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A
matéria de capa desta edição da BRASIL SUSTENTÁVEL 
coloca em discussão os potenciais benefícios 
produzidos por megaeventos esportivos, como a 

Copa do Mundo de 2014, em 12 capitais brasileiras e os Jogos 
Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.  

Ambos darão grande visibilidade ao país. Mais 
importante do que a realização das competições em si, 
é o legado que os dois eventos, principalmente os Jogos 
Olímpicos, poderão deixar: a melhoria da qualidade de vida 
para as próximas décadas e para as futuras gerações dentro 
da dimensão da sustentabilidade. 

Vale recorrer a exemplos. Montreal, em 1976, montou 
uma estrutura superdimensionada e pouco utilizada após os 
jogos. Atenas, em 2004, incorreu em erros graves, gerando 
problemas ambientais e enfrentando até denúncias de 
corrupção. Pequim, mais recentemente, precisou paralisar 
suas indústrias para amenizar a poluição atmosférica 
endêmica naquela região da China. 

Por outro lado, Barcelona se reconstruiu como cidade 
após 1992, e hoje ostenta a posição de um dos principais 
polos turísticos da Europa. Sidney transformou a vasta 
área de um antigo lixão na maior praça de esporte do país. 
Londres está construindo a vila olímpica num bairro pobre 
e degradado da cidade, que servirá, após os jogos de 2012, 

como área de habitação popular. A Alemanha realizou 
uma Copa impecável em 2006, tanto do ponto de vista 
organizacional como ambiental. 

O Rio assumiu uma responsabilidade muito grande ao 
se credenciar para promover as Olimpíadas de 2016, com as 
demais cidades brasileiras que vão sediar a Copa de 2014, e 
deve mirar-se nas experiências bem-sucedidas.   

É fundamental que todo o esforço, envolvendo os três 
níveis de governos, a iniciativa privada e a sociedade civil 
organizada, traga benefícios de longo prazo, dotando 
as cidades de infraestrutura nas mais diversas áreas – 
transporte, segurança, comunicação, organização, rede 
hoteleira (incluindo aí capacitação de trabalhadores e 
voluntários), rede de saúde etc. 

O êxito é possível. O licenciamento ambiental e o controle 
dos gastos devem seguir critérios responsáveis, ágeis, 
transparentes e inteligentes. Além dos parâmetros legais, 
os preparativos precisam estar contidos nos princípios 
do desenvolvimento sustentável, aliando-os às medidas 
compensatórias para recuperar áreas ambientalmente 
degradadas e ampliar a inclusão social. 

c a R t a  d o  p R e s i d e n t e

Fernando Almeida

o legado dos megaeventos

diReto do conselho

Sustentável 2010 
no Rio de Janeiro

Varejo  
Responsável

Parceria com 
Market Analysis

anote na agenda: o primeiro dos 
ciclos de encontros sustentáveis 
2010 será no dia 6 de maio, das 
9h às 16h no edifício rb1, no rio 
de janeiro. sob o tema “cidades 
e mudanças climáticas”, serão 
debatidos os cenários atuais e 
previstos para as cidades brasileiras, 
além de ações de adaptação e 
mitigação. o evento contará com  
a presença do presidente do  
wbcsd, bjorn stigson. mais 
informações e inscrições,  
acesse www.sustentavel.org.br.

em conjunto com a souza 
cruz e a fundação dom 
cabral, o cebds realizou em 
janeiro o workshop princípios 
fundamentais do varejo 
responsável e o modelo de 
varejo do futuro. a proposta é 
conquistar adesão das empresas 
e fornecer orientações nos 
moldes do pacto global. os 
documentos estarão em 
consulta pública a partir de 
março no site da fdc  
(www.fdc.org.br). 

terá início no mês de março uma 
pesquisa de opinião quantitativa e 
qualitativa que será apresentada 
nos encontros do sustentável 
2010. o estudo abordará os três 
temas do ciclo de encontros 
sobre sustentabilidade e gestão 
responsável: “cidades e mudanças 
climáticas”, “comunicação e 
educação” e “negócios inclusivos”. 
serão entrevistados público geral 
e formadores de opinião dos três 
setores. mais informações,  
acesse www.cebds.org.



6
 [

b
s

]
 j

a
n

/
f

e
v

 
2

0
1

0

Uma bicicleta movida a bateria, dobrável, pesando 10 kg, transportável numa 
bolsa. Esse sonho futurista existe na Nova Zelândia, onde o inventor Grant Ryan 
desenvolveu a Yike Bike, uma solução para os problemas de mobilidade urbana e 
poluição. A bicicleta atinge 20 km/h, é fabricada com um composto de carbono 
e a bateria acoplada possui autonomia de 10 km. Além disso, demora apenas 
30 minutos para ser carregada. O preço fica entre 3.500 a 3.900 euros, mas 
por enquanto só pode ser comprada na Nova Zelândia e países da Europa. 
“Estamos trabalhando para proporcionar um atendimento de alto nível 
ao consumidor, o que é difícil de fazer em todos os lugares de uma 
vez só”, disse Ryan à BRASIL SUSTENTÁVEL. Ele acredita que a Yike Bike 
possa chegar ao Brasil em 2011, pois há brasileiros com interesse no 
veículo. Mais informações em www.yikebike.com. 

Bicicleta 
elétrica

«edição beto gomes»

notas
tecn o lo g ia •  san e am ento •  m ercad o f i nan cei ro •  em pre sas

além de pesar  
10 kg, a Yikebike 
é dobrável e cabe 
numa mochila



As emissões de Gases 
de Efeito Estufa (GEE) 

serão incorporadas, 
a partir deste ano, a 
um novo indicador 

de referência da 
BMF&Bovespa. O Índice 

Carbono Eficiente foi 
criado para incentivar 

as 50 empresas que 
mais negociam ações 

no pregão paulista 
(as listadas no IBrX-
50) a adotar práticas 

efetivas de gestão 
ambiental. O indicador 

será ponderado pelo 
inventário de emissões 

das companhias, e 
atribuirá um peso 

diferente a cada ação 
do IBrX-50 – quanto 

menor a relação entre 
as emissões de gases e 
a receita da empresa, 

maior a sua eficiência. 

efeito 
estufa na 
Bovespa

Brasileiras no ranking 
bradesco, petrobras e natura estão entre as 100 empresas mais 
sustentáveis do mundo, anunciou em davos, a revista canadense 
corporate Knight, especializada em responsabilidade social empresarial. 
o bradesco ficou em 94.º lugar, a petrobras em 96.º e a natura em 99.º. 
integram o ranking empresas de 24 países. o bradesco ganhou pontos 
pela boa relação entre a produtividade e a emissão de c02, mas perdeu 
na geração de resíduos. petrobras saiu-se bem em eficiência energética, 
mas perdeu pela ausência de mulheres no conselho de administração. 
natura ganhou pelos relatórios rigorosos no padrão gRi, mas perdeu 
também pela falta de mulheres no conselho. as três empresas mais 
sustentáveis do mundo, pela ordem, são: general electric (eua), pacific 
gas&electricity (eua) e a empresa de logística tnt nv, holandesa.

Três alunos do ensino médio do Colégio Santo Agostinho (RJ) passaram dez dias 
viajando de barco pelo Rio Acuti-Pereira, na Ilha de Marajó, em julho de 2009, 
visitando comunidades ribeirinhas. O projeto, batizado CSA Sem Fronteiras, proporciona 
o intercâmbio cultural entre alunos e ribeirinhos e o conhecimento da realidade de 
um Brasil esquecido. Os estudantes promovem a melhoria na qualidade de vida da 
população distribuindo kits-saúde (escovas, pastas de dentes e remédios básicos sem 
contraindicação) e instalando caixas d’água com água tratada nas comunidades. “O 
que vi e vivi não tem preço, cresci dez anos em dez dias”, diz o estudante Lutti Guedes. 
“Há uma canção de Milton Nascimento que afirma: ‘vocês estão sentados de frente 
para o mar e de costas para o Brasil’. É hora de conhecermos mais a fundo o nosso país”. 

Cena amazônica

comunidade menino deus,  
Rio acuti-pereira, ilha de marajó
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falsa

o instituto akatu divulgou no fim 
de 2009 uma pesquisa sobre o 
estilo de vida dos jovens brasileiros 
e o modo como eles percebem e 
adotam práticas sustentáveis no 
dia a dia. o trabalho faz parte de um 
mapeamento mundial coordenado 
pelo pnuma (programa das nações 
unidas para o meio ambiente) e 
mostrou alguns resultados positivos 
interessantes, como revela hélio 
mattar, diretor-presidente do akatu.

Como os jovens percebem a 
sustentabilidade hoje em dia?
um ponto importante da pesquisa 
foi notar que eles têm sensibilidade 
para a sustentabilidade, mas não 
a percebem como tal. de maneira 
geral, eles não sabem exatamente 
do que se trata, mas se identificam 

com as práticas sustentáveis. num 
dos pontos do levantamento, por 
exemplo, foram apresentados 
alguns cenários que pressupunham 
uma vida mais saudável e, 
diferentemente do que aconteceu 
em outros países, os jovens 
brasileiros não resistiram a nenhum 
desses cenários, como a criação  
de jardins urbanos, em que as 
pessoas poderiam produzir seus 
próprios alimentos.

Quais as principais  
conclusões da pesquisa?
além da boa aceitação desses 
cenários, alguns deles bastante 
distantes da realidade dos 
entrevistados, um aspecto 
importante foi notar que jovens 
com alto capital social aparecem 

em todas as classes sociais. 
cerca de 27% das pessoas que 
participaram da pesquisa têm uma 
grande propensão em interferir 
nas decisões e ações de suas 
comunidades.

O trabalho revelou  
alguma grande surpresa?
uma que merece destaque é a 
importância dada às mudanças 
climáticas. em 2001, realizamos uma 
pesquisa que mostrou que 21% dos 
entrevistados consideravam esse 
assunto como um grande desafio.  
no mapeamento que divulgamos 
agora, esse índice subiu para 61%.  
isso é reflexo da ação de 
organizações sociais, e 
principalmente da exposição  
do assunto na mídia.

PINGUe-PONGUe  
hélio mattar

Juventude sustentável

notas

Mais da metade da população 
brasileira já têm acesso à rede de 
esgoto, de acordo com pesquisa 
encomendada pelo Instituto Trata 
Brasil, realizada pelo Centro de 
Políticas Sociais da Fundação 
Getúlio Vargas. O trabalho mostra 
que 49% dos brasileiros não contam 
com esse tipo de serviço em casa, 
mas aponta que o déficit diminuiu 
muito nos últimos anos. Em 2007 e 
2008, o acesso ao sistema de esgoto 
cresceu 4% ao ano, índice que 
chegava a apenas 1,3% até 2006. A 
meta do milênio para o saneamento, 
assumida pelo governo federal em 
compromisso com a ONU, previa um 

aumento anual de 2,7% no período 
entre 1990 e 2015.  O levantamento 
do Trata Brasil mostrou ainda que, 
dentre as capitais brasileiras, Belo 
Horizonte é a que mais atende 
seus moradores, com 97,4% da 
população com acesso ao serviço. 
Dentre as cidades-sede da Copa 
do Mundo, Salvador (92,5%) e São 
Paulo (90%) aparecem em seguida, 
com – surpresa – Porto Alegre (67%) 
ocupando as últimas posições. No 
ranking geral das capitais federais, 
Porto Velho e Macapá estão na 
lanterna, com apenas 6% e 3,7%  
dos moradores atendidos pelo  
serviço de saneamento. 

Os sem esgoto

49% dos  
brasileiros  
não têm acesso  
à rede de esgoto
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Adeus CD
O modelo de negócios da indústria 

fonográfica está mesmo com os dias 
contados. Além da pirataria  

digital, apontada como principal 
responsável pela queda nas vendas  
de CDs, o setor enfrenta um dilema 

ambiental. Um estudo feito pela 
universidade de Stanford, The Energy an 

Climate Change Impacts of Differents Music 
Delivery Methods , revela que a distribuição 

de músicas pela internet pode representar 
uma redução de até 80% nas emissões  

de carbono e no uso de energia,  
se comparada à cadeia que leva CDs  

até as mãos do consumidor.  
tecnologia 

jurássica

O setor de cana-de-açúcar 
já responde por 1,5% do 
PIB do Brasil, US$ 28 
bilhões, o equivalente 
a toda a economia do 
Uruguai. O dado está no 
Mapeamento e Quantificação 
da Cadeia Sucroenergética, 
da Universidade de São 
Paulo, que levanta as 
movimentações financeiras 
ao longo de toda a cadeia. 
Dos US$ 86,83 bilhões 
movimentados pelo setor, 
dois terços provêm do setor 
industrial, 23%, de insumos 
e produção agrícola, e outro 
tanto, da construção e 
modernização de usinas. O 
setor já concentra 47% dos 
tratores de alta potência 
vendidos no país e 22% 
das colheitadeiras. São 438 
usinas de açúcar e álcool em 
operação e 465 mil empregos 
no setor. A participação do 
capital estrangeiro já chega a 
20%, com aquisições recentes 
dos grupos Dreyfuss, Bunge, 
Cargill e Tereos, e parcerias 
como a Cosan-Shell. Em 2009, 
o Brasil exportou 50% do 
açúcar no mundo, volume que 
deve subir para 60% em cinco 
anos. Em fevereiro, a agência 
americana de proteção 
ambiental (EPA), classificou 
o etanol de cana brasileiro 
como um combustível 
avançado, abrindo caminho 
para a queda de barreiras 
tarifárias.  

