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dia com suas obrigações fiscais, que
trabalhem com ética, que tenham
transparência com todos os públicos
com os quais se relaciona (os cha-
mados stakeholders), que respeitem
o consumidor, os funcionários, a co-
munidade e o meio ambiente, ou
seja, que atuem com responsabili-
dade social.

Á ALGUNS ANOS, AS PES-

SOAS VIAM COM BONS O-

LHOS AS EMPRESAS QUE

FAZIAM UMA DOAÇÃO ES-

PORÁDICA PARA ALGUMA INSTITUIÇÃO

OU QUE ELABORAVAM CAMPANHAS DE

AGASALHO INTERNAMENTE UMA VEZ POR

ANO. Ações assistencialistas como es-
sas continuam importantes, mas o
mundo corporativo passou a ser mais
cobrado. Há mais de dez anos o
consumidor deseja que as
empresas mostrem as
ações de responsabi-
lidade social, só
assim ele se dis-
põe a adquirir
produtos e servi-
ços de empresas
que estejam em



Mas do mesmo modo que algu-
mas empresas abraçaram o conceito e
o colocaram na gestão estratégica do
negócio, outras passaram a usá-lo
como ferramenta de marketing, e só.
"Esse passou a ser um assunto muito
falado, mas conceitualmente não fun-
ciona", comenta o presidente-execu-
tivo do Conselho Empresarial Brasi-
leiro para o Desenvolvimento Susten-
tável (CEBDS), Fernando Almeida.
"O Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) aponta que o setor
privado investiu cinco bilhões de reais
na área social, mas o índice de Desen-
volvimento Humano (IDH) não
muda. Então tem alguma coisa errada.
E preciso sair da visão de responsabi-
lidade social e partir para o empreen-
dedorismo sustentável", acredita.

Aos poucos, o conceito de susten-
tabilidade ganha força no Brasil e no
mundo. Essa história já começou há
algum tempo. Na época de 1960, as
questões relacionadas ao meio am-
biente passaram a ser discutidas em
todo o planeta, o que levou a Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) a
promover, em 1972, a Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Am-
biente, em Estocolmo (Suécia), um
marco para chamar a atenção do mun-
do em relação à natureza. Do encon-
tro surgiu a Declaração de Estocolmo,
introduzindo na agenda política inter-
nacional a dimensão ambiental como
condicionadora e limitadora do mo-
delo tradicional de crescimento eco-
nômico e do uso dos recursos naturais.

Um ano depois, foi instituída no
Brasil a Secretaria Especial do Meio
Ambiente. Também em 1973 o cana-
dense Maurice Strong lançou o con-
ceito de ecodesenvolvimento, apon-
tando que o caminho do desenvol-

vimento passaria por seis itens: satis-
fação das necessidades básicas, solida-
riedade com as gerações futuras, parti-
cipação da população envolvida, preser-
vação dos recursos naturais e do meio
ambiente, elaboração de um sistema so-
cial que garanta emprego, segurança so-
cial e respeito a outras culturas, e pro-
gramas de educação. Mas foi em 1987
que se começou a falar de sustentabili-
dade, quando a ONU definiu desenvol-
vimento sustentável como "o atendi-
mento das necessidades das gerações
atuais, sem comprometer a possibilida-
de de satisfação das necessidades das
gerações futuras".

O conceito de sustentabilidade tra-
balha em três dimensões: ambiental,

FERNANDO ALMEIDA É PRECISO ACELERAR
O PROCESSO DE MUDANÇA ATÉ CHEGAR

NUM MUNDO ECONOMICAMENTE BASEADO
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O que é o CEBDS?
A iniciativa privada tem aderido aos novos conceitos de forma bastante

pragmática. Um bom exemplo disso é o Conselho Empresarial Brasileiro para o
Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), fundado em 1997, com o objetivo de
propiciar ao meio empresarial e aos demais segmentos da sociedade
ferramentas para o desenvolvimento, visando aos direitos humanos, ao meio
ambiente, e à própria economia. Isso significa, nada menos, que a transformação
do modelo econômico atual em um novo paradigma.

O CEBDS é uma aliança entre grandes grupos empresariais do País. Segundo
a organização, todas as empresas que integram o conselho representam,
anualmente, 40% do PIB nacional e geram juntas mais de 600 mil empregos e
outros tantos empregos indiretos. Junto ao governo federal, o CEBDS integra a
Comissão de Política de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21, Grupo
Institucional de Produção Mais Limpa, Fórum Brasileiro de Mudança Climática,
Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, Fórum de Competitividade e
Biotecnologia e outros órgãos que operam em nível ministerial.

