau (R$ 80 mil), Nestlé (R4 150
mil), Dixie (R$ 120 mil), Pe t r o b r a s
(R$ 200 mil) interessadas em in-
crementar e acelerar o processo da
coleta seletiva. Como os maiores
gastos da cooperativa são água e
luz, a edificação já foi planejada
com sistemas de captação das
energia solar e da água da chuva,
além de tratamento de esgoto. A
estação de reciclagem, que recebe
e processa o material antes de en-
viar à empresa transformadora,
tem convênio com a Prefeitura que
entra na logística com dois cami-
nhões, segundo Aparecido Mar-
tins, supervisor da Reciclázaro.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29, 30 nov. e 1 dez 2013, Especial Negócios sustentáveis, p. G2.