PIB 
 VeRDe

A melhor tradução para carsharing é 
compartilhamento de carros, conceito 
surgido na Suíça, em 1987, e que tem se 
disseminado na Europa e nos Estados Unidos 
como solução de mobilidade e de redução de 
emissões de gás carbônico nas metrópoles. Em 
São Paulo, acaba de ser inaugurada a empresa 
Zazcar, que oferece quatro pontos de acesso 
aos veículos, no centro financeiro da cidade. 
Para utilizá-los, é preciso ser cadastrado em 
algum dos seus planos, pagar mensalidade 

e fazer reservas por um call center ou pelo site 
(www.zazcar.com.br). Segundo o diretor, 
Felipe Barroso, cada carro compartilhado 
tira seis das ruas, e o serviço ainda promove 
a sustentabilidade estimulando as pessoas 
a desistir de ter um veículo próprio. “As 
estimativas são feitas com base em estudos 
internacionais conduzidos em cidades que 
adotaram o carsharing. A média de utilização 
pode chegar a mais de 30 clientes por carro 
disponível”, afirma.  

30 pessoas, 1 carro 

barroso: serviço  
para diminuir 
a circulação de 
automóveis  
em são paulo

juventude • indústria fonográfica 
mobilidade  • agronegócio
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Muito barulho  
por quase nada
Durante 11 dias, a Copenhague das bicicletas 
foi tomada por protestos, carros elétricos e 
discussões acaloradas. Mas o resultado foi píio.  

I M AG e N S :  e l i z a b e t h  o l i v e i r a

imagem
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mudanças climáticas

o resultado da cop-15 ,  em copenhague ,   frustrou 
Quem esperava soluções urgentes para a crise 
climática .  mas revelou uma mobilização mundial 
inédita contra as ameaças do efeito estufa

RepoRtagem e fotos   eliZabeth oliveiRa, enviada especial a copenhague

confeRência 

gelada



j
a

n
/

f
e

v
 

2
0

1
0

 [
b

s
]

 13

foi fRustRante. Reforçando especula-
ções pessimistas, a 15.ª Conferência sobre Mudanças 
Climáticas da ONU (COP-15) terminou com resultados 
frios, incapazes de atender à urgência do enfrentamen-
to das ameaças de mudança climática. Faltou consenso 
em torno do Acordo de Copenhague, que deveria ter sido 
assinado em 18 de dezembro, mas não foi, fechando ofi-
cialmente a conturbada convenção na capital da Dina-
marca. Foi adiada para a COP-16, em dezembro, no Mé-
xico, a decisão sobre o que será feito quando terminar a 
vigência do Protocolo de Quioto, cuja obrigatoriedade de 
cumprimento de metas de redução de emissões de Gases 
de Efeito Estufa (GEE), vai de 2008 a 2012. 

Em compensação, a mobilização de 50 mil manifestan-
tes na capital dinamarquesa e a intensa cobertura da mí-
dia global indicam que o tema não será esquecido. Vários 
países e empresas já retomaram os esforços para acelerar 
a transição para uma economia de baixa emissão de carbo-
no. No Brasil, a atenção despertada pelo problema parece 
ter aumentado a disposição do empresariado de coordenar 
as políticas de redução de emissões de GEE com o setor pú-
blico. A delegação brasileira, com mais de 700 integrantes, 
foi uma das maiores da COP-15. 

O protagonismo brasileiro ficou claro na Conferência. 
“A posição do Brasil e do presidente Lula foram marcan-
tes”, diz Nemércio Nogueira, diretor de Assuntos Institu-
cionais da Alcoa para a América Latina. “Assumimos a 
responsabilidade que havia sido acordada na COP-14, de 
definir uma meta de redução de emissões, reconhecendo 
a contribuição dos países emergentes para uma solução, 
sem esquecer de cobrar dos países desenvolvidos a assun-
ção da sua responsabilidade”. Talvez a frustração tenha 
sido proporcional a expectativas altas demais. “Não se 
pode esperar resultados rápidos da Conferência de Par-
tes”, nota Luiz Cornacchioni, diretor de Relações Institu-
cionais da Suzano. “O Brasil teve uma presença maciça e 
acho que houve um ganho qualitativo no processo.” 

No jargão jurídico, o Acordo de Copenhague, que só foi 
definido em 30 de janeiro, serve de sinalização para os 192 
países membros da Convenção do Clima sobre a continui-
dade do processo que ainda tem muitos desafios a supe-
rar. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, minimizou 
o desânimo afirmando que embora os resultados “não 
tenham agradado a todos” a convenção terminou “com 
êxito”. Isso porque o documento final amarrou a  criação 
de um Fundo Ambiental para financiar ações de adap-
tação às mudanças climáticas nos países mais pobres. A 

expectativa é de que até 2020 sejam arrecadados US$ 100 
bilhões, por ano. Há previsão de doação de US$ 30 bilhões.

tumulto e constRangimento 
Sede dos eventos oficiais da COP-15, durante duas sema-
nas o edifício do Bella Center foi palco de cenas cons-
trangedoras que revelaram uma surpreendente desorga-
nização dinamarquesa. Apesar do frio e da neve, havia 
sempre longas filas para entrar nas instalações ou para 
credenciar participantes. Os organizadores prepararam o 
centro para receber 15 mil pessoas e tiveram mais de 45 
mil pedidos de credenciamento. O governo dinamarquês 
foi criticado por restringir a participação de ONGs e de ou-
tros observadores credenciados. 

cercado pela neve, o 
edifício iluminado do 
bella center abrigou 
11 dias de debates 
calorosos e infrutíferos
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CLIMA eMPReSARIAL
o conselho empresarial brasileiro para o 
desenvolvimento sustentável (cebds) reuniu 
executivos, representantes governamentais e 
ativistas em eventos paralelos e workshops na 
cop-15, contribuindo para o protagonismo brasileiro 
nas discussões das mudanças climáticas. prova 
disso foi a apresentação da terceira pesquisa mdl: 
novas perspectivas do setor produtivo, realizada 
em parceria com a pricewaterhousecoopers 
e o ministério da indústria, comércio e 
desenvolvimento. desenvolvida entre 166 
organizações, empresas, associações, instituições 
financeiras e cooperativas, o trabalho mostra  
o engajamento empresarial com o tema  
(para saber mais acesse www.cebds.org.br/cebds/
Pesquisa_MDL_09.pdf ).

em copenhague, as discussões conduzidas pela 
diretora e coordenadora da câmara temática de 
energia e mudança do clima do cebds, marina 
grossi, abordaram os desafios para a redução de 
gee e apresentaram cases empresariais de sucesso 
em ecoeficiência e governança. para grossi, que 
participou de 13 das 15 conferências do clima da 
onu, a cop-15 avançou, embora menos do que se 
esperava. um sinal disso é o novo compromisso dos 
estados unidos com a redução de emissões.  
“o brasil, que também sempre se mostrou resistente 
a assumir metas de redução, chegou à cop-15 
com um discurso avançado e proativo. senti que 
estávamos bem representados.”

outro sinal de retomada das iniciativas foi a 
decisão da comissão europeia sobre financiar 
um estudo visando promover a aproximação 
entre o setor privado e os governos, no âmbito 
da convenção sobre mudanças climáticas. nesse 

projeto coube ao world business council of 
sustained development (wbcsd) a articulação  
com as empresas na busca de modelos de 
cooperação entre os dois setores. o cebds 
promoverá um workshop, em abril, reunindo 
lideranças empresariais no brasil. outros três 
encontros ocorrerão na china, eua e europa 
(provavelmente na bélgica) ao longo do ano. 

ativos na cop-15, o publisher do grupo abril, 
caco de paula, e o coordenador do projeto planeta 
sustentável, matthew shirts, estão certos de que  
“o mundo não será o mesmo após a cop-15”. os 
dois jornalistas também destacaram a tomada 
de consciência global dos desafios das mudanças 
climáticas, a definição de metas de redução de 
emissões pelos estados unidos e a china e a liderança 
exercida pelo brasil. “o debate sobre o assunto 
também estará no centro da próxima campanha 
presidencial brasileira”, ressaltam os jornalistas. 
além disso, o tema ganhou relevância. “saímos de 
copenhague com a certeza de que o aquecimento 
global não será resolvido apenas pelos governos, mas 
com a contribuição de todos os segmentos sociais.”

depois da cop-15, a tendência de fortalecimento 
da regulação ambiental é inexorável. robson 
rocha, vice-presidente de gestão de pessoas e 
desenvolvimento sustentável do banco do brasil, 
que também participou do evento, ressalta que 
as empresas que não estão atentas às mudanças 
climáticas terão que se adequar. e quem saiu na 
frente vai aproveitar as oportunidades. “o desafio 
do banco do brasil é definir, em conjunto com seus 
investidores, clientes e a sociedade, caminhos 
alternativos e procedimentos em sinergia com a 
nova mentalidade global”, diz rocha.

a participação do cebds na cop-15 foi apoiada pelas seguintes empresas:
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 “Para nós do Funbio (Fundo Brasileiro para a Biodiver-
sidade), a COP-15 significou decepção e prejuízo. Fomos im-
pedidos de trabalhar. Nossas apresentações, previamente 
agendadas, não puderam ser feitas. Conseguimos fazer al-
gumas reuniões fora, mas muito aquém de nossa capacida-
de de agendamento”, diz Angelo Augusto dos Santos, res-
ponsável pela temática de mudanças climáticas no Funbio. 
Fabio Scarano, diretor executivo da Conservação Interna-
cional Brasil explicou que as ONGs têm dois tipos de parti-
cipação: direta, atuando como negociadoras, e indireta, via 
fortalecimento de networking. “No primeiro caso, existem 
diálogos com negociadores dos governos e, por vezes, até 
apoio técnico. No segundo, as conversas com outras orga-
nizações, empresas, governos, articulam ideias para parce-
rias e ação concreta.”

Os protestos também tumultuaram a COP-15. O maior 
deles ocorreu no sábado, 12 de dezembro. Quatro dias mais 
tarde, registraram-se conflitos entre a polícia e os manifes-
tantes que pediam abertura de diálogo com os movimentos 
sociais. A expressão “Justiça Climática” foi o lema das mo-
bilizações. Os países pequenos também agitaram o evento. 
Tuvalu, um país-ilha do Pacífico que corre o risco de desa-
parecer com as previsões de aumento do nível do mar, foi o 
primeiro a dizer que não aceitava assinar o acordo finaliza-
do a portas fechadas pelos presidentes dos Estados Unidos e 
dos países emergentes do grupo Basic (sigla formada com as 
iniciais de Brasil, África do Sul, Índia e China). Países como 
Bolívia, Costa Rica, Cuba, Nicarágua, Sudão e Venezuela, se-
guiram o mesmo caminho alegando que o texto final não 
expressava compromissos com metas de redução de emis-
sões por parte das nações desenvolvidas.

Outro nó na pauta foi a falta de entendimento entre os 
países ricos e os emergentes. Os Estados Unidos defende-
ram a adoção de metas obrigatórias de redução de emis-
sões para Brasil, China e Índia, desde o início da confe-
rência, inicialmente com o enviado especial Todd Stern e 
no final com a participação do presidente Barack Obama.  
Embora comprometida com a transição para uma econo-
mia de baixo carbono, a China, por sua vez, também dei-
xou claro que não abre mão do desenvolvimento econô-
mico dos 600 milhões de chineses que deverão migrar do 
campo para a cidade, nas próximas décadas.  