Por outro lado o poder público tenta também estimular atividades
produtivas baseadas no uso sustentável dos recursos naturais. Um bom
exemplo, embora muito criticado pelo aparente abandono do governo, é o
"Programa Brasileiro de Ecologia Molecular para o Uso Sustentável da
Biodiversidade da Amazônia" (Probem). O programa visa desenvolver as
potencialidades regionais de aproveitamento industrial da biodiversidade pela
iniciativa privada. Alguns dos produtos desenvolvidos são os cosméticos,
fármacos, corantes e óleos essenciais.
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O prêmio
vai par a...

No final de novembro, o CEBDS
entregou o troféu aos vencedores do
2° Prêmio CEBDS de
Desenvolvimento Sustentável, que
agraciou os melhores trabalhos nas
categorias mídia, setor acadêmico,
organizações não-governamentais,
administração pública e pequenas
empresas. Com o objetivo de
estimular ainda mais a inclusão da
gestão ambiental e da responsabilidade
social na atividade econômica, o
prêmio foi uma forma de estabelecer
o envolvimento de diferentes
segmentos sociais em torno do
desenvolvimento sustentável.

"Sempre procuramos premiar os

projetos nas três dimensões
(ambiental, social e econômica)",
afirma o presidente do CEBDS,
Fernando Almeida. "Isso ainda é muito
difícil por causa da compreensão
equivocada", diz.

Composto por 15 membros, o júri
do prêmio elegeu cinco vencedores
que receberam um cheque de dez mil
reais. Na categoria mídia, a vencedora
foi a repórter Elizabeth Oliveira, do
"Jornal do Commercio", com a
reportagem "Hora das construções
sustentáveis". A Universidade Federal
de Pernambuco conquistou o prêmio
da categoria setor acadêmico com o
projeto "O imaginário
pernambucano". Na categoria
Organização não-Governamental, o
vencedor foi o projeto
"Castanhas-do-Brasil", da ONG
Ibens - Instituto Brasileiro de
Educação em Negócios Sustentáveis.
O prêmio da categoria Administração
Pública ficou para a Secretaria Estadual
do Meio Ambiente do Paraná, com o
projeto sustentável para suinocultura.
A vencedora da categoria Pequena
Empresa foi a Cerâmica da Serra
da Capivara, do Piauí.

social e econômica, e, apesar de ter sido
lançado há algum tempo, só agora
ganha força. "Uma cultura precisa de
décadas para se estabelecer, isso não
acontece de uma hora para outra.
Esse é um processo que a humani-
dade vai ter de absorver e que as em-
presas já estão absorvendo", comenta
Almeida. Entre as que já entenderam
o que é sustentabilidade estão a Al-
coa, a Braskem e a Gerdau. A Bras-
kem, por exemplo, está trabalhando
para reduzir as emissões atmosféricas
o consumo de água e de energia, e
também tem ações para manter um
relacionamento cada vez mais es-
treito com as comunidades próximas
às instalações da empresa. "O foco no
equilíbrio entre desenvolvimento
econômico, social e ambiental nos
empurra para desenvolver processos
cada vez melhores, que usam cada
vez menos o impacto ao meio am-
biente", enfatiza o gerente de saúde,
segurança e meio ambiente da Bras-
kem, Jorge Soto.

Na Alcoa, já no final da década de
80, foram estabelecidos os valores ins-
titucionais, incluindo o meio am-
biente, a área social, a segurança no
trabalho, a saúde, o retorno aos acio-
nistas e o trato às pessoas, que contri-
buíram para a implantação do concei-
to de sustentabilidade. De acordo
com o presidente da empresa,
Franklin Feder, esses valores
unem as 400 fábricas, espalhadas
por 40 países. "Você pode chegar
na instalação da Hungria, da
China ou de Itajubá
(Minas Gerias)

que todos saberão que o primeiro
valor da Alcoa é segurança no
trabalho", diz ele. "Adicionamos a isso
uma atividade especificamente voltada
para o desenvolvimento sustentável,
nas suas tradicionais três dimensões",
comenta. Foi no final dos anos 90 que
o conceito de sustentabilidade ganhou
força dentro da empresa e criou-se,
globalmente, a diretoria dedicada ao
assunto. "O conceito de desenvolvi-
mento sustentável é muito mais pra-
gmático que o de responsabilidade so-
cial porque se presta muito mais ao
desenvolvimento de ações específicas",
comenta o presidente da Alcoa.

