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Franklin Feder

COM A PALAVRA, O CHAIRMAN

Quando, 15 anos atrás, realizou-se, sob os 

auspícios da ONU, a Rio-92, a opinião pública 

mundial apenas começava a tomar conheci-

mento da amplitude e da gravidade do desa-

fio da preservação ambiental. E a palavra sus-

tentabilidade surgia no vocabulário mundial.

Foi então que o empresário suíço Stephan 

Schmidheiny teve a idéia de criar o WBCSD-

World Business Council for Sustainable 

Development, com o objetivo de reunir 

empresários e executivos que acreditassem 

que um papel da maior relevância estava 

reservado ao setor privado, na missão de 

assegurar um mundo ambientalmente dig-

no para as gerações futuras.  

Em 1997 surgia entre nós o CEBDS - Conse-

lho Empresarial Brasileiro para o Desenvol-

vimento Sustentável, para ser o braço bra-

sileiro dessa conscientização ambiental das 

empresas e a ponta-de-lança de um esforço 

que ajudasse a transformar boas intenções 

em ações eficazes. 

Nesses primeiros dez anos de atuação, que 

agora comemoramos, a contribuição do CE-

BDS tem sido, sem dúvida, marcante.  Mas, 

com certeza, o papel deste Conselho, no 

próximo decênio e nos seguintes, será ain-

da mais significativo.

Com a maior conscientização da sociedade 

sobre a problemática ambiental – e, mais ain-

da, com a crescente aceitação de que a luta 

pela sustentabilidade, abrangendo também 

o êxito econômico e o progresso social das 

comunidades, não constitui opção, mas sim 

uma estratégia indispensável para as empre-

sas – terá cada vez mais importância o enor-

me desafio do CEBDS de aglutinar empresas 

dos mais diferentes segmentos em torno des-

se novo modelo de desenvolvimento. 

Ainda que distante do patamar desejado, o 

setor empresarial em nosso País está hoje 

bem melhor capacitado para entender os 

complexos desafios contábeis que o con-

texto da sustentabilidade nos impôs. A tra-

dicional aritmética de apenas somar receitas 

e subtrair despesas deu lugar a uma equação 

extremamente complexa, composta de mui-

tas variáveis e incógnitas. 

Relacionamento com stakeholders, aqueci-

mento global, biodiversidade, a questão da 

água, combate à pobreza e à desigualdade 

social, promoção da  educação e saúde, com-

bustíveis complementares são apenas alguns 

dos novos componentes que passaram a fazer 

parte da vida das empresas. Nesse contexto, o 

gestor que mantiver seu foco exclusivamente 

no interesse imediato do acionista e do inves-

tidor estará certamente decretando a falência 

de seu empreendimento. 

A compreensão exata desta nova realidade 

talvez seja o principal legado do CEBDS nes-

ses seus dez primeiros anos de atividade. 

Coincidência ou não, o CEBDS nasceu num 

período em que o País passava por um am-

plo processo de abertura, globalização e 

privatizações. 
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Se por um lado a onda de abertura e privatiza-

ção acabou por fortalecer as empresas, possi-

bilitando maior volume de investimentos, por 

outro tornou o setor empresarial mais expos-

to às cobranças da sociedade. 

Ao fazermos uma rápida reflexão sobre esses 

últimos dez anos, chegaremos à conclusão de 

que as empresas evoluíram positivamente na 

maneira de lidar com os desafios ambientais e 

sociais. Concluiremos também que esse avan-

ço foi apenas um começo. 

Os bons exemplos de uso sustentável dos 

recursos naturais e dos investimentos em 

projetos sociais, com a visão estratégica da 

sobrevivência do empreendimento, indicam 

o caminho que devemos trilhar. Contudo, 

não foram suficientes para alterar, da maneira 

que desejamos, o Índice de Desenvolvimento 

(IDH) de nosso País.

Aprendemos, nesse período, que as empre-

sas podem e devem tornar-se as principais 

indutoras do novo modelo de desenvolvi-

mento que preconizamos. Temos capaci-

dade de investimento, vontade de crescer e 

outros pré-requisitos inerentes à atividade 

empresarial. Por isso precisamos ir muito 

além dos bons exemplos. 

Não poderia, nesta ocasião, deixar de ren-

der minhas homenagens aos que me pre-

cederam e aos fundadores do WBCSD e do 

CEBDS, que tiveram a Visão desta contribui-

ção que a iniciativa privada poderia dar ao 

Brasil e que nos lideraram neste processo de 

definição, disseminação e implantação do 

conceito de sustentabilidade. 

A nós – representantes de empresas de pe-

queno, médio e grande porte – que os se-

guimos nessa responsabilidade, cabe agora 

aprimorar ainda mais nossa decisão e nossa 

capacidade de articulação, para trabalhar 

em conjunto com governos e a sociedade 

civil organizada, a fim de abraçar com vigor 

ainda maior a bandeira da sustentabilidade 

e implantar seus Valores. 

E tudo isso o CEBDS certamente continuará 

a nos ensinar.

Por Franklin Feder



6 CEBDS 10 ANOS 7CEBDS 10 ANOS

Fernando Almeida

COM A PALAVRA, O PRESIDENTE

O lançamento da publicação dos dez anos 

de atividade do CEBDS transcende o caráter 

comemorativo de uma instituição do setor 

empresarial que se tornou referência como a 

primeira do país – e em processo contínuo de 

pioneirismo - a atuar, de forma integrada e ar-

ticulada, com as três dimensões da sustentabi-

lidade – a econômica, a social e a ambiental. 

Uma década – dentro de uma escala de tempo 

- nos permite refletir com mais precisão onde 

chegamos e aonde vamos. Nesses dez anos, 

obtivemos provas contundentes de que o 

modelo de desenvolvimento tradicional (pre-

dador, excludente e insustentável) é inviável 

sob todos os aspectos. Os recentes relatórios 

científicos explicam as razões das freqüentes e 

intensas reações da natureza e o acirramento 

dos conflitos sociais. 

Contudo, se evoluímos pouco na tendência de 

reverter o processo de degradação ambiental 

e de esgarçarmento do tecido social, devemos 

comemorar o entendimento e a aceitação 

cada vez maiores em relação ao tema. 

Olhando para trás, vejo o quanto as empresas 

avançaram. Há dez anos, não havia sequer 

qualquer tipo de aproximação com a questão 

da responsabilidade social, salvo raras exce-

ções e, assim mesmo, com o viés filantrópico e 

assistencialista. Temas como clima, água e bio-

diversidade eram incipientes e desacreditados. 

O setor empresarial posicionava-se à margem 

de discussões levantadas cientificamente uma 

década antes, em 1987, e formalizadas em do-

cumentos globais durante a Rio-92. 

O CEBDS foi uma alavanca, que conduziu 

a todos nós – empresas e a sociedade em 

geral – a um novo patamar, graças à visão 

de homens como Felix de Bulhões, Erling 

Sven Lorentzen, Marco Antônio de Oliveira 

Maciel, Eliezer Batista, Raphael de Almeida 

Magalhães, Wilberto Lima Jr, José Arman-

do de Figueiredo Campos e Domingos 

Bulus, que compuseram nossa primeira 

diretoria. Ao observarmos o time line, inse-

rido nesta publicação, podemos perceber 

a importância desta instituição, organica-

mente pequena, mas com capacidade de 

articulação e de influenciar muito grandes. 

A criação das câmaras técnicas, a realiza-

ção dos grandes eventos, a interface com 

Conselho Empresarial Mundial (WBCSD) 

no Brasil e no exterior são apenas alguns 

dos exemplos mais significativos. Vale um 

destaque especial para a inserção de ban-

cos e seguradores neste contexto com o 

surgimento da Câmara Técnica de Finanças 

Sustentáveis, modelo inédito de organiza-

ção e que deve ser adotado por conselhos 

de outros países.