Em geral, os países emergentes admitiram assumir 
metas voluntárias de redução de GEE – como o Brasil que 
se comprometeu a reduzir em até 39% suas emissões até 
2020 –, mas não abriram mão do princípio da “responsa-
bilidade compartilhada, porém diferenciada” do Proto-
colo de Quioto. Foi esse conceito que atribuiu aos países 
industrializados a maior responsabilidade sobre o corte 
de emissões até 2012.

Com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, o Brasil assumiu posição de destaque nas discus-
sões. Lula fez um apelo contundente afirmando que os 
líderes políticos poderiam entrar para a história como 
um time de fracassados, sendo ovacionado pelos confe-
rencistas. O presidente brasileiro ofereceu recursos ao 
Fundo Ambiental para bancar ações de adaptação pelos 
países mais pobres. Mas também deu sinais de desâni-
mo: “Se a gente não conseguiu até agora esse documen-
to, não sei se algum anjo ou algum sábio descerá neste 
plenário para colocar na nossa cabeça a inteligência que 
faltou até agora”, disse. 

longas filas para  
qualquer coisa  no  
bella center
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“seja a mudança que você quer ver 
no mundo.” A famosa máxima de Mahatma Gandhi, um dos 
fundamentos da filosofia budista, ganha um novo significado 
sob a perspectiva da sustentabilidade. Para que princípios vi-
rem práticas, eles devem ser interiorizados nos indivíduos. No 
mundo corporativo, a demanda se mantém. “Acredito que não 
haverá lugar para empresas em que os executivos não tenham 
um bom nível de consciência social e ambiental”, avalia Danie-
la di Fiori, vice-presidente de Assuntos Corporativos do Wal-
mart, encarregada da gestão de sustentabilidade na empresa.

Em 2009, a rede de varejo Walmart foi reconhecida 
como uma das empresas mais sustentáveis do ano. Uma 
das iniciativas mais recente é o Projeto Sustentabilidade de 

Ponta a Ponta, apresentado em janeiro, em que dez grandes 
fornecedores foram incentivados a desenvolver produtos 
sustentáveis do início ao fim do ciclo de vida. 3M, Cargill, 
Coca-Cola Brasil, Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson, 
Nestlé, Pepsico, P&G, Unilever e a marca da Walmart, a  
TopMax participaram com produtos reelaborados que já fi-
guram nas gôndolas da rede em todo o país. 

Esta e outras ações contaram com a participação de 
Daniela di Fiori, que, com tantos destaques, foi convida-
da, recentemente, a participar de uma discussão sobre o 
perfil do profissional de sustentabilidade. A conclusão do 
trabalho apontou para a necessidade de duas competên-
cias fundamentais: ética e comportamento pessoal ali-

nhado com as diretrizes de 
sustentabilidade. 

“Se o profissional não tiver 
credibilidade, não tem como 
suportar a construção do tra-
balho, que começa com os va-
lores”, diz a executiva do Wal-
mart. “Há situações em que, 
ainda que seja saudável para 

o negócio seguir determinado caminho, existem muitos de-
safios em algumas cadeias produtivas, e os impactos finan-
ceiros de curto prazo não podem ser ignorados”, explica. E 
conclui: “Consistência nos valores pessoais e nas ações e coe-
rência no trabalho e em casa são fundamentais”. 

c a p a

eneRgia

« e d i ç ã o  g u s t a v o  m a g a l d i »

vida nova

eM CASA COMO 
NO TRABALHO
o conceito empresarial de 

sustentabilidade eXige um novo perfil 

de eXecutivo, coerente tanto na vida 

profissional Quanto na pessoal

daniela  di fiori, do 
Walmart, levou a 
sustentabilidade  
à família

i n i c i at i va s  p e s s oa i s  t r a n s f o r m a d o r a s

RepoRtagem  silvia WaRgaftig



A executiva conta como ficou incomodada quando, após 
uma reunião, percebeu que alguém havia jogado um copinho 
de café na cesta de lixo não reciclável. “São pequenas coisas, 
mas as pessoas percebem se você acredita ou não no que está 
pregando.” Contudo, essa não é tarefa fácil. Mais do que co-
nhecimento e consciência, para Daniela, é preciso disciplina. 
Ela diz que, hoje, está condicionada a lavar embalagens, se-
car e separar o lixo, que leva para as estações de reciclagem do 
Walmart, já que seu prédio coleta somente papel. Para reduzir 
o uso de sacolas plásticas – meta da companhia –, mantém sa-
colas retornáveis no carro e na cozinha, para o caso de ir a pé 
à padaria ou à farmácia das redondezas. 

Nem os presentes de Natal escapam. “Os vendedores das lo-
jas estranhavam, porque eu colocava tudo em sacolas retorná-
veis de supermercado”, diverte-se. “Mas, no início, foi difícil 
mudar os hábitos. Eu vivia esquecendo de colocar as sacolas de 
volta no carro para a compra seguinte.” 

Por sorte, o marido ajuda. “Ele abraçou a ideia e virou quase 
um fiscal”, brinca. Juntos, compraram um carro de motor flex 
que é abastecido só com etanol, mas a recente alta do produ-
to gerou uma discussão. “Como bom profissional de finanças, 
ele sugeriu que usássemos gasolina para incentivar a regulação 
dos preços de combustíveis por meio da demanda. Apelou para 
o meu lado racional, porque também sou economista. Mas eu 
disse que não, que preferia ser irracional nesse ponto”,ri. 

Nas compras de supermercado, porém, o princípio de re-
gular o consumo pela demanda foi adotado e virou mais um 
hábito sustentável. Participando sempre de discussões sobre 
os impactos dos produtos vendidos pela rede de varejo, Danie-
la incorpora em suas escolhas de compra tudo o que aprende. 
“Evito enlatados e produtos de limpeza que levem fosfato na 
composição. Quanto aos produtos orgânicos, acho que ainda 
há muitos desafios, porque são caros, e o Brasil precisa melho-
rar a regulamentação e a fiscalização.”  

A motivação para acompanhar as mudanças do mundo, Da-
niela atribui aos valores dos avós, com quem morou durante a 
infância. “Em minha casa, sempre houve a preocupação de ser 
um bom vizinho e um bom membro da comunidade. Também 
existia a questão de preservar os recursos, porque meus avós vi-
veram a Guerra Civil Espanhola, em Barcelona, e sofreram com 
a escassez. A filosofia era economizar tudo, como o guardanapo, 
que chegava a ser dividido entre três pessoas”, lembra-se. Grávi-
da do primeiro filho, a executiva garante que os valores e a edu-
cação serão repassados à criança. “Tomara que seja um bom cida-
dão” deseja. “Se não dá para mudar as cabeças que existem, que 
as novas já venham bem melhores do que as nossas.”     [bs]

a RadaR
De dentro pra fora
cada vez mais alinhados com as práticas de 
sustentabilidade, os programas de voluntariado 
formam um elo entre a vida proissional e pessoal 
dos funcionários. Quando entrou na c&a, em 
1999, Brisa Itatiane Miranda 
foi incentivada a participar 
das ações do instituto c&a e 
decidiu experimentar. “nunca 
tinha participado de um 
trabalho assim. mudou tanto 
a minha vida que procurei me 
aprofundar e iz faculdade 
de serviço social”, conta. 
voluntária do programa prazer 
em ler, que incentiva a leitura 
de crianças e adolescentes, 
brisa passou a ser mediadora de leitura em casa, 
estimulando a mãe, a irmã e os sobrinhos a lerem 
e trocarem experiências. já o que aprendeu na 
faculdade, agora leva de volta para o trabalho, 
coordenando encontros de leitura dentro das 
lojas. “como voluntária, a gente passa a olhar 
mais para o outro e muda a forma de ver a vida”, 
airma. conheça os projetos do instituto no site: 
www.institutocea.org.br

Marcelo Rodrigues já liderava ações sociais quando 
entrou no programa de voluntariado da embraco, 
onde trabalha como analista de processos. “há 
um ano, eu e um amigo criamos o grupo amigos 
de caridade, que distribui sopa a moradores de 
rua e visita um asilo e uma instituição de crianças 
carentes nos ins de semana. preparamos o almoço 
e passamos o dia inteiro com a garotada”, orgulha-
se. a experiência o motivou a formar 
um segundo grupo, dessa vez de 
palhaços que animam pacientes em 
um hospital pediátrico. para isso, 
pediu apoio da embraco e foi logo 
atendido. o novo grupo já tem nove 
membros. satisfeito, Rodrigues 
relata: “Quando a gente atua como 
voluntário, acredita  
que está fazendo algo pelo próximo. 
mas quem sai de lá mais feliz  
é a própria pessoa”.

De fora para dentro
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 a comercialização dos créditos de carbono está  

de fato contribuindo para reduzir as emissões de  

gases de efeito estufa (gee)? usando recursos dos 

desenhos animados e falando diretamente para os 

espectadores, annie leonard, criadora do famoso  

the story of stuff, expõe, em the story of cap & trade, 

argumentos de sobra para provar que não. o ilme 

explicita o funcionamento e as armadilhas do mercado 

de carbono e alerta para os perigos que o negócio das 

compensações de emissões pode ocasionar para o 

planeta e para os países emergentes. the story of cap 

& trade investiga soluções climáticas discutidas em 

copenhague revelando devils in the details: propostas 

comerciais que permitem liberdade para poluidores, 

falsas compensações e desvio das soluções reais da 

crise climática. dentre os elogios, um que se destaca é 

o fortalecimento da environmental protection agency 

(epa), que assumiu um papel decisivo na redução e nos 

cortes nas emissões de gee nos estados unidos, graças 

a uma decisão da suprema corte que, em 2009, atribuiu 

à agência a regulação das emissões de seis gee. 

conseguirá sozinha? parece que a população terá de 

fazer sua parte. para assistir, acesse www.storyofstuff.

com/capandtrade/ (em inglês). |Paulo César Pereira|

Cortina de fumaça    [  f i l m e  ]

« e d i ç ã o  d a n i e l a  v i a n n a »

panoRama
c o m u n i c a ç ã o  •  c a r b o n o  •  b i c i c l e ta  •  i n o va ç ã o  •  e c o l o g i a

no mundo empresarial, 
comunicação e sustentabilidade 
andam de mãos dadas. para 
contribuir para a melhoria da 
qualidade das relações entre a 
mídia e o mundo corporativo, a 
câmara temática de comunicação 
e educação do conselho 
empresarial brasileiro para o 
desenvolvimento sustentável 
(cebds) lançou o guia de 
comunicação e sustentabilidade. 
a publicação é uma ferramenta 
de orientação que contribui 
para a formação do proissional 
de comunicação e a compreensão dos preceitos da 
sustentabilidade. ao mesmo tempo, ajuda a empresa a 
inluenciar sua cadeia de valor. da discussão do conceito 
a exemplos sobre como inseri-lo na organização, o 

guia aponta a necessidade de a 
empresa obter primeiro resultados 
para depois comunicá-los. com 
isso, desestimula a tentação dos 
discursos vazios sem efeitos 
práticos mensuráveis. as 
orientações também incluem 
dicas sobre como superar um dos 
principais desaios da comunicação 
de sustentabilidade: manter o 
equilíbrio na linha que divide a 
promoção válida da “maquiagem 
verde”. o guia de comunicação 
e sustentabilidade está sendo 
distribuído para parceiros do  

cebds e para as principais escolas de negócios e 
comunicação do brasil. para mais informações,  
acesse o site www.cebds.org e faça download  gratuíto.  

|Fernando Badô|

Guia de Comunicação      [  g u i a  ]
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o ex-líder da banda talking heads, david 

byrne, usa a bicicleta como principal meio 

de locomoção desde os anos 1980, em 

nova York. pedalando, byrne descobriu 

os ritmos e as dinâmicas peculiares da 

cidade, sua geograia e seus habitantes. 