A empresa criou até uma defini-
ção operacional de desenvolvimento
sustentável. "Operacionalizamos esse
conceito usando os valores, os princí-
pios da Alcoa, de forma que ele pode
ser aplicado na prática", comenta o
gerente de saúde, segurança, meio
ambiente e sustentabilidade, Maurí-
cio Born. "Usamos os valores da em-
presa para construir sucesso econô-
mico, excelência ambiental e respon-
sabilidade social por meio de parce-
rias com todas as partes interessa-
das", explica. A partir disso, a em-
presa criou uma série de programas e >;
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"O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES

DAS GERAÇÕES ATUAIS, SEM COMPROMETER A

POSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES

DAS GERAÇÕES FUTURAS". É ASSIM QUE A ONU
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também uma estrutura não só para
revisar os processos internos como
também para buscar parcerias. Um
dos projetos é de inovação tecnológica
para a reciclagem de embalagem longa
vida, criado em parceria com clientes
(Tetra Pak, Klabin e TSL) que, se-
gundo Born, é um exemplo prático de
sustentabilidade. Isso porque o projeto
foi feito a partir do desenvolvimento
de tecnologia brasileira, foi viabilizado
como negócio, promoveu a valorização
da embalagem - que tinha uma des-
tinação pós-consumo complicada, e
também ajudou cooperativas de cata-
dores. "Aí se tem uma direção ambien-
tal, social, tecnológica e econômica",
comenta Born.

O executivo dá ainda o exemplo
da revalorização de resíduos. O que a
lei brasileira chama de resíduo é, para
a Alcoa, um insumo que se compra.
"Você foi ao mercado, comprou e
trouxe para o seu processo e não in-
corporou ao produto, se não ele não
virava resíduo, e teve de descartá-lo",
diz. Mas para descartá-lo é preciso
pedir autorização para o órgão com-
petente, embalar, sinalizar, transpor-
tar e ainda pagar para enterrar, in-
cinerar ou reprocessar o material. "Do
ponto de vista de meio ambiente, de
ecologia industrial e do econômico
não faz o menor sentido, porque pa-
guei por um negócio que eu não vou
ter no meu produto e estou tendo
despesa para tirar", aponta. Hoje a
empresa promoveu a redução da
quantidade de resíduos gerados,

mudou processos de desenvolvimento
de tecnologia e busca aplicar materi-
ais em outros segmentos, como um
dos resíduos antes descartados e que
são excelentes para a indústria de
cimento, hoje é um produto.

Born ressalta que um dos pilares
para que as empresas consigam promo-
ver o desenvolvimento sustentável são
os funcionários. "Não adianta nada ter
sucesso econômico, prejudicando a
saúde das pessoas, tendo sua capa-
cidade de trabalho reduzida", comenta.

A Gerdau aposta em um dos prin-
cípios básicos do desenvolvimento
sustentável: o reaproveitamento. Ho-
je, cerca de 70% do que a empresa não
consegue transformar em aço,
entrega para outras indús-
trias que transformam
esse produto em outro
bem. Isso faz com que
apenas 30% do lixo te-
nham de ser deposi-
tado em áreas prepa-
radas para que não cau-
sem danos ao meio
ambiente. Segundo o
diretor de engenharia,
energia e meio am-
biente da Gerdau, Eri-
co Sommer, muitas ve-
zes a própria empresa
paga para que outras
indústrias fiquem com
o "lixo". A Gerdau tam-
bém faz ações junto a
comunidades que estão
próximas às fábricas e

montou restaurantes que cobram valo-
res simbólicos por "um bom prato de
comida". "Não damos porque acha-
mos que dar não é o correto, é o velho
ditado o correto é ensinar a pescar e
não dar o peixe", diz Sommer.

Mas o caminho para o desenvolvi-
mento sustentável ainda é grande. "Te-
mos de acelerar o processo de mudan-
ça, passando de um mundo economi-
camente conservador e tradicional para
um mundo economicamente baseado
no desenvolvimento sustentável", con-
clui Fernando Almeida, .•m

JORGE SOTO A ALCOA
CRIOU UMA DEFINIÇÃO

OPERACIONAL DE

DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL,

BASEADA NOS

VALORES DA EMPRESA
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