Olhando para frente, não podemos per-

der a perspectiva do senso de urgência. 

Devemos ter clareza sobre as dicotomias 

com as quais ainda convivemos: a empre-

sa que mais faturou no mundo em 2006 é 

considerada o ícone do capitalismo selva-

gem, financiando movimentos a favor da 

manutenção da emissão de gases de efeito 

estufa. Fatos como estes explicam por que 

ainda não chegamos aos resultados que 

modifiquem a tendência de degradação. 

A população, a seu modo, tem demonstrado 

capacidade de mobilizar para mudar, o que 

contribui para construir uma nova cultura  

capaz de interferir na adoção de medidas para 

recriar o modelo de desenvolvimento, com 

mudanças na matriz energética e na forma de 

produção e consumo. 

Assim como na natureza, existem os dile-

mas institucionais. Ambos, como tudo o 

que acontece na vida real, estão intima-

mente relacionados. Os dilemas da natu-

reza ganharam, a partir de agora, grande 

espaço na mídia. O aquecimento global  

tem efeito avassalador em qualquer ecos-

sistema e passou a fazer parte da agenda 

de prioridades. Paradoxalmente, as con-

seqüências nefastas deste fenômeno pro-

vocado pela ação do homem facilitarão o 

entendimento de que a atividade econô-

mica, a perenidade dos recursos naturais e 

as políticas sociais não podem ser tratadas 

de forma fragmentada. 

Institucionalmente, vejo a questão da lide-

rança como o maior desafio: ainda não apare-

ceu um líder, um estadista capaz de conduzir 

a humanidade na direção da sustentabilida-

de, tal como aconteceu nos movimentos pa-

cifistas e contra o racismo num passado re-

cente. A complexidade e transversalidade do 

tema dificultam o discurso unificado. Numa 

relação de causa e efeito, não temos massa 

crítica de líderes, seja na sociedade civil, seja 

no governo, seja no setor privado.  

Como representante das empresas, o CE-

BDS continuará desempenhando papel 

fundamental nesse processo de entendi-

mento, aprofundando o diálogo com seus 

interlocutores e democratizando o conhe-

cimento. Ao analisarmos internamente 

este primeira década do nosso Conselho, 

detectamos expressivos avanços e tam-

bém alguns percalços. Os avanços expres-

sam-se além dos resultados obtidos com 

ações concretas, como, por exemplo, os 

programas de ecoeficiência, traduzidos 

em benefícios econômicos e ambientais 

principalmente. Em relação à dimensão so-

cial, muito tem sido feito, mas ainda não ao 

ponto de romper totalmente com a barrei-

ra da filantropia para dar lugar ao empre-

endedorismo sustentável.

Considero, no entanto, a valorização de 

nossos ativos intangíveis como o maior 

mérito. Sem abrir mão dos princípios bási-

cos do conceito de desenvolvimento sus-

tentável, cumprimos com sucesso a missão 

de facilitador, provedor, defensor, comuni-

cador e catalisador, abrindo espaço para 

uma nova visão sobre o papel da empresa 

na sociedade e capacitando seus gestores. 

Como qualquer outra instituição, estamos 

diante de novos desafios. Ao mesmo tem-

po em que consolidamos a posição das 

empresas de visão em alto estágio de re-

putação, precisamos continuar olhando 

para o futuro. O Conselho passa no mo-

mento por uma reestruturação, que nos 

dará o suporte necessário para seguir em 

frente. Nessa nova estrutura, esperamos 

contar com a participação efetiva de um 

board formado por líderes empresarias de 

grande expressão, escolhidos entre nossos 

associados, como também de um conselho 

consultivo, integrado por representantes 

de outros segmentos da sociedade. 

Concluímos esta primeira década de ativi-

dade diante de desafios dramáticos. Mas 

acumulamos um saldo altamente positivo. 

Os grandes grupos empresariais do país 

buscam conduzir seus negócios na direção 

da sustentabilidade; instituições que ori-

ginalmente abordavam apenas a questão 

social ou se limitavam a trabalhar na área 

ambiental migram para o desenvolvimento 

sustentável; os temas centrais conquistam 

finalmente o merecido espaço na mídia. 

Estes e outros exemplos demonstram que es-

tamos trilhando o caminho para construir uma 

sociedade economicamente próspera, social-

mente justa e ambientalmente responsável. 

Por Fernando Almeida
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APrESEnTAçãO02 UMA HISTóRIA DE PIONEIRISMO
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MISSÃO

Mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a integrar os princípios e práti-

cas do Desenvolvimento Sustentável no contexto de negócio, conciliando 

as dimensões econômica, social e ambiental.

Criado em março de 1997, o Conselho Em-

presarial Brasileiro para o Desenvolvimento 

Sustentável (CEBDS) foi a primeira associação 

empresarial no País a discutir a necessidade 

de os princípios da sustentabilidade serem 

incorporados ao mundo dos negócios. Como 

entidade sem fins lucrativos, o CEBDS integra 

uma rede de conselhos vinculada ao Conse-

lho Empresarial Mundial para o Desenvolvi-

mento Sustentável (WBCSD), que conta com 

a participação de 185 grupos multinacionais 

distribuídos por 50 conselhos regionais.

Ao completar uma década, o CEBDS se fir-

mou como uma coalizão dos maiores e mais 

expressivos grupos empresariais brasileiros: 

de bens de consumo a construção civil, pas-

sando pelo sistema financeiro e os setores de 

metalurgia, petróleo, prestação de serviços e 

siderurgia. São ao todo 50 empresas, que, jun-

tas, geram mais de 600 mil empregos diretos e 

são responsáveis por 40% do PIB nacional. As 

pequenas e médias empresas também estão 

representadas no CEBDS, através da Rede Bra-

sileira de Produção Mais Limpa (PmaisL), uma 

parceria com o SEBRAE. 

Em 1997, quando o CEBDS levantou a ban-

deira do desenvolvimento sustentável no 

meio empresarial brasileiro, eram raras e 

esparsas as iniciativas concretas envolvendo 

as dimensões econômica, social e ambiental. 

Uma década depois, são muitas as empresas 

que passaram a incorporar esses princípios 

na estratégia do negócio. 

Como porta-voz do setor empresarial brasi-

leiro, o CEBDS trabalha em parceria com as 

mais renomadas instituições acadêmi-

cas e organizações não-governamentais 

(ONGs). Alem de atuar como representan-

te das empresas junto ao Governo Fede-

ral, não apenas como porta-voz do setor 

empresarial, mas, principalmente, para 

ajudar a construir uma política geral de 

desenvolvimento sustentável em benefí-

cio da sociedade brasileira.

Comissão de Política de Desenvolvimen-

to Sustentável e da Agenda 21 Brasileira, 

Grupo Gestor de Produção Mais Limpa, 

Fórum Brasileiro de Mudança Climática, 

Conselho de Gestão do Patrimônio Gené-

tico e Fórum de Competitividade e Biotec-

nologia são alguns dos fóruns ministeriais 

em que o CEBDS está presente. 

Transformar o modelo econômico tradi-

cional em um novo paradigma é o maior 

desafio da entidade. Se, no passado, ain-

da existia alguma dúvida quanto a falên-

cia do modelo de desenvolvimento eco-

nômico praticado ao longo de toda a era 

industrial, - quando as organizações ocu-

pavam-se apenas em extrair, transformar, 

comercializar e descartar os recursos na-

turais utilizados - hoje, é um consenso que 

não é mais viável perpetuar esse modelo 

de desenvolvimento, porque os recursos 

naturais já dão sinal de esgotamento. 

O CEBDS busca aliar sucesso financeiro com 

equilíbrio ambiental e atuação social. Para 

isso, trabalha na construção de uma socieda-

de economicamente próspera, socialmente 

justa e ambientalmente responsável.  

O desenvolvimento sustentável é aquele que atende 

às necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras atenderem às 

suas próprias necessidades.”