as observações  das suas jornada sobre 

rodas foram registradas em um diário, 

transformado em livro, que reúne 

percepções sobre política, ilosoia, música, 

planejamento urbano, moda, arquitetura, 

sexo. o livro oferece relatos sensíveis sobre 

o cotidiano de berlin, buenos aires, istambul, 

londres, manila, nova jersey, são francisco 

e sidney, captados durante as viagens e 

turnês do cantor – ele sempre carrega uma 

bicicleta dobrável. o livro também reúne 

projetos de bicicletários desenhados por 

byrne e dicas de segurança e de manutenção 

da “magrela”.   |Paulo César Pereira|

Diário de bordo  [  l i v r o  ]
a

belas imagens contemporâneas, 

documentos jamais publicados, 

histórias de um lugar que surgiu das 

águas nos tempos pré-históricos e 

se consolidou como um bairro criado 

pelo ser humano. a lagoa rodrigo 

de freitas, cartão-postal do rio 

de janeiro, ganhou uma biograia 

organizada pelos arquitetos e 

urbanistas augusto ivan de freitas 

pinheiro e eliane canedo de freitas 

pinheiro. a edição, dividida em três 

partes, conta toda a história da 

construção do bairro carioca. na 

primeira parte, o jornalista marcos sá 

corrêa apresenta as possibilidades 

de convívio entre os recursos 

naturais e a cidade. na segunda, os 

autores narram o histórico da lagoa 

sob um ponto de vista ambiental. a 

terceira parte relata o surgimento 

do bairro e os problemas do 

desenvolvimento urbano da cidade 

do rio de janeiro. a lagoa rodrigo 

de freitas é uma paixão de milhares 

de cariocas, que se mobilizam cada 

vez mais a favor de sua conservação.   

|Paula Andregheto|

Histórias de uma Lagoa     [  l i v r o  ]

Lagoa
organizadores: augusto ivan  de freitas 
pinheiro e eliane  canedo de freitas pinheiro
editora: andrea jakobsson estúdio (288 páginas)
preço:  r$ 95,00

“diversão certamente pode mudar comportamentos 
para melhor.” com esse mote, a iniciativa the fun 
theory (a teoria da diversão) defende que a mudança 
de hábitos acontece com mais facilidade se as 
pessoas puderem contar com um estímulo divertido. 
patrocinada pela volkswagen sueca, a iniciativa 
começou em outubro de 2009 com a divulgação de um 
vídeo que se tornou popular na internet: uma escada 
no metrô de estocolmo, suécia, foi transformada em 
um piano. cada degrau emitia uma nota musical ao 
ser pisado. o resultado superou as expectativas: a 

utilização da escada ganhou um aumento de 66%. 
antes dessa mudança, os usuários do metrô preferiam 
o conforto da escada rolante. o site da iniciativa (www.
thefuntheory.com) mostra outras ideias como “o lixo 
mais fundo do mundo” e uma lixeira de vidro reciclável 
que funciona como máquina de liperama. o sucesso da 
campanha estimulou a criação do fun theory award, 
prêmio para iniciativas que utilizem o mesmo conceito: 
diversão para promover mudança de comportamentos. 
a votação foi encerrada em 15 de janeiro e o ganhador 
receberá 2,5 mil euros.     |lívia frossard|

Para mudar, divirta-se       [  c a m p a n h a  ]
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Beleza Sustentável 2010
esse evento pioneiro em desenvolvimento sustentável no setor 
de saúde, bem-estar e beleza pretende abordar cinco dimensões 
da sustentabilidade – mental, emocional, espiritual, física e 
financeira –, com a participação de 15 palestrantes. promovido 
pela empresa ambiente global, com apoio da associação 
brasileira das agências de comunicação (abracom), o evento é um 
dos destaques na semana do dia da mulher. o objetivo é divulgar 
informações e práticas para homens e mulheres desenvolverem 
sua própria sustentabilidade pessoal e profissional. as vagas  
são limitadas. ingressos podem ser adquiridos no site 
www.ingressorapido.com.br. 

RealiZação: ambiente global
local:  hsbc– são paulo/sp
mais infoRmações:
[site] http://www.hsbcbrasil.com.br/
shows_detalhe.asp?id=204

m o da •  é t i ca •  co m u n i cação •  c i ên cia

« e d i ç ã o  f e R n a n d o  b a d ô  | t e X t o  p a u l a  a n d R e g h e t o »

agenda

o mundo sob nova direção. sustentabilidade: um novo  
contrato da sociedade com o planeta  é o tema da 12.ª edição 
da conferência internacional ethos. o evento reunirá 
especialistas em sustentabilidade para apresentar palestras  
e debates inovadores e participativos. nesta próxima edição, o 
objetivo é proporcionar formatos inclusivos de participação e 
novas formas de trabalho cooperativo e solidário. 

m a R ç o
10 a 11de

12.ª Conferência Internacional 
ethos – 2010
RealiZação: uniethos 
local: hotel transamérica – são paulo/sp 
mais infoRmações:  
[site] http://uniethos.tempsite.ws/ci2010/

IV Congresso Brasileiro 
Científico de Comunicação 
Organizacional e Relações 
Públicas – IV Abrapcorp 2010
RealiZação: abrapcorp
local: faculdade de comunicação 
social da  puc-Rs, porto alegre/Rs
mais infoRmações: [site] www.abrapcorp.org.br  
[e-mail] abrapcorp@abrapcorp.org.br

4.a edição do congresso da associação brasileira de 
pesquisadores de comunicação organizacional e relações 
públicas (abrapcorp), dessa vez com o tema comunicação pública: 
interesses públicos e privados. em parceria com a faculdade de 
comunicação social da puc-rs e a faculdade de biblioteconomia  
e comunicação da ufrgs, o evento visa aprofundar o diálogo entre 
a academia e o mercado, promovendo o contato entre estudiosos 
brasileiros e internacionais do setor. serão realizados painéis, 
conferências e fóruns sobre trabalhos monográficos e pesquisas 
de iniciação científica.
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Inscrições para o 24.º Prêmio 
Jovem Cientista
RealiZação: conselho nacional de 
desenvolvimento científico e tecnológico (cnpq), 
gerdau e fundação Roberto marinho (fRm)

mais infoRmações: 
[site] www.jovemcientista.cnpq.br 

com o tema energia e meio ambiente: soluções para o futuro, 
a 24.ª edição do prêmio jovem cientista abrirá espaço para a 
participação de graduados e estudantes do ensino superior e 
médio. dentre as linhas de pesquisa estão: fontes alternativas de 
energias não poluentes, impacto socioambiental de hidrelétricas 
e de biocombustíveis, edificações inteligentes com uso racional 
de energia e recursos naturais, aquecimento global, protocolo 
de Quioto e exclusão social. os prêmios são r$ 145 mil, mais 
equipamentos de informática e bolsas do conselho nacional de 
desenvolvimento científico e tecnológico (cnpq).
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c a p a

copa do mundo

lições  
da copa
afRicana
o bRasil tem muito a apRendeR com a copa  
da áfRica do sul paRa oRganiZaR a copa do  
mundo de futebol de 2014 e os jogos olímpicos de 
2016. lá e aQui não faltam negócios, iniciativas e 
obRas paRa empResáRios e goveRnantes  
se inspiRaRem – e evitaRem

RePORTAGeM allan faRina 
e levi guimaRães

estádio loftus 
versseld, em 
pretoria. ao lado,  
a torcida em festa
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a pRimeiRa copa do mundo realizada no con-
tinente africano, em junho próximo, poluirá o planeta quase 

nove vezes mais do que a última edição do torneio, em 2006 
na alemanha. será o evento esportivo mais poluente de toda a 
história, com emissões de carbono superando a marca de 2,75 
milhões de toneladas. um estudo do departamento de meio 
ambiente e turismo da áfrica do sul explica: as principais cau-
sas para tantas emissões são as longas distâncias que times e 
turistas precisarão viajar, além do fato do país não possuir uma 

infraestrutura eficiente de “transporte verde”, como aconte-
cia na alemanha. só com o transporte, deverão ser emitidas 
mais de 1,8 milhão de toneladas, o equivalente a 67,4% das 
emissões relacionadas ao evento. “a copa de 2010 terá o maior 
‘rastro’ de carbono do mundo, apesar de declarar ter como obje-
tivo ser climaticamente neutra”, diz o relatório.
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copa do mundo

Todo país emergente escolhido para sediar a Copa ou 
as Olimpíadas sofre com críticas e desconfiança sobre 
o sucesso do evento. Muitos que pretendem ser vitrine 
acabam virando vidraça. A África do Sul, tanto quanto 
o Brasil, sofre com as suas vastas contradições. Maior 
economia do continente africano, o país convive com 
problemas sociais graves, altos índices de violência e 
de pobreza e com o recorde de maior número de pesso-
as contaminadas pelo HIV. Nas grandes cidades, como 
Cidade do Cabo, Durban e Johannesburgo, o padrão de 
vida dos ricos contrasta com imensas favelas na perife-
ria. E a questão racial, 15 anos após o fim do apartheid, 
está longe de ser resolvida. 

Apesar do discurso “ecológico” que inspira a Copa de 
2010, a expectativa de poluição é apenas uma das con-
tradições que envolvem a realização do evento. Investi-
mentos bilionários foram feitos em estádios e em infra-
estrutura. Apesar das críticas, o governo e a sociedade 
estão dispostos a mostrar que uma nação do Terceiro 
Mundo pode promover, com brilho, eventos desse porte. 

deadline 
paRa melhoRaR
Na África do Sul, estão sendo investidos em infraestrutu-
ra o equivalente em rands (a moeda local) a cerca de 145 
bilhões de reais: 25 bilhões em reformas e construções 
de aeroportos, renovações de rodovias e implantação de 
novos sistemas de transporte urbano; 20 bilhões em se-
gurança (a contratação de 55 mil novos policiais  aumen-
tará em 15% o contingente durante os meses de junho e 
julho); e 100 bilhões destinados aos setores de turismo e 
telecomunicações. Estima-se que durante o mês do even-
to sejam injetados 14 bilhões de reais na economia sul- 
-africana, segundo a auditoria Grant Thornton. 

Diante de quantias desse porte, as opiniões se divi-
dem entre os que vêm a Copa como um impulso para a 
economia e os céticos que criticam o uso político do tor-
neio. “Não há qualquer evidência de que a Copa trará 
grandes benefícios para o África do Sul. Os políticos tra-
dicionalmente mentem em relação aos ganhos econô-
micos e sociais dos eventos para garantirem os recursos 
necessários para seus próprios objetivos políticos”, diz o 
escritor Christopher Merrett, especialista na relação en-
tre esporte, política e questões sociais. 

A opinião é compartilhada por Udesh Pillay, co-au-
tor do estudo Desenvolvimento e Sonhos - O Legado Urbano da 

Copa do Mundo de Futebol de 2010. “A conclusão geral é de 
que a contribuição do evento para o desenvolvimento, 

ÁFRICA  
DO SUL
área: 1.219.090 km2

população: 48,7 milhões
idiomas: inglês, zulu, xhosa, afrikaans, 
ndebele, swati, sesotho, leboa, setswana, 
tshivenda e xitsonga
divisão étnica: 79% negros, 9,6% brancos, 
8,9% mulatos, 2,5% asiáticos
capitais: pretoria (administrativa), cidade do 
cabo (legislativa) e bloemfontein (judicial)
presidente: jacob zuma
principais setores da economia: mineração, 
transporte, energia, turismo e agricultura
pib: 490.307 bilhões de dólares (25.ª maior 
economia do mundo; o brasil é a 9.ª)
Renda per capita: us$ 9.759
expectativa de vida: 51,5 anos
índice de alfabetização: 88%

PROBLeMAS SOCIAIS
aids: 5,4 milhões (11% da população)
pobreza: 0,683 no Índice de desenvolvimento 
humano (idh), 129.º no mundo (o brasil tem 
0,813, no 75.º lugar) 
violência: 52 homicídios e 500 mil assaltos 
por dia, 55 mil estupros por ano. a ong 
conselho de pesquisa médica avalia que  
o número real de estupros seja 500 mil.  
a maioria das ocorrências não é denunciada.

cidade  
do cabo

bloemfontein

port 
elizabeth

polokwane

nelspruit
rustemburg

johannesburgo

durban

pretoria

LIMPOPO

MPUMALANGA

NORTHeRN 
CAPe

WeSTeRN 
CAPe

eASTeRN 
CAPe

FRee  
STATe

NORTH 
WeST

GAUTeNG

LeSOTHO

KWAZULU-
NATAL
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incluindo turismo, criação de empregos e mitigação 
da pobreza, foi superestimada”, diz Pillay. Em 2004, 
previa-se um aumento de 1,4% no PIB sul-africano por 
conta da Copa. Estimativas recentes indicam que esse 
índice deve ficar entre 0,2 e 0,9%. Pillay prefere ver o 
lado positivo: “Não é um índice alto, mas certamente 
não é insignificante”.