(Relatório Bruntland - “Nosso Futuro Comum” - 1987)

OBJETIVOS

Para cumprir sua missão, nossos objetivos e direcionamento estratégicos são:

• Facilitador  oferecer uma plataforma segura para que as empresas pos-

sam trocar conhecimento e experiência, facilitar parcerias e se engajar em 

diálogos de múltiplas partes;

• Provedor  fornecer informações, direcionamento, produtos e ferramen-

tas que auxiliem as empresas a implementar, medir e comunicar seus es-

forços em direção ao desenvolvimento sustentável;

• Defensor representar de maneira pró-ativa a visão das empresas em 

assuntos relacionados ao desenvolvimento sustentável em debates e for-

mulação de políticas públicas com governos e demais grupos de interesse 

(stakeholders);

• Comunicador  disseminar melhores práticas, demonstrando a contri-

buição das empresas para o desenvolvimento sustentável para a socieda-

de em geral, de forma simples e compreensível;

• Catalisador estimular a sustentabilidade nas empresas associadas, por 

meio de projetos e parcerias, que gerem resultados concretos.
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APrESEnTAçãOUMA fORçA ECONôMICA

Mais do que uma forma de compreender o papel das empresas, a sustentabilidade tornou-se 

uma meta a ser perseguida, tão importante quanto o lucro. Convencido de que o desenvolvi-

mento sustentável só será atingido quando a busca pela riqueza, o progresso social e a conser-

vação ambiental se equilibrarem, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 

Sustentável (CEBDS) se cercou do que há de mais expressivo no meio empresarial brasileiro. 

50 empresas são associadas ao CEBDS e, juntas, 
elas representam a elite do empresariado nacional.

40% do produto interno brasileiro (PIB) é o peso dessas 
empresas na economia do País.

600 mil empregos diretos são gerados pelos grupos 
empresariais associados ao CEBDS. 11 milhões de empregos são 
geraddos por essees grupos

50    conselhos nacionais, entre eles o CEBDS, fazem parte de 
uma coalisão empresarial global, no Conselho Empresarial Mun-
dial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD, sigla em inglês).

185 grupos multinacionais constituem o WBCSD.

US$ 5,4 trilhões é a soma do faturamento 
dessas empresas multinacionais.

11 milhões empregos diretos são gerados por esse 
grupos empresariais mundo afora.

Não existem empresas bem-sucedidas em uma sociedade falida.”

(Bjorn Stigson, presidente do WBCSD)
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APrESEnTAçãOUMA PARCERIA QUE DEU CERTO

O Conselho Empresarial Brasileiro para o 

Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) é 

fruto de uma parceria que deu certo entre o 

setor empresarial e seus stakeholders estra-

tégicos. Um dos principais papéis exercidos 

pelo CEBDS é a facilitação da interlocução 

entre as empresas, o governo, a sociedade 

civil e os organismos internacionais.

A atuação do CEBDS se alicerça no enten-

dimento de que as empresas são parte da 

sociedade e suas atividades provocam im-

pacto nas comunidades do entorno, nos 

seus clientes,  fornecedores, funcionários, 

no meio ambiente circundante e em outras 

empresas. Por isso, a entidade deve estar 

atenta ao interesse coletivo, participan-

do das discussões que irão gerar políticas 

públicas pautados sempre pela coerência, 

transparência, ética e respeito pela opinião 

divergente. A atuação do CEBDS é a de 

buscar negociação e não confronto.

Além dos relacionamentos institucionais, 

como representante das empresas, o CEBDS 

participa de vários fóruns governamentais e 

estabelece alianças e parcerias com entidades 

públicas e organizações não governamentais. 

Como exemplos, podemos citar:

-CEBDS-IUCN – com objetivo de desenvolver 

ações em prol da conservação da biodiversi-

dade e da capacitação de lideranças empresa-

riais no tema

-CEBDS – ABEMA (Associação Brasileira de En-

tidades Estaduais de Meio Ambiente) –  com 

objetivo de promover discussão e cooperação 

entre empresas e estados sobre o tema licen-

ciamento ambiental. 

-CEBDS – ANA (Agência Nacional de Águas) 

– com a intenção de desenvolver ações que 

apóiem a implementação da política de recur-

sos hídricos, de difundir temas relacionados 

com recursos hídricos e sua importância para 

as empresas. 

-CEBDS – WWF – com objetivo de trabalhar 

temas pertinentes às atividades empresariais 

e o desenvolvimento sustentável, tais como 

biodiversidade, mudanças climáticas, água, 

florestas, finanças sustentáveis, entre outros.

-CEBDS - MMA, Secretariado da CDB, IUCN, 

Governo Britânico, Insight Investment – com 

o objetivo de engajar o setor privado na im-

plementação da Convenção sobre Diversida-

de Biológica (CDB). Essa iniciativa, chamada 

Business and the 2010 Biodiversity Challenge, 

promoveu duas reuniões, uma em Londres 

em janeiro de 2005 e a outra proposta pelo 

CEBDS e pelo MMA, em novembro do mesmo 

ano, em São Paulo.

Além disso, o CEBDS participa de vários 

fóruns:

•  Conselho de Gestão do Patrimônio  

Genético (CGEN)

• Fórum de Competitividade de Biotecnologia

• Grupo Gestor de Produção mais Limpa

•  Comissão Nacional de Política de Desenvol-

vimento Sustentável e Agenda 21 (CPDS)

•  Conferência Nacional de Meio  

Ambiente (CNMA)

•  Comissão Coodenadora do Plano  

Estratégico Nacional de Áreas Protegidas

Outro bom exemplo da atuação do CEBDS 

foi a criação da Câmara Técnica de Biodiver-

sidade e Biotecnologia em 2000, estimulada 

por um convite do Ministério do Meio Am-

biente para mobilizar e coordenar a consulta 

ao setor privado sobre a Política Nacional de 

Biodiversidade. Logo em seguida, foi edita-

da a  Medida Provisória 2052, que estabele-

cia regras para o acesso aos recursos genéti-

cos, conhecimentos tradicionais associados 

e a repartição de benefícios advindos do uso 

sustentável dos componentes da biodiversi-

dade. O CEBDS atuou intensamente junto ao 

Ministério do Meio Ambiente, Ministério da 

Ciência e Tecnologia, Casa Civil e Congresso 

Nacional para alterar a MP por entender que 

o texto era estatizante, confuso e burocráti-

co, o que em parte foi alcançado. 

Nessa grande parceria pela sustentabilidade, 

cada participante tem a oportunidade de 

colaborar com um processo de aprendizado 

que conecta todos os stakeholders compro-

metidos com o desenvolvimento sustentá-

vel.  Cabe ao CEBDS intermediar esta relação, 

orientando as empresas na abordagem de 

questões de interesse específico. 

O CEBDS é um Conselho de empresas de diver-

sos setores que advoga  uma idéia, uma nova 

visão de sobrevivência – o desenvolvimento 

sustentável. Não somos entidade setorial 

nem defendemos interesses particulares das 

empresas, a menos que estejam relacionados 

com princípios da sustentabilidade. Desta for-

ma, somos parceiros estratégicos para gover-

nos e sociedade civil, já que representamos 

empresas de vanguarda, que  possuem visão 

de futuro e agem para que o desenvolvimen-

to do presente não seja uma dívida a ser paga 

pelas próximas gerações.
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APrESEnTAçãOCâMARAS TéCNICAS - UMA PLATAfORMA DE SUCESSO

As sete Câmaras Técnicas foram concebidas para pôr em prática as ações do CEBDS e integrar os 

princípios do desenvolvimento sustentável ao contexto dos negócios.  Abertas a todas as empre-

sas associadas e presididas por representantes dessas empresas, essas sete câmaras  se reúnem 

mensalmente e representam importantes fóruns para concepção, discussão e implementação 

de ações conjuntas nas questões relevantes à sustetabilidade. 

Legislação Ambiental

Um dos principais objetivos da 
Câmara Técnica de Legislação 
Ambiental (CTLEG)é auxiliar as 
empresas na definição de propos-
tas de atualização de instrumen-
tos legais que estimulem o desen-
volvimento sustentável. 

Nesses 10 anos desde a sua 
criação em 97, a CTLEG já apre-
sentou propostas que vão desde 
um projeto de lei para aperfeiço-
ar a legislação ambiental brasilei-
ra até a  revisão do Licenciamen-
to Ambiental. Contribuiu ainda 
com subsídios para a proposta 
e negociação da Lei de Crimes 
Ambientais. Atuou contra multas 
consideradas descabidas pelo 
setor empresarial e apresentou 
proposta para a reestruturação 
do setor ambiental federal.

Biodiversidade e  
Bioteconologia

O Brasil detém 22% de todas as es-
pécies animais e vegetais do plane-
ta. É preciso encontrar fórmulas de 
promover o desenvolvimento eco-
nômico e social e, ao mesmo tem-
po, preservar esse patrimônio de 
valor incalculável. Criada em 2000, a 
Câmara Técnica de Biodiversidade e 
Biotecnologia (CTBIO) vem acompa-
nhando de perto e participando de 
todas as discussões relativas a esses 
temas, seja no Conselho de Gestão 
do Patrimônio Genético, no Fórum 
de Competitividade e Biotecnologia 
ou em órgãos que operam em nível 
ministerial. Também teve partici-
pação efetiva na VII Conferência da 
Partes (COP 8) da Convenção sobre 
Diversidade Biológica, realizada em 
Curitiba, em 2006.

Energia e Mudança do Clima

O Protocolo de Quioto é uma ten-
tativa de solucionar o problema do 
aquecimento global via mercado. 
Muitas empresas, no Brasil e no 
mundo, já começam a gerenciar o 
impacto de suas atividades sobre o 
clima.  A função da Câmara Técni-
ca de Energia e Mudança do Clima 
(CTCLIMA)  é facilitar este processo, 
ajudando as empresas a aproveita-
rem novas oportunidades de mer-
cado e a minimizarem seus riscos. 
Criada em 2000, a CTCLIMA integrou 
a delegação brasileira em várias 
Conferências das Partes (COP) e foi 
o motor para a realização do Fórum 
Brasileiro de Mudança Climática. Por 
seu papel como agente de ligação 
entre o governo, o empresariado e a 
sociedade civil, tornou-se referência 
institucional para países vizinhos.

Comunicação e Educação 
para a Sustentabilidade

Desde a sua criação, em 2002, a 
Câmara Técnica de Comunicação 
e Educação para a Sustentabilida-
de  (CTCOM) participou de inú-
meras iniciativas para difundir o 
conceito de sustentabilidade nas 
empresas, governos e sociedade 
civil. Entre elas as cinco séries do 
programa de TV Brasil Sustentá-
vel, a revista bimensal de mesmo 
nome editada pelo CEBDS, além 
de livros e outras publicações 
que apresentam à opinião públi-
ca algumas das melhores práticas 
em desenvolvimento sustentá-
vel. A CTCOM também participa 
da organização de eventos como 
as edições de 2005, 2006 e 2007 
do ‘Sustentável’ e das três edi-
ções do Prêmio CEBDS. 

Finanças Sustentáveis

Acionistas e investidores são stakehol-
ders estratégicos de qualquer empre-
sa, capazes de exercer forte influência 
no sentido de uma conduta empre-
sarial responsável. Essa constatação 
levaram à criação da Câmara Técnica 
de Finanças Sustentáveis (CTFIN), 
em 2005, com o apoio dos bancos 
Brasdesco, Itaú, Real, Banco do Brasil 
e Caixa Econômica Federal.  A CTFIN 
facilita a troca de conhecimento, 
experiências e melhores práticas re-
lacionadas à maneira como o setor 
financeiro vem trabalhando as ques-
tões sociais e ambientais. Sua missão 
é ajudar as instituições financeiras a 
gerenciar riscos e desenvolver instru-
mentos que possam recompensar 
iniciativas empresariais sustentáveis, 
em consonância com os Princípios 
do Equador. 

  

Água

No mundo todo, mais de 1,1 bilhão 
de pessoas não têm acesso a água 
de qualidade. O Brasil possui 12% da 
reservas de água doce do planeta, 
mas ainda não implantou uma po-
lítica de uso racional e sustentável 
de seus recursos hídricos. Segundo 
o IBGE, em 11 estados brasileiros, 
menos da metade dos domicílios 
são atendidos por rede de esgoto.  
E 80% do que é recolhido, são lança-
dos sem tratamento em rios, lagoas e 
oceanos. A Câmara Técnica da Água 
(CTÁGUA) foi criada em 2007 pelo 
CEBDS com o objetivo de contribuir 
de forma efetiva e transparente para 
reverter o quadro de degradação 
da qualidade desses recursos., bem 
como assegurar que a água seja uma 
fonte inesgotável de vida e progres-
so econômico e social. 

  

Responsabilidade Corporativa

Criada em 97 como Câmara de Eco-
eficiência, a atual Câmara Técnica 
de Responsabilidade Corporativa  
(CTRESP) orienta tecnicamente as 
práticas de sustentabilidade empre-
sarial, por meio de indicadores e rela-
tórios (quatro nesses 10 anos) , acom-
panhando os resultados econômicos, 
sociais e ambientais. Coordenou a 
implantação da Rede Brasileira de 
Produção Mais Limpa, que hoje tem 
28 núcleos no País. Tem participado 
de importantes discussões para for-
mulação de políticas públicas, tanto 
na Comissão de Política de Desenvol-
vimento Sustentável como em fóruns 
de Responsabilidade Social Corpora-
tiva. A CTRESP teve ainda  importante 
papel na criação do Índice de Susten-
tabilidade Bovespa e em programas 
de gerenciamento ambiental.
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O alcance do Conselho Empresarial Brasileiro 

para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) 

não se restringe à coalizão dos maiores e mais 

expressivos grupos empresariais brasileiros. 

Sua área de influência rompeu barreiras e foi 

reconhecida pelo próprio Conselho Empresa-

rial Mundial para o Desenvolvimento Susten-

tável (WBCSD, sigla em inglês). A prova desse 

reconhecimento é a disseminação da experi-

ência brasileira em países do oriente, como a 

China, da África, como Moçambique, e latino-

americanos, como Chile e Peru. O CEBDS vem 

ajudando o WBCSD no engajamento do setor 

privado na implementação e consolidação do 

conceito de desenvolvimento sustentável na 

América Latina. 

“Somente na América Latina, já contamos 

com uma empreendedora rede de dez conse-

lhos empresariais, onde o CEBDS ocupa uma 

posição de destaque”, analisa o presidente do 

WBCSD, Björn Stigson, comentando o fato de 

o CEBDS ter dado durante essa década uma 

contribuição valiosa nas discussões sobre 

mudanças climáticas. Não é à toa que a enti-

dade tem assento garntido na  International 

Emissions Trading Association (IETA). Não por 

acaso, o CEBDS foi o único órgão do setor pri-

vado convidado a partir da 4ª Conferência das 

Partes (COP-4), que ocorreu em Buenos Aires.

O CEBDS tem sido um dos mais fortes parceiros do Conselho 

Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável.  

A Cimeira dos Empresários, no Rio de Janeiro, foi uma das 

mais memoráveis reuniões da história do WBCSD.”

(Marcel Engel, diretor da rede global do WBCSD)
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APrESEnTAçãO03 O MUNDO TEM PRESSA

Foi em 1987 que o conceito de desen-

volvimento sustentável apareceu, pela 

primeira vez, num documento da ONU, 

o Relatório Brundtland - Nosso Futuro 

Comum. Mas só em 1992, durante a Con-

ferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de 

Janeiro (Eco-92), o tema entrou definiti-

vamente na pauta. 