O otimismo contagia principalmente as empresas 
envolvidas com o torneio, como os patrocinadores ofi-
ciais. Cees Bruggemans, economista-chefe do banco 
FNB, por exemplo, acredita que o desenvolvimento da 
infraestrutura e o impulso econômico dos últimos anos 
“faz valer todo o esforço pela Copa”. “Antes de vencer-
mos a disputa para sediar a Copa, estávamos em um 
período difícil para a economia do país, incapaz de 

impulsionar a si próprio. Quando o governo ganhou a 
Copa, ficou mais simples: eles tiveram que colocar tudo 
no lugar. O principal legado do evento é que a África do 
Sul embarcou em um modelo de crescimento de alto 
desempenho”, afirma.

eXpectativas 
bRasileiRas
O transporte deverá ser um dos maiores desafios para 
a realização da Copa e das Olimpíadas no Brasil. Tal-
vez até maior que na África do Sul. Enquanto as sedes 
africanas mais distantes, Cidade do Cabo e Nelspruit, 
ficam a 1.762 km uma da outra, no Brasil turistas terão 
pela frente os 4.563 km entre Porto Alegre e Manaus! 
As soluções para esse problema são escassas e pelo  

investimento em 
transporte: viaduto 
em construção sobre 
ferrovia, em pretoria

eM 2004, PReVIA-Se UM AUMeNTO 
De 1,4% NO PIB SUL-AFRICANO 
POR CONTA DA COPA. eSTIMATIVAS 
ReCeNTeS INDICAM QUe eSSe íNDICe 
DeVe FICAR eNTRe 0,2 e 0,9%
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menos uma alternativa de peso foi adiada: o trem-bala 
que deverá ligar São Paulo ao Rio teve sua inauguração 
protelada para 2015.

No Brasil, a estratégia para diminuir a emissão de 
carbono passa pelo uso de transportes sustentáveis. Bra-
sília pretende ter o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), um 
bonde elétrico que será construído em parceria com a 
Agência Francesa de Desenvolvimento. Em São Paulo, a 
proposta é construir um monotrilho ligando o aeroporto 
de Congonhas ao Morumbi. Belo Horizonte, Florianópo-
lis e Manaus também têm projetos renovadores. 

No Rio, as mudanças precisarão ser mais profundas. 
A cidade ganhará expansão do metrô, rede hoteleira am-
pliada, renovação do porto e novas instalações esporti-
vas. Para tanto, a prefeitura lançou, em dezembro, o pro-
grama Rio Sustentável, com o objetivo de reduzir, até 2016, 
16% das emissões de carbono (em comparação a 2005) e, 
até 2020 chegar a 20% de corte. “Os jogos serão uma gran-
de oportunidade para o Rio mostrar que é uma cidade 
a caminho da sustentabilidade. As construções feitas 
para as Olimpíadas terão que ser ecoeficientes e seguir 
padrões de sustentabilidade não apenas durante a obra, 
mas durante 50 anos de vida útil”, diz Sergio Besserman 
Vianna, presidente da Câmara Técnica de Desenvolvi-
mento Sustentável da prefeitura (leia mais na pág. 32)

Beatriz Bulhões, diretora vice-presidente do Con-
selho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 
Sustentáel (CEBDS) destaca a importância das soluções 
ecológicas para as áreas afetadas pelo evento. “O obje-
tivo deve ser a redução da emissão de carbono, a efici-
ência energética, o uso sustentável dos recursos natu-
rais, a inclusão social por meio de esporte, a geração de 
emprego e renda e a melhoria da qualidade de vida da 
sociedade. Há milhões de oportunidades para se inovar 
na forma de fazer e envolver a população no compro-
misso com um futuro mais eficiente.” 

A Copa e as Olimpíadas provocarão o desenvolvimen-
to da infraestrutura em todas as “camadas”. Segundo o 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 
os Jogos Olímpicos deverão receber cerca de R$ 90 bi-
lhões de investimentos, além de gerar 120 mil empregos 
diretos e indiretos. Os setores mais afetados serão os do 
turismo, comércio e construção civil, diz a Fundação 
Instituto de Administração da Universidade de São Pau-
lo. A Infraero prevê R$ 6 bilhões para a reforma de 16 ae-
roportos nas 11 cidades-sede da Copa. Seis meses depois 
da escolha do Rio para as Olímpiadas, o setor imobiliário 
acusa 10% de valorização nos imóveis.

Os fundos virão tanto de investidores privados como 
do governo federal. O Banco Nacional de Desenvolvi-

c a p a

copa do mundo

OS NúMeROS DO MUNDIAL, LÁ e AQUI
ano 2010 2014
país-sede áfrica do sul brasil
cidades-sede 9 12
estádios novos 2 6   
estádios reformados 10 4
investimento em estádios 3,45 bi 4,95 bi
investimento em infraestrutura 145 bi 25 bi

MeTAS SUSTeNTÁVeIS PARA A COPA: 
BAIXAS eMISSõeS De CARBONO, 
eFICIêNCIA eNeRGéTICA, CONSeRVAçãO 
DOS ReCURSOS, INCLUSãO SOCIAL  
e GeRAçãO De eMPReGO e ReNDA 



mento Econômico e Social (BNDES) abriu uma linha 
para a Copa, com a intenção de financiar até 75% do cus-
to das obras em estádios, além de oferecer crédito para 
o desenvolvimento da infraestrutura e do sistema hote-
leiro. O valor total aplicado pelo governo pode atingir os 
R$ 20 bilhões. No setor privado, R$ 3 bilhões deverão ser 
investidos em telecomunicações. Cerca de 30 bilhões de 
pessoas deverão assistir aos jogos da Copa. Mais de 1,5 bi-
lhão assistirão à abertura das Olimpíadas. 

Um estudo realizado pelo banco Itaú-Unibanco, pre-
vê um aumento anual de 0,7 ponto percentual na média 
da taxa de crescimento do PIB até 2016, em decorrência 
das Olimpíadas – um número que pode aumentar, pois 
desconsidera a Copa. “O legado da Copa e das Olimpíadas 
é que investimentos em infraestrutura que poderiam 
ser feitos em longo prazo, serão feitos agora. Mas essas 
obras precisam seguir padrões internacionais de efi-
ciência, para realmente beneficiarem a sociedade”, 
diz o economista Aurélio Bicalho, do Itaú-Unibanco.

Além da infraestrutura, o aquecimento da econo-
mia turbinará o crescimento do PIB. “Não temos uma 

estimativa, mas na medida em que esses eventos são 
feitos de maneira eficiente, tudo indica que a econo-
mia pode se beneficiar no futuro com uma taxa de 
crescimento maior”, comenta Bicalho.

aRenas modeRnas
Na África do Sul, o custo total de reformas e constru-
ções dos estádios chega a R$ 3,5 bilhões, dos quais pelo 
menos R$ 2,5 bilhões vieram do governo. Quatro arenas 
foram reformadas e seis construídas do zero. Em um 
país onde o futebol não chega a mobilizar as massas, a 
grande preocupação é com o futuro das instalações. Ci-
dades médias como Polokwane e Nelspruit, com 500 mil 
habitantes, não dispõe de times profissionais de futebol 
ou de rúgbi, o esporte mais popular entre os descenden-
tes de europeus. Por isso há apreensão de que as cons-
truções virem elefantes brancos.

Mas há quem descarte os riscos como irrelevantes, 
diante dos benefícios sociais e políticos do torneio. É o que 
pensam os principais nomes da luta antiapartheid,  como 
o bispo Desmond Tutu, vencedor do prêmio Nobel da Paz. 

operários trabalham na 
pavimentação de ruas
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“Com todas as coisas negativas que estão acontecendo na 
África, a Copa trata-se de um momento soberbo para nós. 
Se vamos ter elefantes brancos, que seja assim.”

No Brasil, o risco principal é o planejamento. O ca-
lendário da Fifa aponta 28 de fevereiro como limite 
para o início das obras de todos os estádios, mas essa 
data provavelmente será desrespeitada. O Maracanã 
não verá o início de sua reforma no primeiro semes-
tre de 2010, pois o Flamengo quer realizar seus jogos 
da Copa Libertadores no estádio. Além disso, cidades 
como Salvador e Fortaleza ainda estão promovendo 
concorrência entre empresas pela licitação das obras.

Apenas dois novos estádios serão construídos, um 
em Natal e outro no Recife. As reformas irão modifi-
car totalmente estruturas existentes como o Mané Gar-
rincha, em Brasília, o Vivaldão, em Manaus, e a Fonte 
Nova, em Salvador, abrindo possibilidade para constru-
ções autossustentáveis. Por enquanto, os estádios parti-
culares estão na frente. O Internacional já deu início às 
obras da nova cobertura do Beira-Rio, enquanto o São 
Paulo já efetuou reformas nas cadeiras inferiores azuis 
do Morumbi. 

O mais adiantado é o estádio do Atlético-PR, com 
reforma inaugurada em 1999. A Arena da Baixada foi 
construída levando em conta os padrões internacionais 
da FIFA, e está próxima de atingir as exigiências para o 
Mundial. O estádio ganhará um sistema de placas foto-

voltaicas que captarão luz solar para efetuar a irrigação 
do gramado. Além disso, contará com reservatório para 
a água da chuva. Outra promessa de estádio eficiente é 
o estatal Mineirão, cuja cobertura receberá placas foto-
voltaicas.

O uso posterior dos estádios é uma preocupação re-
corrente. Com capacidade para 70 mil pessoas, o novo 
Mané Garrincha será capaz de abrigar quase dez vezes 
o público da final do Campeonato Brasiliense de 2009. 
O plano para a arena prevê o uso da estrutura para 
abrigar lojas, cinemas e escolas após o torneio. Outro 
candidato ao risco de “elefante branco” é o Verdão de 
Cuiabá, devido ao incipiente público do futebol local.

Para Natal, no Rio Grande do Norte, o projeto da 
Arena das Dunas prevê a redução da capacidade do es-
tádio de 45 mil para 30 mil. Mesmo com um futebol 
local de baixa expressão, a perspectiva potiguar é oti-
mista. “O fato de Natal ter sido uma das escolhidas 
com certeza permitirá um maior investimento nos 
clubes locais e um crescimento desses, sobretudo a mé-
dio e longo prazos”, aponta Célio Vieira, gerente de de-
senvolvimento do Sebrae/RN.

tRanspaRência e coRRupção
Outro aspecto preocupante é a corrupção. É praticamente 
regra que os orçamentos divulgados durante a candidatu-
ra das cidades-sede sejam completamente modificados ao 

c a p a

copa do mundo

projeto para 
reforma do  
estádio beira Rio, 
do internacional 
de porto alegre
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longo do processo, seja por erros nas avaliações iniciais ou 
manipulação nas verbas. Nesse caso, a África do Sul se or-
gulha de estar em segundo lugar no mundo no que diz res-
peito à transparência em relação aos orçamentos, à frente 
de países como Estados Unidos, Noruega e Suécia, de acor-
do com a Open Budget Index, entidade internacional que pro-
move acesso a informações sobre o orçamento dos países. O 
Brasil ocupa o oitavo lugar. Em relação à Copa sul-africana, 
o maior “escândalo” até agora, foi a construção do estádio 
Green Point, da Cidade do Cabo. Orçado em cerca de R$ 750 
milhões, a arena acabou custando quase R$ 1,2 bilhão. O es-
touro foi atribuído a erros no projeto inicial.

Mesmo sem corrupção, a gastança já é motivo para crí-
ticas, como indica o professor Stefan Szymanski, da Cass 
Business School, de Londres, autor do livro Soccernomics. 
“Países que sediam grandes eventos frequentemente 
precisam pedir empréstimos ou cortar verbas de outras 
áreas para compensar o déficit. O fato dessas competi-
ções exigirem garantias do governo mostra que não são 
atividades comerciais comprovadamente rentáveis. Se 
fossem, haveria investidores privados mais do que feli-
zes em colocar dinheiro”, diz. 

As instalações para a Copa realmente consomem 
grandes investimentos. No Brasil, porém, os custos cos-
tumam ser aumentados em proporções fora da realida-
de. “Se tomarmos como exemplo o que ocorreu no Pan 
do Rio de Janeiro, podemos imaginar que a tendência 

de descontrole seja alta. Nesse tipo de evento sempre há 
a dificuldade de mistura de fundos privados e públicos, 
que tendem a obscurecer as finanças. Usaram-se fundos 
públicos em obras de emergência que foram planejadas 
para serem de emergência”, adverte Claudio Weber Abra-
mo, diretor executivo da ONG Transparência Brasil, de-
dicada ao combate da corrupção, lembrando as acusações 
de superfaturamento envolvendo os Jogos Pan-America-
nos de 2007. O evento estimado em R$ 414 milhões aca-
bou com o custo final de R$ 3,3 bilhões.