Durante o encontro, ficou evidente que a 

velocidade com que os recursos naturais 

vinham sendo consumidos colocava em 

xeque a sobrevivência do planeta. Gru-

pos empresariais começaram a se articu-

lar no mundo todo.

O Brasil não ficou de fora. Capitaneado 

por líderes como Eliezer Batista, Félix de 

Bulhões, Erling Lorentzen, Raphael de Al-

meida Magalhães e Wilberto Lima Júnior 

nascia, em 5 de março de 1997, o Conse-

lho Empresarial Brasileiro para o Desen-

volvimento Sustentável (CEBDS). 

Versão brasileira do Conselho Empresa-

rial Mundial para o Desenvolvimento Sus-

no
 r

um
o 

da
 m

ud
an

ça
tentável (WBCSD, sigla em inglês), com 

sede na Suíça, o CEBDS já nasceu com 

a missão de ser uma referência para as 

empresas, o governo e a sociedade civil 

organizada. Seu lema: fazer com que o 

desenvolvimento sustentável fosse  vis-

to como instrumento para fortalecer os 

negócios e abrir novas oportunidades, 

não como custos e dificuldades. “Temos 

que agir como empreendedores nos ne-

gócios”, salientou, na época da fundação 

do CEBDS, o vice-presidente do WBCSD, 

Stephan Schimidheiny.

O recado foi rapidamente compreendido 

pelos líderes empresariais nacionais. Já no 

primeiro ano, o CEBDS criou câmaras téc-

nicas, de Legislação Ambiental e Ecoefici-

ência, ocupou uma cadeira na Comissão de 

Políticas de Desenvolvimento Sustentável 

e outra na Agenda 21 Nacional e começou 

a produzir o primeiro relatório de susten-

tabilidade empresarial publicado no  País. 

Teve ainda uma presença pró-ativa nas 

discussões do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (Conama), que culminaram com 

a revisão dos critérios utilizados no licen-

1997 Lançamento das Câmaras Técnicas  
de Legislação Ambiental e Ecoefici-
ência no Rio de Janeiro

Revisão do licenciamento 
ambiental, pelo Conama

Reestruturação do setor  
ambiental federal

Proposta e negociação  
da lei de Crimes Ambientais

1ª Conferência Latino-Americana 
para o Desenvolvimento  
Sustentável e de Competitividade, 
Brasília

Cebds e a organização não- 
governamental (ONG) Defensores  
da Terra iniciam parceria, Rio de Janeiro

Cebds entrega ao presidente fernando 
Henrique Cardoso o primeiro Relatório 
de Sustentabilidade Empresarial já 
elaborado no Brasil, Brasília

ciamento ambiental. Duas das sugestões 

do CEBDS foram acolhidas. 

A convicção de que o mundo tinha che-

gado a um impasse civilizatório foi chan-

celada, também nesse ano, pela própria 

ONU, que, numa reunião na cidade japo-

nesa de Quioto, aprovou o Protocolo de 

Quioto. O documento nada mais era que 

um acordo internacional que colocava 

limites ao modelo tradicional de cresci-

mento econômico. 

No seu ano de fundação, o CEBDS ela-

borou o primeiro Relatório de Sustenta-

bilidade Empresarial no Brasil. O docu-

mento foi entregue ao então presidente 

Fernando Henrique Cardoso. Com apro-

ximadamente 200 páginas, a publicação 

apresentava um balanço geral sobre as 

atividades desenvolvidas por 27 empre-

sas associadas à entidade. Foi dado ên-

fase aos indicadores sócio-ambientais, 

tendo como objetivo servir de referência 

para o Governo sobre o status da indús-

tria dentro do conceito holístico de ecoe-

ficiência social.

Criação do CEBDS na fIRJAN

1997

fórum Agenda 21, Brasília.
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“Crescente é o número de pessoas per-

plexas diante das conseqüências da de-

gradação ambiental e da poluição do 

nosso planeta. As causas são a pobreza 

e a miséria, mas o problema não é restri-

to aos pobres. Parcela significativa das 

chamadas elites também desconhece as 

leis da natureza e as leis da sociedade”. 

O trecho fez parte de um discurso assi-

nado pelo empresário Norberto Odebre-

cht, em uma das reuniões do Conselho 

Empresarial Brasileiro para o Desenvol-

vimento Sustentável (CEBDS). Mais do 

que adotar um discurso engajado, a en-

tidade trocou a teoria pela prática com 

vistas a influenciar as políticas públicas.  

A tentativa deu certo.  

O CEBDS contribuiu com sugestãoes para 

as propostas de modificação da Lei de 

Crimes Ambientais. Contrariando as ex-

pectativas, o governo tentou, através de 

uma medida provisória (MP), aumentar 

em 23 os artigos e em 21 as definições 

da lei, além de dividir as gradações das 

multas para pequenas, médias e grandes 

empresas, mantendo valores fixos e es-

tratosféricos.  

A convicção de que havia um grande hiato 

entre o setor produtivo e a área econômi-

ca do governo, levou os líderes empresa-

riais a defenderem um canal de diálogo, 

que seria a criação de uma nova pasta.  

A alegação para justificar a criação de 

um novo ministério era a de que seria im-

portante ter alguém no governo olhando  

com mais cuidado pela produção nacio-

nal. O CEBDS foi o único órgão do setor 

privado a participar da 4ª Conferência das 

Partes (COP-4), que o ocorreu em Buenos 

Aires, na Argentina.

A discussão sobre mudanças climáticas 

que ocorreram durante a COP-4 foi o em-

purrão que faltava para o CEBDS trazer 

para o meio empresarial brasileiro o tema 

da regulamentação do Mecanismo de De-

senvolvimento Limpo (MDL). 

Havia um consenso de que o setor priva-

do brasileiro seria um dos beneficiários 

desse mecanismo, daí porque era impor-

tante enfatizar sua participação. Estima-

tivas feitas na época pelo então presi-

dente da Agência Espacial Brasileira, Luiz 

Gylvan Meira Filho, davam conta de que 

o custo de evitar a emissão de uma tone-

lada de carbono poderia ser da ordem de 

US$ 100, por tonelada. Sabia-se também 

que as emissões dos países industrializa-

dos, na realidade, aumentaram de tal for-

ma que deverão sofrer uma redução real 

maior do que os 5% previstos para esses 

países, em relação ao volume de emis-

sões do ano de 1990.   

Não bastasse ter trazido para o Brasil a 

prática de publicar relatórios de susten-

tabilidade empresarial numa época em 

que poucas empresas faziam relatórios, o 

CEBDS deu continuidade a esse processo 

amadurecendo o modelo da publicação. 

O segundo relatório foi editado com algu-

mas inovações, como a inclusão de men-

sagem dos presidente das empresas asso-

ciadas, o que demonstra o compromisso 

da entidade em aplicar os princípios da 

sustentabilidade. Assim o Brasil ia se pre-

parando para apresentar-se como a gran-

de potência e o maior exemplo de compe-

titividade das empresas do continente.