Além de prejuízos diretos, a corrupção afeta a imagem 
do país, afasta os investidores e inibe os negócios. Devido às 
acusações de arrecadação de propina que envolvem o gover-
nador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, por exem-
po, a Agência Francesa de Desenvolvimento pode deixar de 
financiar o VLT de Brasília. Para Abramo, a fiscalização di-
minui os efeitos negativos da corrupção. “As condições ago-
ra parecem diferentes das do Pan, uma vez que a vigilância 
está mais acesa, tanto no Congresso quanto na imprensa.” 

Para manter a transparência, o Senado Federal criou o 
programa Fiscaliza 2014 para efetuar a vigilância do Mun-
dial, enquanto a Controladoria-Geral da União abriu um 
site, o Portal da Transparência (www.portaldatransparen-

cia.gov.br). Os caminhos para o Brasil fazer uma Copa sus-
tentável estão surgindo. A África do Sul pretende ser um 
exemplo. O Brasil poderá aprender com seus erros e acertos 
para deixar um legado positivo à sociedade.  [bs]

PRePARATIVOS  
PARA UMA  
COPA DO MUNDO 
CONSOMeM GRANDeS 
INVeSTIMeNTOS. NO 
BRASIL, PORéM, OS 
CUSTOS COSTUMAM 
SeR AUMeNTADOS eM 
PROPORçõeS FORA 
DA ReALIDADe 

o novo free state 
stadium, em 
bloemfontein
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ambientalista não, 
sustentabilista talvez. Rótulos à parte, Sérgio Bes-
serman Vianna prefere o neologismo que responde 
melhor aos desafios globais atuais da nova econo-
mia: sustentar desenvolvimento econômico e social 
com  preservação do planeta. Desde 2008, Besserman 
coordena o projeto Rio Sustentável, da prefeitura do 
Rio de Janeiro, que pretende colocar a cidade-sede 
das Olimpíadas de 2016 no caminho da sustentabili-

dade. Para ele, a cidade e o país, devem se preparar 
para mudanças inadiáveis. “As alterações do clima 
nos colocam frente a uma grande extinção da vida 
no planeta. Biodiversidade não é apenas uma ética 
para o futuro. É uma condição para a existência da 
humanidade”, afirma.

Funcionário de carreira do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Bes-
serman Vianna foi o primeiro diretor da área social 
da instituição e presidente do Instituto Brasileiro de 

o coordenador do projeto rio sustentável , Que prepara  

o rio de janeiro para as olimpÍadas de 2016, aposta na  

evolução e na eXpansão sustentável da infraestrutura  

o  
sus 

tenta 
bilista

fo
lh
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Economia e Estatística (IBGE) durante a realização do 
Censo 2000. Também é membro do conselho da WWF-
Brasil. Desde 2002 trabalha com o tema das mudanças 
climáticas tendo integrado as missões diplomáticas 
brasileiras em três Conferências das Partes da ONU 
– inclusive a última, a COP-15, em dezembro, em Cope-
nhague. Além disso, é professor da Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio de Janeiro. Na entrevista abaixo, o 
irmão menos famoso do ex-ator e comediante Bussun-
da, fala sobre a Amazônia, o desenvolvimento econô-
mico e a preparação do Rio de Janeiro para receber os 
jogos olímpicos.

BRASIL SUSTeNTÁVeL  Grandes 
discussões como a Rodada de Doha,  
o Protocolo de Quioto e a COP-15 estão 
fracassando. Uma assembleia com um 
grande número de países e líderes  
complica ou facilita as negociações?
SéRGIO BeSSeRMAN VIANNA Um dos gran-
des problemas do início deste século é que a go-
vernança global carece de instituições capazes de 
atender às novas demandas da vida econômica, so-
cial e ambiental. Temos grandes descompassos na 
macroeconomia global e pouca capacidade de lidar 
com problemas como o equilíbrio entre os países, a 
questão da moeda e da reserva de valor. Mas essas 
são questões sobre as quais, de certo modo, ainda 
temos algum controle da agenda. Muito piores são 
as dimensões da crise ambiental, e, especialmente, 
a mudança climática. O clima do planeta ignora as 
dificuldades da humanidade para tomar decisões 
eficazes. O aquecimento global prossegue em dire-
ção aos piores cenários projetados. Esse desafio é 
novo na história da humanidade, e não temos con-
trole nenhum sobre essa agenda. Se teremos ou não 
capacidade para tomar as decisões globais necessá-
rias para evitar os piores cenários é uma incógnita. 
Trata-se de trabalhar com a política e com os lob-
bies de interesses do mundo do passado – da civili-
zação do combustível fóssil –, contra os interesses 
do mundo do futuro – da tecnologia e da energia 
renovável –, que ainda está se constituindo. É um 
processo difícil. 

BS O que podemos esperar 
agora da COP-16, no final do ano?
SBV Não havia razão para expectativas elevadas em 
relação à reunião de Copenhague. Apesar da pressão 

da mídia e da opinião pública meses antes da reali-
zação da cúpula, já não havia mais tempo hábil para 
um grande acordo. Entretanto, havia a expectativa de 
uma declaração política forte, que, infelizmente, foi 
frágil. Mas houve uma mudança que considero radi-
cal, que não aconteceu na Dinamarca, mas nos lares, 
nas ruas, em grupos de conversa, no mundo todo: a 
opinião pública mundial está conectada, aprofundan-
do sua consciência e exercendo pressão sobre os líde-
res políticos de suas nações. Considero essa a maior 
contribuição do período da COP-15. Vem desse proces-
so, o impulso necessário para que se tomem as deci-
sões relativas à substituição do Protocolo de Quioto. 
É difícil prever resultados práticos para a COP-16, em 
novembro, no México. Tudo dependerá do processo 
político global, do ano que transcorrerá até lá.

BS O Brasil vive uma janela de 
oportunidade demográfica, com mais 
pessoas em idade economicamente  
ativa do que dependentes. Além disso, 
temos uma boa reserva de água, de  
terra e de florestas. Temos condição  
para um salto no desenvolvimento? 
SBV Em minha opinião, o Brasil vive um momen-
to extraordinariamente crítico, à revelia da recen-
te sensação de bem-estar, de avanço social, de cres-
cimento econômico e de projeção internacional. 
Temos a vantagem de ter mais população em idade 
produtiva do que crianças e idosos, graças à queda de 
fecundidade, que está se acentuando. Mas esse cená-
rio se modificará ali na frente, com o envelhecimen-
to da população, o que agravará outros problemas 
críticos como a questão previdenciária. A sociedade 
não tem discutido uma reforma da previdência e 
nem está suficientemente alertada para esse tema. 
Há outros dilemas. No campo social, o Brasil conti-
nua a ter imensa desigualdade. As políticas de as-
sistência social são eficazes para combater a pobre-
za, mas para distribuir renda de forma eficiente é 
necessário distribuir ativos que gerem renda. No 
passado, eram terras ou fábricas. No século XXI, 
o principal ativo é o conhecimento. Na luta contra 
a desigualdade no século XXI, valorizar o conhe-
cimento e disseminá-lo é o passo mais decisivo. Do 
ponto de vista econômico, sabemos que os próximos 
anos serão de transição tecnológica acelerada na di-
reção de economias de baixo teor de carbono. O Bra-
sil tem vantagens nas fontes alternativas de energia 
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dependendo das nossas ações. Fazer uma transi-
ção acelerada para a economia de baixo carbono 
depende da política.

BS Qual é a alternativa para o 
desenvolvimento da Amazônia? 
SBV As respostas às perguntas sobre o que confe-
re valor à floresta e o que seria um modelo de de-
senvolvimento econômico social para a Amazô-
nia nós não sabemos. Pela primeira vez em toda a 
história, coloca-se a questão do desenvolvimento 
sustentável de uma área tropical. O que podemos 
dizer, hoje, é que na nova economia baseada no 
conhecimento, trata-se de transformar a flores-
ta em valor. O modo antigo de pensar, que achava 
possível um pensamento econômico separado da 
realidade de que o planeta tem limites, dificul-
ta a percepção do valor de certos processos. Cri-
se de recursos hídricos, eletricidade, desertifica-
ção, acidificação dos oceanos, tudo que seria uma 
agenda para o século XXI foi atropelado e tornou- 
-se urgente com as mudanças climáticas. Estamos, 
hoje, frente a uma grande extinção da vida no pla-
neta, em parte por processos naturais e pela inter-
venção da economia humana e da ocupação dos 
espaços. Biodiversidade não é apenas uma ética em 
relação a outras espécies ou a futuras gerações. É 
uma condição para a existência da humanidade e a 
perda da biodiversidade, na atual escala, trará con-
sequências de proporções inimagináveis.

BS O Brasil tem pretensões de ser 
líder em mudança ambiental, mas está 
concentrando investimentos na extração 
do petróleo do pré-sal. 
SBV O petróleo do pré-sal é uma bênção que deve 
ser utilizada da forma mais inteligente possível. 
Se nos acomodarmos com as descobertas e apos-
tarmos na nossa capacidade de alavancagem de 
recursos segundo o modelo antigo – ou seja, tirar 
o petróleo, vender e desenvolver as cadeias produ-
tivas e a tecnologia de extração –, viveremos bem 
por alguns anos, mas perderemos uma das maio-
res oportunidades que já tivemos. Se utilizarmos 
os recursos para acelerar a transição em direção a 

uma economia de baixo teor de carbono, o Brasil 
se colocará na vanguarda dessa nova fronteira de 
dinamismo tecnológico. Não devemos apostar no 
pré-sal como se ele fosse o futuro porque ele não é. 
Ele pode nos dar recursos para o futuro. Devemos 
explorar o petróleo para realizar a transição ener-
gética e modernizar a logística brasileira.

BS Qual é a sua expectativa 
sobre o Rio Sustentável? 
SBV Estamos fazendo uma espécie de Green Plan do 
Rio de Janeiro, de olho nas Olimpíadas em 2016. O 
processo de planejamento estratégico da cidade, con-

as polÍticas de assistência 

social são eficazes para 

combater a pobreza mas, 

para distribuir renda, é 

necessário distribuir ativos 

Que gerem renda

entRevista
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lançada em dezembro, a política 
municipal de mudanças climáticas rio 
sustentável estabelece metas para 
reduzir a emissão de gases poluentes 
na capital carioca. a redução será feita 
em etapas, com menos 8% até 2012, 
16% para 2016 e 20% para 2020 – tendo 
como ano-base de referência 2005. 
essas metas deverão ser alcançadas, 
em sua maioria, com o plano de gestão 
de resíduos sustentável – que prevê a 
desativação do aterro de gramacho e 
a criação de um centro de tratamento 
que permitirá incineração do metano 
gerado pelos resíduos –, além de um 
programa de redução de emissões no 

setor de transportes. nesse último, 
o investimento será no sistema de 
corredores rápidos de ônibus brt – bus 
rapid transit. o rio sustentável inclui 
também planos para reflorestamento 
de 1,5 mil hectares de florestas, com 
investimento de r$ 13,7 milhões na 
revitalização de praças e criação de 
áreas verdes em bairros periféricos, 
além da expansão de ciclovias. o plano 
contempla ainda ações em projetos 
estratégicos da cidade, como as futuras 
instalações do porto da companhia 
siderúrgica do atlântico, em sepetiba, 
que será implantado com compensações 
ambientais e uso de tecnologias verdes.

 
governança • infraestrutura

duzido desde o início da atual gestão da prefeitura, 
levou a um conjunto de metas prioritárias para os 
próximos anos: obras no porto, extensão do metrô e 
do transporte público, reflorestamento e questão do 
lixo. A sustentabilidade está presente em cada uma 
delas, de forma transversal. Há, também, um con-
junto de ações especificamente ambientais. Além do 
reflorestamento e do lixo, cuja previsão é ampliar o 
processo de incineração do metano gerado pelos re-
síduos e a reciclagem, prevemos, para os próximos 
anos, a ampliação da rede cicloviária da cidade. Pro-
jetamos metas ousadas de redução de emissões, se-
melhantes às previstas pelo Brasil e pelos Estados 
Unidos. Queremos chegar a 2020 com menos 20% de 
CO2 emitido, com base em 2005.

BS em 2016, os olhos do mundo estarão 
focados no Rio de Janeiro. Que evoluções 
deverão ocorrer até lá?  