1998

Seminário ‘Lidando com as 
Mudanças Climáticas no 
Brasil’’, janeiro, São Paulo

Congresso Energy Brazil 98 
and Environment Brazil 98, 
Rio de Janeiro

Visitas de reconhecimento  
a empreendimentos bem  
sucedidos em ecoeficiência

1º Salão Brasileiro de  
Qualidade Ambiental, 
São Paulo. CEBDS/
MMA/IBAMA

Catálogo Mejores Casos de 
Ecoeficiência na América Latina, 
casos de 10 empresas do CEBDS, 
BCSD-LA/CEBDS

Cambio Climatico Global:  
el reto del sector privado  
en America Latina’,  
janeiro, Buenos Aires

1998

Câmara Técnica de Legislação 
Ambiental e Leis de Crimes 
Ambientais agita o período CEBDS  
cria o CEB-500 (Brasil 500 anos)

COP 4 sobre Mudanças climáticas. 
Particiação na delegação 
brasileira - Buenos Aires
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APrESEnTAçãO BRASIL NO CENTRO DO MUNDO

19992ª edição do Relatório 
de Sustentabilidade 
Empresarial,Brasília

Mudança de estatuto do Cebds, que 
ampliou de dois para três anos o 
tempo de mandato do presidente da 
entidade, Rio de Janeiro

Pequenas e médias empresas 
são convidadas a participarem 
do CEBDS, Brasília

fórum Latino-Americano de 
Produção Mais Limpa – Uma 
Visão Econômica e Ambiental, 
Porto Alegre

Criação da Câmara Técnica 
de Mudança Climática,  
Rio de Janeiro

Cimeira dos empresários, 
Rio de Janeiro

Lançamento da Pós-Graduação Executi-
va em Meio Ambiente”, na Coordenação 
de Programas de Pós-Graduação de  
Engenharia (Coppe), da UfRJ, com  
apoio do Cebds, Rio de Janeiro

Até o ano de 1999, era uma tradição do 

Conselho Empresarial Mundial para o 

Desenvolvimento Sustentável (WBCSD, 

na sigla em inglês) reunir a nata do em-

presariado internacional em encontros 

realizados no eixo Estados Unidos-Euro-

pa. Neste ano, dois anos depois do lança-

mento do CEBDS, a reunião anual ocor-

reu no Rio de Janeiro. Pouco mais de uma 

centena de executivos, representando as 

empresas associadas ao WBCSD, vieram 

ao Brasil para participar do encontro, 

que ficou conhecido como “Cimeira dos 

Empresários”. As discussões versaram 

sobre Sustentabilidade no Mercado e 

Responsabilidade Social Corporativa. “O 

CEBDS se tornou em um curto período de 

tempo uma parte muito forte de nossa 

rede global. Também demonstrou ter ex-

celentes contatos com o governo em to-

dos os níveis de poder e da comunidade 

empresarial brasileira”, salientou o presi-

dente do WBCSD, Björn Stigson. 

“É o comprometimento permanente dos 

empresários de adotar um comporta-

mento ético e contribuir para o desen-

volvimento econômico, melhorando, si-

multaneamente, a qualidade de vida de 

seus empregados e de suas famílias, da 

comunidade local e da sociedade como 

um todo”. Esta foi a definição encon-

trada, naquele ano, pelo WBCSD para 

melhor traduzir as bases do conceito de 

responsabilidade social corporativa. A di-

mensão social do desenvolvimento sus-

tentável foi considerada a mais delicada 

das três dimensões, que incluem ainda 

o econômico e o ambiental. É que a res-

ponsabilidade social deve estar calcada 

em valores intangíveis, como direitos hu-

manos, direitos dos empregados, envol-

vimento comunitário e envolvimento das 

empresas com todos os grupos sociais 

que, direta ou indiretamente, gravitam 

em torno do negócio.

A agenda da sustentabilidade ganhou 

força, em novembro, quando um dos 

papas do movimento ecológico, Lester 

Brown, visitou o Brasil e fez um alerta so-

bre o desafio e a responsabilidade que 

a geração de hoje tem em relação ao 

futuro do planeta. “Não precisamos en-

trar no novo milênio para perceber que 

enfrentamos um grande problema com 

a devastação dos nossos recursos natu-

rais. Se nós não corrigirmos esse pro-

blema, as futuras gerações não vão nos 

perdoar”, frisou o fundador da World 

Watch Institute. 

Este ano pode, ainda, ser considerado 

como um marco na implantação do de-

senvolvimento sustentável no País. Um 

convênio assinado entre o CEBDS e o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae) permitiu 

a implantação dos Núcleos Regionais 

Brasileiros de Produção mais Limpa 

(PmaisL) . Isso significou que as portas 

do CEBDS foram abertas às pequenas e 

médias empresas, que juntas produzem 

43% da renda gerada pelos setores in-

dustrial, comercial e de serviços. A Rede 

Brasileira de Produção Mais Limpa nun-

ca parou de crescer, tendo conseguido 

agregar, com o passar dos anos, um to-

tal de 28 núcleos espalhados pelo País. 

Ao todo, cerca de 300 empresas fazem 

parte da Rede de PmaisL.

Não precisamos entrar 

no novo milênio 

para perceber que 

enfrentamos um 

grande problema 

com a devastação 

dos nossos recursos 

naturais. Se nós não 

corrigirmos esse 

problema, as futuras 

gerações não vão nos 

perdoar”

(Lester Brown, fundador da 
ONG World Watch Institute )

1999

Workshop Responsabilidade 
Social Corporativa e 
Sustentabilidade no Mercado 

Encontro Mundial do WBCSD 
no Rio de Janeiro “O CEBDS se 
tornou, em um curto período 
de tempo, uma parte muito 
forte de nossa rede global” 
Bjorn Stigson

Criação da Rede brasileira 
de Produção Mais Limpa 
- CEBDS/SEBRAE. COP5 sobre 
mudança do clima Bonn



24 CEBDS 10 ANOS 25CEBDS 10 ANOS
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2000
Cebds assina convênio com financiadora 
de Estudos e Projetos (finep), com vistas 
a ampliar o acesso das pequenas e médias 
empresas ao programa de Produção Mais 
Limpa (PmaisL), Rio de Janeiro

Cebds inicia as discussões 
sobre a Agenda 21 Brasileira, 
Rio de Janeiro

Criação da Câmara Técnica 
 de Biodiversidade, agosto,  
São Paulo

Conferência Internacional do 
Direito Ambiental – 
A Responsabilidade Corporativa, 
Rio de Janeiro

Project Development forum 
– Rio CDM Meeting, organiza-
do pelo WBCSD com apoio do 
CEBDS, Rio de Janeiro

A China, considerada uma das maiores 

economias do mundo, se inspirou no Bra-

sil para entrar na era da sustentabilidade. 

A ponte entre os dois países foi construída 

pelo Conselho Empresarial Mundial para 

o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD, 

na sigla em inglês).

Pela extensão do seu território, pelo 

tamanho de sua população e pela sua 

capacidade de alterar a geopolítica do 

planeta,  a adesão da China ao desenvol-

vimento sustentável teria um impacto 

formidável. A criação do conselho em-

presarial chinês ocorreu apenas depois 

de o país de Mao Tsé Tung conhecer de 

perto a experiência brasileira. E não foi 

preciso nem mesmo lançar mão do guan-

xi  - uma das muitas tradições chinesas 

que mistura poder de influência e teia 

de relações, para replicar a estrutura do  

CEBDS na China.

“Há uma afinidade muito grande entre 

os dois países. Os chineses acreditam no 

nosso potencial como economia emer-

gente. Além disso, o Brasil e a China 

têm posições convergentes nas grandes 

discussões mundiais, como, por exem-

plo, mudanças climáticas”, salientou, na 

época, Fernando Almeida, presidente 

executivo do CEBDS. Coube a ele a tarefa 

de apresentar a experiência brasileira na 

China, durante um encontro internacio-

nal promovido pelo WBCSD. 

A decisão de o governo chinês de criar 

o seu próprio conselho empresarial teve 

um sabor de vitória para o CEBDS, já que 

muitas tentativas já tinham sido feitas an-

teriormente por representantes de outros 

conselhos nacionais. Nenhuma deu certo, 

até que os chineses conheceram de perto 

a estrutura e a forma de atuação do con-

selho empresarial brasileiro.

Mas não foi só na China que o CEBDS fez 

sucesso no ano 2000. Num encontro pro-

movido pelo Conselho Empresarial para 

o Desenvolvimento Sustentável da Amé-

rica Latina, no México, o Brasil também 

foi destaque. “Os empresários brasileiros 

foram os únicos que tinham voz ativa ao 

lado dos reptresentantes governamen-

tais” , o fato ficou registrado em um dos 

documentos do encontro. Cada país apre-

sentou o que estava fazendo em relação à 

mudança do clima e ecoeficiência.

Não bastasse isso, o Cebds foi convidado 

pelo Ministério do Meio Ambiente para 

coordenar a discussão da Política Nacio-

nal de Biodiversidade junto ao setor em-

presarial. O uso sustentável de recursos 

biológicos passa necessariamente por 

uma política que permita o monitoramen-

to racional, pela educação na sua forma 

mais ampla do investimento em pesquisa 

básica e aplicada. Devido à sua posição 

geográfica e extensão territorial, o País 

é dono de uma enorme biodiversidade: 

22% de todas as espécies vegetais e ani-

mais do planeta. 

Toda essa riqueza pode representar im-

portantes possibilidades científicas, cul-

turais e de desenvolvimento econômico e 

social, desde que utilizada de forma sus-

tentável. O Brasil é um dos 175 países sig-

natários da Convenção sobre Diversidade 

Biológica, assim como das oito “Metas do 

METaS dO MIlênIO

• Acabar com a fome e a miséria

 

• Educação básica e de  
  qualidade para todos

 
• Igualdade entre sexos e  

    valorização da mulher
 

• Reduzir a mortalidade infantil

 

•  Melhorar a saúde das gestantes

 

• Combater a Aids, a malária  

    e outras doenças

 
•  Qualidade de vida e  
    respeito ao meio ambiente

 • Todo mundo trabalhando pelo  

  desenvolvimento

Milênio”, assinada no ano 2000. O Brasil se 

comprometeu, junto com outros 191 pa-

íses das Nações Unidas (ONU), a cumpri-

las até 2015. 

Cebds vira inspiração  
para a China, Pequim

fórum Itinerante sobre 
Responsabilidade Social 
Corporativa, julho, São Paulo.

Convênio PETROBRAS/
CVRD/COPENE. “Atuação 
empresarial em Mudança 
do Clima”

Implantação dos núcleos de 
PmaisL nos estados da BA, SC, 
MG e MT

Convênio com o Banco do Nordeste 
nas áreas de Mudança do Clima, 
PmaisL  e Responsabilidae Social 
Corporativa

COP 6, sobre 
Mudanças Climáticas 
Bonn, Alemanha
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APrESEnTAçãOIMPASSES INTERNACIONAIS

2001

CEBDS muda estrutura 
organizacional e cria os cargos de 
chairman e  presidente executivo, 
Rio de Janeiro

forum Internacional Rio 
+ 10 – Onde Estamos, 
para Aonde Vamos, Rio 
de Janeiro

CEBDS lança duas novas 
câmaras técnicas: 
Comunicação Social e Técnica 
de Energia, Rio de Janeiro

CEBDS participa do Business Strategy 
Meeting, que organizou a participação 
empresarial no encontro que ocorreu 
em Johannesburgo, Paris

Implantação dos Núcleos de 
PmaisL no CE, PE

COP 7 sobre Mudanças Climáticas, 
Marraqueche - Marrocos

Segunda Rodada Internacional 
sobre Mudanças Climáticas, 
fortaleza

Seminário Responsabilidade 
Social Corporativa como Estra-
tégia Empresarial, Ceará.
Lançamento: Guia de RSC: bom 
senso aliado a bons negócios

nhando a adesão dos países da União Européia. 

Apesar do apoio internacional de parte dos pa-

íses europeus, a proposta ainda não tinha con-

seguido o consenso dos países signatários das 

Nações Unidas. Os Estados Unidos, por exemplo, 

já tinham deixado claro, mais de uma vez, que es-

tariam passando por uma crise energética e, por 

isso, não pretendiam reduzir a emissão de gases 

de efeito estufa. 

Apesar do impasse internacional, o empresariado 

brasileiro, capitaneado pelo CEBDS, iniciou uma 

mobilização para tirar do papel projetos de ener-

gia renovável (como eólica e solar) e de conserva-

ção de florestas. Os incentivos internacionais pre-

vistos no Protocolo de Quioto transformaram a 

sustentabilidade em um bem econômico, numa 

moeda de troca entre empresas e países. 

Mesmo tendo chegado ao encontro temeroso 

com os resultados, o empresariado nacional vol-

tou para casa com a sensação do dever cumprido 

e com a certeza de que o acordo assinado entre 

as nações no final do encontro abriu espaço para 

grandes perspectivas de negócios, sobretudo 

para aqueles países com vocação para projetos 

de redução de emissão de gases de efeito estufa. 

Ainda em 2001, especialistas brasileiros em de-

senvolvimento sustentável participaram do en-

contro preparatório ‘Do Rio a Johannesburgo, 

Novos Rumos para o Desenvolvimento Susten-

tável’, promovido pelo CEBDS. O encontro teve 

o objetivo de dar subsídios, para a conferência 

em Johannesburgo, na África do Sul, no ano se-

guinte. O combate à pobreza foi um dos temas 

abordados no encontro do CEBDS. Das várias reu-

niões preparatórias para a Cúpula Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável em Joanesburgo, 

ocorridas em 2002, o CEBDS participou ativa-

mente de três delas: Nova Iorque, Barbados e Bali, 

onde ficaram evidente as dificuldades diplomáti-

cas que acabaram vindo à tona na África do Sul.   

O ano terminou com a Conferência das Partes  so-

bre Mudanças Climáticas (COP 7), em Marraque-

che, no Marrocos, onde   foram firmados os cha-

mados Acordos de Marraqueche em novembro 

de 2001. No evento, foram apresentados estudos 

indicando que o potencial de recursos estrangei-

ros disponíveis para os projetos de Mecanismos 

de Desenvolvimento Limpo (MDL) poderiam al-

cançar a cifra de US$ 10 bilhões por ano, o que re-

presentaria, na época, cerca de 35% dos recursos 

do mercado de carbono. 

Antevendo que o impasse seria a tônica da VI  

Conferência  das partes da Convenção - Qua-

dro das Nações Unidas sobre Mudança do Cli-

ma, o empresariado brasileiro se articulou para 

chegar ao encontro, agendado para a cidade 

alemã de Bonn, no fim de 2000, com uma posi-

ção firme sobre o tema. O dever de casa foi fei-

to no âmbito da Câmara Técnica de Mudanças 

Climáticas, do Conselho Empresarial Brasileiro 

para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS). 

Chegou-se à conclusão de que o melhor a fazer 

seria optar pelo pragmatismo inteligente. Ou 

seja, trocar as discussões pela definição de pro-

jetos específicos. Optou-se, por exemplo, por 

criar projetos de Mecanismos de Desenvolvi-

mento Limpo (MDL). O empresariado nacional 

decidiu, ainda, chegar ao encontro com uma 

posição fechada: a defesa dos princípios bá-

sicos do Protocolo de Quioto, que significava 

o estabelecimento de uma meta para reduzir 

a emissão de gases de efeito estufa por parte 

dos países desenvolvidos.

Essa posição, que começou a ser defendida 

originalmente pelo chamado G7 - grupo que 

reune 131 países em desenvolvimento, en-

tre eles o Brasil, a Índia e a China, acabou ga-

2001

fórum Itinerante sobre 
Responsabilidade 
Corporativa  
no Estados do RS

Diálogo sobre mobilidade 
Sustentável com o WBCSD, SP  
(o transporte do futuro)

Seminário sobre Ecoeficiência, 
São Paulo

Publicações sobre Mercado 
de Carbono, Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo, Roteiro para 
elaboração de projetos em MDL
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avanços da Rio+10 

• Redução à metade do número de pessoas sem  

acesso à água potável e saneamento básico até 2015.

• Países pobres não podem ser

impedidos de aces so à medicamentos, graças a 

um acordo assinado no âmbito da Organização 

Mundial do Comércio (OMC).