SBV As Olimpíadas serão carbono zero, assim 
como a Copa do Mundo. Trata-se de uma exigên-
cia internacional. As emissões com as obras de 
infraestrutura necessárias não serão tão signifi-
cativas, mas já há um decreto assinado pela pre-
feitura exigindo que qualquer emissão no par-
que de obras seja compensada com o plantio de 
árvores. As emissões durante a vida útil dos no-
vos equipamento são superiores à da sua implan-
tação, porque estamos falando de prazos de 80 e 
100 anos. É fundamental que esses equipamen-
tos sejam construídos nos mais elevados padrões 
de sustentabilidade, com investimento em tec-
nologia de eficiência energética. Apesar de todas 
as novas obras, estabelecemos como meta chegar 
a 2016 com uma redução de 18% nas emissões de 
CO2 com relação a 2005. Será uma grande opor-
tunidade para o Rio mostrar que é uma cidade a 
caminho da sustentabilidade.  [bs]

PROGRAMA 
De MUDANçA
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biodiveRsidade

a sociedade ainda não se  deu conta da importância  

da biodiversidade para a  vida econômica e  cotidiana .  

a  onu,  por meio  do ano internacional da biodiversidade , 

Quer mudar a compreensão desse Quadro

RepoRtagem  eliZabeth oliveiRa

elos
peRdidos

no bRasil, cerca de 50% do Produto Interno Bruto depende 
da diversidade biológica, o que inclui os setores de alimentos, fármacos, 
produtos florestais madeireiros e não madeireiros, recursos pesqueiros e 
outros. Apesar da importância, tanto o valor monetário como simbólico da 
biodiversidade é ainda pouco compreendido pela maioria da sociedade. 
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»
Por meio de inúmeras ações globais, a ONU e sua rede de 

parceiros pretendem alertar a sociedade para a urgência 
da ampliação das alternativas de conservação, uso susten-
tável e, principalmente, do avanço do conhecimento da 
diversidade biológica que o mundo ainda dispõe. Estima-
se que a ciência só conheça cerca de 10% da biodiversidade 
global. No Brasil, os eventos oficiais foram abertos na Se-
gunda Reunião da Parceria Global sobre Cidades e Biodi-
versidade, realizada em Curitiba, de 6 a 9 de janeiro, onde 
parte das discussões giraram em torno dos riscos relacio-
nados à perda de biodiversidade. 

Embora os estudos ainda sejam incipientes, motivos 
para preocupação não faltam, sobretudo no Brasil, 
país que detém cerca de 20% da biodiversidade 
global. De acordo com levantamento divulgado 
em maio de 2008 pelas ONGs ambientalistas 
BirdLife e União Mundial para a Conserva-
ção da Natureza (IUCN, na sigla em in-
glês), as mudanças climáticas aceleram 
os fatores que colocam as aves em ris-
co de extinção. Das 1.226 espécies 
ameaçadas no mundo, o país li-
dera a lista com 141. 

Para a ecóloga Rosa Lemos, 
secretária geral do Fundo 
Brasileiro para a Biodiver-
sidade (Funbio), quando se 
discute o aumento da vulne-
rabilidade da biodiversidade 

diante dos riscos climáticos globais, uma grande preo-
cupação é a demora na tomada de decisões por parte dos 
governos e outros segmentos sociais. “Já se perdeu mui-
to tempo e, embora ainda existam muitas incertezas, 
as mudanças climáticas e seus impactos nas populações 
humanas e não humanas já são evidentes.” 

O debate está ainda mais atrasado em relação às solu-
ções de adaptação a fenômenos como a elevação do ní-
vel do mar, que se soma a outros como o aumento da 
temperatura, enchentes ou longos períodos de estia-
gem. Entre projeções recentes que ajudam a pensar na 
complexidade do tema, pesquisadores da Academia de 

O entendimento é menor ainda quando se trata de relacionar os elos 
entre os impactos ambientais, econômicos e sociais causados pela 
destruição de hábitats naturais e o aumento da vulnerabilidade 
das espécies, principalmente em cenários de mudanças climáticas 
globais que preveem elevação da temperatura e alterações no regime 
de chuvas. Tendo em vista a relevância incompreendida do tema, 
a Organização das Nações Unidas (ONU) designou 2010 como o Ano 
Internacional da Biodiversidade. 
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Ciências da Califórnia defenderam em artigo publica-
do na revista Nature, de dezembro último, que para se 
adaptar às mudanças climáticas alguns ecossistemas 
e espécies teriam que se deslocar cerca de meio quilô-
metro por ano, em busca de condições ideais de tem-
peratura e volume de chuvas. Mas alguns, como man-
guezais e desertos, teriam que se mover o dobro disso 
anualmente.

convenções ainda distantes
Segundo Marta Irving, coordenadora do Grupo de Pesqui-
sa Biodiversidade, Áreas Protegidas e Inclusão Social, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a socieda-
de consegue entender um pouco melhor as questões discu-
tidas no âmbito da Convenção do Clima da ONU porque os 
temas têm sido cobertos amplamente pela mídia, sobre-
tudo com a espetacularização das notícias sobre tragédias 

que serão provocadas pelas mudanças climáticas. “A COP-
15 (15.ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas) 
em Copenhague foi o clímax do espetáculo”, observa. 

Em contrapartida, a Convenção sobre Diversidade 
Biológica (CDB) ainda não conseguiu levar à sociedade 
o entendimento da importância da biodiversidade para 
a existência humana e muito menos evidenciar a cone-
xão do tema com as mudanças climáticas. Um dos en-
traves, diz ela, é a falta de capacidade de tradução de 
temas científicos e seus efeitos no cotidiano. 

Fabio Scarano, diretor executivo da ONG ambienta-
lista Conservação Internacional no Brasil (CI-Brasil) 
afirmou que é preocupante o fato de a temática da bio-
diversidade ser pouco tratada no âmbito da Convenção 
do Clima da ONU. “Uma maior aproximação entre as 
convenções, especialmente neste que é o Ano Interna-
cional da Biodiversidade, será bastante desejável.”

graças aos vários biomas que 
abriga, o brasil detém cerca de 
20% da biodiversidade global
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biodiveRsidade  
nos negócios
Sérgio Amoroso, presidente do Grupo Orsa, um dos maiores 
do mundo em negócios de base florestal, considera que uma 
das formas mais eficazes de fazer frente aos impactos das 
mudanças climáticas na biodiversidade é fortalecer mode-
los econômicos que valorizem a conservação das florestas e 
avancem no processo de inclusão social, tais como os pro-
jetos de manejo sustentável de madeira nativa certificada. 
Esse é um nicho no qual as empresas do Grupo pre-
tendem exercer liderança mundial, com 545 mil 
hectares destinados à produção que levam o selo 
FSC (Certificação de Manejo Florestal, na si-
gla em inglês), desde 2003.

Além de proteger as florestas, por 
meio de projetos de conservação e uso 
sustentável, Amoroso reforça que é pre-
ciso recuperar áreas degradadas. Esse é 
um tipo de ação que o Grupo Orsa vem 
fomentando na Amazônia, onde comuni-
dades localizadas entre o Amapá e o Pará es-
tão fazendo plantio da fibra nativa curauá em 
terras que foram devastadas no passado pela 

indústria madeireira que atuava de forma insustentável na 
região. “Sem resolver os problemas das pessoas, com proje-
tos economicamente viáveis, não conseguiremos avançar 
na proteção da biodiversidade. Encontrando alternativas 
de geração de renda, as comunidades tornam-se guardiãs 
dos recursos naturais”, pondera o executivo. 

Já Sissi Freeman, diretora de Marketing da Granado, 
tradicional fabricante de produtos de beleza e higie-

ne pessoal com ativos naturais, considera que uma 
grande contribuição das empresas ao equilí-
brio climático, sobretudo as que trabalham 

com uso direto da biodiversidade, se refere 
à redução dos impactos ambientais de seus 

processos produtivos. “Temos que pensar 
nessa questão desde a escolha de fornece-
dores de matérias-primas, passando por 
programas de ecoeficiência nas fábricas 
para redução de consumo de recursos na-
turais, até o uso de embalagens menos 

danosas ao meio ambiente.” A executiva 
também ressalta que a certificação é outra 
forma eficiente de garantir melhores práti-
cas ambientais e trabalhistas.        [bs]

O DeSAFIO DA  
MOBILIZAçãO eMPReSARIAL
beatriz bulhões, diretora vice-presidente 
e coordenadora da câmara temática de 
biodiversidade e biotecnologia do conselho 
empresarial brasileiro para o desenvolvimento 
sustentável (cebds), concorda sobre a 
dificuldade de entendimento da sociedade 
sobre os temas e suas conexões. no meio 
empresarial essa realidade não é diferente. 
“ainda é difícil mobilizar para o debate as 
empresas cujos negócios não dependem do uso 
direto da diversidade biológica.” 

é desafiador, segundo ela, despertar o 
meio empresarial para pensar na importância 
dos serviços ambientais oferecidos pelos 
ecossistemas e nas consequências dos 
impactos causados, principalmente, em 
contexto de mudanças climáticas. como 
exemplo cita os riscos da destruição dos 

manguezais e dos recifes de corais, áreas 
fundamentais à reprodução de espécies 
aquáticas, produção de alimentos e geração de 
renda, além de proteção das áreas costeiras, 
entre outras funções que deixam de ser 
cumpridas em situação de degradação.

apesar dos desafios, beatriz destaca como 
avanço o crescimento da participação da 
iniciativa privada em debates a partir da 8.ª 
conferência das partes da convenção sobre 
diversidade biológica (cop-8), realizada em 
curitiba, em 2006. agora, a intenção do cebds é 
mobilizar os empresários para a 10.ª conferência 
das partes da convenção sobre diversidade 
biológica (cop-10), que será realizada em 
outubro próximo em nagoya, no japão, bem 
como nas atividades que serão promovidas 
durante o ano internacional da biodiversidade.

a valorização dos ativos 
naturais dos produtos  
é parte da estratégia  

da granado
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RobeRto 
WaacK
Quem? especialista em manejo 
sustentável de lorestas, presidente do  
conselho internacional do fsc e diretor  
da empresa lorestal amata

o Quê? propõe, elabora e 
desenvolve políticas para o melhor 
aproveitamento de lorestas nativas  
e plantadas, no brasil e no mundo

poR Quê?  aumentar a 
produção sustentável de áreas certiicadas 
ajuda a preservar as lorestas nativas

c a p a

eneRgia

e X e m p l o s  i n s p i r a d o r e s  p a r a  m u d a r  o  m u n d o

« R e p o R t a g e m  b e t o  g o m e s »

lideRança

o paulistano Roberto Waack, 49 
anos, é um dos líderes do Forest Stewardship Council, 
a organização emissora do selo FSC que garante, aos 
consumidores do mundo inteiro, a origem sustentável 
e baixo impacto ambiental dos produtos florestais. 
Presidente do board internacional da entidade, Waack faz 
parte do seleto grupo de nove membros do conselho do 
órgão, que tem a função de debater as grandes políticas 
para o manejo de florestas.

Com sede em Bonn, na Alemanha, o FSC conta, hoje, 
com representações em mais de 100 países e está presente 
em todos os continentes. Já certificou mais de 100 milhões 
de hectares de florestas ao redor do mundo, área equiva-
lente a quatro estados do tamanho de São Paulo. É dessas 
florestas que sai a matéria-prima para os diversos produ-
tos que levam o selo verde da entidade, um carimbo que, 
cada vez mais, ganha o status de grife global. 

O horário de expediente de Waack é extenso e não se 
restringe ao organismo que estampa a arvorezinha esti-
lizada do FSC em cosméticos, caixas de sabão em pó e mó-
veis de madeira. Na verdade, seu tempo é mais dedicado à 
Amata, empresa voltada para a formação, produção e con-
cessão de áreas florestais, plantadas e nativas. O execu-
tivo ainda encontra tempo para presidir o conselho con-
sultivo do Instituto para o Agronegócio Responsável, que 
tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento responsá-
vel do setor e de disseminar boas práticas socioambien-
tais. “A ideia é criar um espaço para discutir a sustenta-
bilidade do agronegócio, incentivando setores como o da 
soja, da cana e da pecuária a se reunir, debater os desafios 
e transformar as soluções em prática”, explica.

Transformar teoria em prática é algo que o biólogo 
vem fazendo desde que trabalhava na indústria farma-
cêutica. Em 2001, quando o Grupo Orsa adquiriu a Jari 
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Celulose, em Belém (PA), Waack foi chamado para criar 
uma nova empresa da companhia, a Orsa Florestal. 
Concebida para abastecer o principal negócio do grupo, 
o empreendimento já nasceu como o maior projeto de 
manejo de florestas nativas do Brasil, numa época em 
que haviam poucas experiências na Amazônia. “Come-
çamos numa área de 50 mil hectares, certificada pelo 
FSC em 2004”, conta o executivo. “Hoje, a Orsa Florestal 
é responsável pelo manejo de 545 mil hectares de flores-
tas nativas e 100 mil hectares de floresta plantadas na 
Amazônia, exportando para vários países.” 

Pelo ineditismo da experiência, Waack logo se tornou 
um executivo de referência no mercado. Para ele, flores-
ta nativa tem de ser preservada. “O Brasil precisa de des-
matamento zero e de 100% de preservação na Amazônia”, 
afirma. Para tanto, a exploração sustentável das florestas 
nativas demanda um sólido plano de manejo. “O grande 
desafio é incorporar boas práticas, começando pela criação 
de um ambiente institucional, ou seja, pela definição das 
regras do jogo para o uso do solo passível de ser explorado.” 
Waack avalia que o mapeamento ecológico da Amazônia 
avançou, mas o ordenamento fundiário ainda está longe 
dela. “A lei de concessões de florestas públicas é um mar-
co importante, mas está ainda em implementação. A ques-
tão, na Amazônia, é saber quem é o dono legal das áreas e 
definir a jurisdição do governo estadual e do federal.”

Viabilizar o manejo sustentável das florestas nativas 
implica, de saída, em inventariar várias árvores de uma 
propriedade, “uma a uma”, e observar critérios eficien-

tes de corte e de abertura de clareiras para não prejudi-
car os indivíduos em crescimento. Um plano de manejo 
dura 30 anos, tempo necessário para que a regeneração 
da floresta aconteça. Para tanto, a área total pode ser di-
vidida em 30 blocos, explorados pelo período de um ano, 
em sistema de rodízio. A cada ano abatem-se as árvores 
de um bloco até que, no final do ciclo – 30 anos depois 
–, volta-se ao primeiro. “O Brasil tem tecnologia para 
definir as melhores práticas de inventário e de corte. A 
questão é disseminá-las entre os madeireiros para pre-
servar os recursos”, explica Waack. 

Na área das florestas plantadas, o país é o maior pro-
dutor de fibra certificada do mundo. Somando florestas 
plantadas com nativas, o Brasil ocupa o quinto lugar no 
ranking de florestas certificadas, com 6 milhões de hec-
tares. Mas apenas 50% das florestas plantadas e 3% das 
nativas estão sob o manto de selos como o FSC. “O mun-
do precisa de fibra. Existe uma demanda monstruosa na 
Ásia, por exemplo, e esse produto tem que vir de flores-
tas plantadas”, explica o executivo. 

Olhando para a outra ponta da cadeia, Waack acredita 
que a consciência tanto das indústrias quanto do consu-
midor brasileiro está crescendo, mas há muito para avan-
çar. “As pessoas ficam chocadas quando veem o desmata-
mento de florestas no Fantástico, mas se esquecem quando 
vão comprar um móvel”, diz. Em São Paulo, por exemplo, 
existe apenas uma loja com móveis de madeira certifica-
da. “Na Alemanha, qualquer bilhete de metrô é feito com 
papel certificado.” Mas as florestas estão aqui.      [bs]

a
A eXPLORAçãO 
SUSTeNTÁVeL 
DAS FLOReSTAS 
NATIVAS 
eXIGe ZeLO, 
INVeNTÁRIOS 
MINUCIOSOS e 
TeMPO PARA 
ReGeNeRAçãO 
DAS FLOReSTAS 
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falsa
c a p a

eneRgia

i n d i c a d o r e s ,  s e l o s ,  n o r m a s ,  g u i a s ,  c e r t i f i c a d o s  

e  m é t o d o s  d e  f o m e n t o  à  i n o v a ç ã o  n a s  c o r p o r a ç õ e s

« R e p o R t a g e m  c o n R a d o  l o i o l a »

i n d i c a d o R  e c o s Y s t e m  s e R v i c e s  b e n c h m a R K

feRRamenta

O que é? 
As empresas ligadas ao agronegócio, diretamente depen-
dentes de serviços ambientais como água, chuva, poliniza-
ção e fertilidade dos solos, não estão totalmente preparadas 
para lidar com a escassez de recursos decorrente de uma ex-
ploração insustentável. Essa avaliação acaba de ser feita por 
uma pesquisa com 31 empresas multinacionais dos setores 
de alimentos, bebidas e tabaco, analisadas pela ferramenta 
denominada Ecosystem Services Benchmark (ESB), desen-
volvida em parceria pela Iniciativa Financeira do Progra-
ma das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma-IF) o 
Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getú-
lio Vargas (GVCes) e a organização ambiental Fauna e Flora 
International (FFI). Também contribuíram para o desen-
volvimento da ferramenta seis grandes grupos de gestores 
de fundos de investimento da Europa, dos EUA e do Brasil.

Qual a vantagem? 
Coordenador de projetos do GVCes, Roberto Strumpf 
conta que a ESB foi elaborada para permitir que inves-

tidores tenham como avaliar, tão objetivamente quan-
to os aspectos financeiros, os riscos e as oportunidades 
de investimento numa empresa baseada em serviços 
ecossistêmicos e ativos da biodiversidade. “A ideia do 
projeto é valorizar o serviço ambiental, não só pelo am-
bientalismo em si, mas também pela noção de interde-
pendência da exploração sustentável destes recursos, 
que pode, em última instância, influenciar a perfor-
mance econômica da empresa a médio e longo prazos”, 
explica.

Como funciona? 
A ferramenta foi construída com base em um questio-
nário sobre a implementação de programas, políticas e 
medidas relacionadas à redução de demanda por maté-
rias-primas. O questionário é dividido em cinco grandes 
temas: Vantagem Competitiva; Governança; Política e 
Estratégia; Gestão e Implementação; Comunicação. A 
cada um desses temas é atribuído um fator de peso que 
pondera a nota final. Esse cálculo permite, por exem-

ativa
POSTURA

novo indicador demonstra Que atuação das empresas na área  

de biodiversidade e serviços ambientais precisa evoluir muito
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plo, comparar o grau de comprometimento com os ser-
viços ambientais entre empresas do mesmo setor.

Conforme o estágio de implementação das medidas, a 
empresa é classificada em um nível que vai de um a quatro. 
Quanto maior o nível, menor o impacto e a dependência dos 
serviços ambientais e, consequentemente, mais preparada 
a empresa está para evitar uma “crise de fornecimento”.

O estudo concluído em dezembro passado mostra que 
a grande maioria das companhias analisadas possuem 
projetos de conservação de recursos naturais, mas as 
soluções ainda estão em estágio inicial: na média, são 
pequenas iniciativas locais, em fase piloto, que não com-
pensam a “pegada global” da empresa. “A pesquisa mos-
tra que existe a conscientização, mas a abordagem das 
empresas é bastante reativa nesse aspecto. Normalmen-
te, elas desenvolvem as iniciativas após uma multa, ou 
uma crise que dá origem a pressões populares. Elas não 
veem a conservação como uma vantagem competitiva”, 
acredita Strumpf.

Em relação ao foco principal da ferramenta – biodi-
versidade e serviços ambientais – apenas 15 empresas 
possuíam processos de avaliação de riscos na área. Os 
destaques foram a holandesa Unilever e a varejista bri-
tânica Marks & Spencer. No Brasil, a performance da 
companhia de alimentos Bunge foi elogiada. Nenhuma 
empresa aplicou integralmente os indicadores de bio-

diversidade da Global Reporting Initiative (GRI). Já a 
taxa de implantação de programas piloto foi de 65%. O 
desempenho médio das empresas estrangeiras também 
foi melhor que o das empresas brasileiras.

A aplicação da ferramenta ESB pode ser feita por qual-
quer investidor. O site da iniciativa (http://is.gd/6gynb) 
fornece um guia passo a passo para a sua utilização. Na  
pesquisa que incluiu 31 empresas, o GVCes se baseou em 
dados disponíveis na internet e em relatórios de susten-
tabilidade, além de informações fornecidas por represen-
tantes das companhias.

Segundo Strumpf, a ideia é que, com novas aplica-
ções, a Ecosystem Services Benchmark evolua para su-
prir algumas vulnerabilidades, como a questão de uma 
metodologia única a ser aplicada em países com realida-
des diferentes. Ele também lembra que a variabilidade 
de setores – varejo, processamento, serviços e indústria  
– também pode produzir distorções. 

Para o coordenador do projeto, a ferramenta  amplia 
o debate e o engajamento das empresas sobre o tema. “A 
biodiversidade e os serviços ambientais ainda são o ‘pri-
mo pobre’ das discussões sobre sustentabilidade corpo-
rativa. É muito mais disseminado, por exemplo, o deba-
te sobre mudanças climáticas e inventários e projetos 
de neutralização de carbono. Trata-se de um  programa 
inovador, que ainda paga o preço do ineditismo.”  [bs]

para a bunge 
a conservação 
ambiental é 
uma vantagem 
competitiva
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“Vejo dois problemas principais na proposta de limite 
salarial no futebol brasileiro. O primeiro é o pagamento 
por fora. Para escapar do teto, os clubes podem usar os 
direitos de imagem e do ‘bicho’ por vitória, por exem-
plo. Teríamos que discutir esse tipo de premiação, o que 
é muito difícil de fazer. Mesmo se tiver esse teto, o clube 
pode contratar um treinador mais caro, pagar um sa-
lário baixo e prometer uma série de bonificações. Fala- 
-se muito no exemplo da NBA (National Basketball As-
sociation), mas o basquete norte-americano funciona 
como uma empresa, é supercontrolado. E a gente sabe 
que no Brasil as coisas não funcionam tão bem assim. 
A segunda questão é que o teto pode provocar a saída de 
jogadores. Se você vai limitar despesas, tem que combi-
nar com os clubes árabes também. Eles vão agradecer 
aos céus por esse controle salarial. O limite vai acabar 
gerando êxodo dos jogadores. Se houvesse um teto, o Co-
rinthians não teria trazido o Ronaldo. Ele ganha por-
centagem em cima de patrocínio. Como você vai incluir 
isso no teto? Além disso, se eu sou um time bem estru-
turado e quero pagar um salário alto, vou ser penaliza-
do? São muitas coisas pequenas que você teria que to-
mar cuidado e seria muito difícil de controlar. Teria que 
haver alguma organização controlando este nível. Na 
NBA, se alguém não respeita as regras, é punido. Existe 
o controle total. E lá, esqueça esse negócio de êxodo de 
atletas. Começou um pouco agora, mas não são os me-
lhores que vão para o basquete europeu. No futebol do 
Brasil há muita mobilidade entre os jogadores.”

“A Fifa está começando a ficar preocupada com os gas-
tos que os clubes têm com salários. Nos últimos vinte 
anos houve um aumento muito grande no valor do 
passe e das transferências, o que induziu a Federação 
à criação de um fair play financeiro, que impõe uma li-
mitação aos salários pagos aos jogadores, mas sem um 
teto individual. Coloca-se um limite na relação entre 
salários e faturamento, baseado na realidade de cada 
clube, cujo limite envolveria tudo o que fosse remune-
ração aos atletas, incluindo o ‘bicho’ e as premiações. 
Não há interferência na decisão do clube de como fazer 
o pagamento, mas estabelece-se um limite para o total 
– que deve ser auditado. Na França já existe esse tipo 
de coisa. Há resistência entre os grandes clubes euro-
peus, mas a situação financeira das organizações está 
chegando a um estágio difícil. O Real Madrid está com 
uma dívida imensa, bem maior que o faturamento. O 
Chelsea e o Manchester United também. Idem com os 
clubes brasileiros. O limite é possível em qualquer lu-
gar, contanto que tenha um respaldo legal. Se depen-
der só dos clubes, eles vão tentar evitar. É necessário, 
então, uma legislação esportiva, além de um tribunal 
de contas esportivo, com independência e autoridade 
suficientes para punir os clubes com desclassificação, 
perda de pontos ou rebaixamentos. Um limite salarial 
no Brasil pode realmente estimular a saída de jogado-
res, mas hoje os clubes já estão vendendo craques de-
sesperadamente. Estão encalacrados financeiramen-
te. É necessário recuperar o equilíbrio.”

o pi n i õ e s d iverg ente s so b re temas p o lêm i cos

« e d i ç ã o  a l l a n  f a R i n a »

contRovéRsia

l u i z  g o n z a g a  b e l l u z z o , economista, 

presidente do palmeiras e membro do conselho de administração 

da bolsa de mercadorias e futuros (bm&f)

m a u r o  r o d r i g u e s  j u n i o r ,  professor de 

economia da  fea- usp e autor do livro sob a lupa do economista

deve haveR teto salaRial paRa 
jogadoRes de futebol no bRasil?

SIM NãO
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