• Redução significativa da taxa de extinção de ani 

   mais e plantas raros, até 2010.

• Acordo para ampliar o uso de energia renovável,  

   embora não se tenha estabelecido quotas.

• Aprovação da criação de um regime internacional  

  para repartição de benefícios auferidos de explora 

  ção de biodiversidade.

•  Compromisso de estabelecer um plano de dez anos  

   para mudanças dos padrões de consumo.

• O Fundo Ambiental Global (GEF, sigla em inglês)  

   terá injeção de US$ 2,9 bilhões para financiar pro 

    gramas de desenvolvimento sustentável.

• Acordo firmado para recuperar áreas de pesca co 

   mercial até 2015.

• Concordou-se que até 2020, os produtos químicos  

  serão feitos e usados de maneira a minimizar o im 

   pacto ao meio ambiente.

APrESEnTAçãOVITóRIA PARCIAL NA ÁfRICA DO SUL

2002

Ministério do Meio Ambiente e Cebds 
fecham texto final com a posição 
dos empresários sobre a Agenda 21 
Brasileira, Rio de Janeiro

Cop 6 de Biodiversidade 
em Haia, Holanda

Lançados, em Johannesburgo, o Relatório 
de Sustentabilidade Empresarial, com 
versão em inglês, e o livro  
“O Bom Negócio da Sustentabilidade”

Congresso Nacional de 
Biotecnologia,  
Rio de Janeiro

Cebds acompanha tramitação 
no Congresso Nacional da 
lei que substituirá a medida 
provisória, que regula o acesso 
ao patrimônio genético brasileiro

Seminário Internacional sobre Desenvolvimento 
Sustentável – de Estocolmo a Johannesburgo (Rio 
+ 10 – Brasil), Rio de Janeiro. Assinado Declaração 
Internacional de Produção Mais Limpa durante o 
encontro em Johannesburgo

gerações só será assegurada a partir de 

uma mudança de rumo nos padrões de 

produção e de consumo. Foram defini-

das, por exemplo, algumas ferramentas 

para viabilizar essa nova postura. Apro-

vou-se a parceria que institucionalizou 

a implementação de projetos sustentá-

veis envolvendo governos, empresários 

e a sociedade civil. Além da definição 

clara de que a transparência é inevitável 

para garantir o sucesso desse novo pa-

drão de relacionamento. Isso significa 

que a exigência de variáveis ambientais 

e sociais deveriam passar a fazer parte 

da rotina de países e empresas, assim 

como a redução da corrupção. 

Erradicação da pobreza, reversão dos 

padrões de produção e consumo e in-

versão da taxa alarmante de destruição 

dos recursos naturais foram os temas 

nevrálgicos sobre os quais os países 

seriam obrigados a se debruçar, nos 

próximos anos, seja para garantir a 

sustentabilidade ou, a sobrevivência 

do planeta. Estados Unidos, Canadá, 

Japão e Austrália foram os quatro pa-

íses que ofereceram maior resistência 

às mudanças durante o encontro em Jo-

hannesburgo, na África do Sul.

Em muitos pontos, esse grupo de países 

tinha posição antagônica ao bloco da 

União Européia, o que acabou, em alguns 

casos, aproximando o bloco europeu do 

G77, do qual o Brasil faz parte.

Se em Johannesburgo as vitórias foram 

pontuais, o mesmo não pode ser dito 

em relação ao acordo Brasil-Alemanha. 

Os dois países assinaram, durante a Cú-

pula Mundial sobre Desenvolvimento 

Sustentável, um acordo que permitiu a 

produção de 100 mil veículos a álcool em 

substituição ao mesmo número de carros 

movidos a gasolina. 

Mais do que uma operação comercial, o 

acordo significou uma vitória do Conse-

lho Empresarial Brasileiro para o Desen-

volvimento Sustentável (CEBDS). Foi na 

Câmara Técnica de Mudanças Climáticas, 

do CEBDS, que o esboço do documento 

começou a ser escrito. 

Não foram fáceis as negociações que 

antecederam a Cúpula Mundial sobre 

o Desenvolvimento Sustentável, que 

ocorreu em Johannesburgo, na África 

do Sul. A diplomacia internacional deu 

mais ênfase aos interesses específicos 

dos países, o que acabou comprome-

tendo o consenso durante a reunião, 

marcada para dez anos depois do his-

tórico encontro no Museu de Arte Mo-

derna (MAM), a Conferência das Na-

ções Unidas para o Meio Ambiente e 

o Desenvolvimento, a Eco-92. Apesar 

das pressões – que variaram em fun-

ção de interesses específicos de cada 

grupo – alguns avanços significativos 

foram atingidos. 

A Agenda 21 foi restabelecida e fixou-

se a quota de 0,7% do produto interno 

bruto (PIB) que os países ricos devem 

destinar aos pobres. Ambas as propos-

tas são oriundas da Eco-92.

Mais importante do que qualquer acor-

do assinado foi o consenso de que a 

sobrevivência do planeta e das futuras 

forum Internacional de 
Ministros, Rio de Janeiro

2002

“Avaliação Ecossistêmica 
do Milênio”. Participação 
no “board” Malásia

fórum Itinerante sobre 
Responsabilidade Corporativa, 
Maranhão 

fórum Itinerante sobre 
Responsabilidade Social 
Corporativa no Estado do RN

Implantação Núcleos de 
Econegócios (PmaisL) 
- SEBRAE, RJ, Df, PA, 
AM, RN, SE, AL

COP 8 sobre Mudanças 
Climáticas - Nova Deli
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APrESEnTAçãOPOLíTICAS PúBLICAS SUSTENTÁVEIS 

2003

Seminário ‘Educação para  
a Sustentabilidade”,  
janeiro, Rio de Janeiro

Reunião Executiva do WBCSD, 
março, Rio de Janeiro

Seminário de lançamento do 
livro ‘Cumprindo o Prometido’, 
março,  Assembléia 
Legislativa de São Paulo

Seminário sobre 
Ecoeficiência, São Paulo

Seminário Responsabilidade 
Social Empresarial – CEBDS/
fundação Dom Cabral (fDC), 
Ouro Preto

Workshop: Millennium 
Ecosystem Assessment, 
Rio de Janeiro

Relançamento do livro “O bom 
negócio da sustentabilidade”

setor empresarial, que encontrou a fórmula de 

garantir a sobrevivência de seus negócios, in-

corporando as três dimensões da sustentabili-

dade: a econômica, a social e a ambiental.

Já a convicção de que a sustentabilidade pode 

e deve ser aprendida na escola, levou o CEBDS 

a propor ao Ministério da Educação a inclusão 

do tema no currículo das escolas públicas. Na 

proposta, o CEBDS  justuficou que “o Ministé-

rio da Educação estaria, assim,  contribuindo 

para que nossas crianças e jovens passem a 

ter uma visão mais ampla sobre a relação ho-

mem/natureza. E garantiria que o desenvolvi-

mento sustentável e todos os conceitos que o 

cercam passassem a fazer parte do cotidiano. 

Só assim, esse processo de mudança ganhará 

a velocidade que precisamos”. 

Seguindo essa linha de popularizar o con-

ceito de desenvolvimento sustentável, o 

CEBDS lançou o programa “Brasil Sustentá-

vel”, na TV Cultura. O objetivo, ao apresentar 

experiências bem-sucedidas de empresas 

brasileiras, era transmitir à sociedade bra-

sileira a visão pragmática da vanguarda do 

empresariado nacional,  mostrando que, 

além de eticamente corretas, essas ações re-

presentam um excelente negócio. 

A atuação pró-ativa do CEBDS levou ainda a 

entidade a ser escolhida para integrar, como re-

presentante do setor empresarial, a Comissão 

de Honra da Conferência Nacional do Meio Am-

biente. Essa pro-atividade pode ser traduzida 

de várias formas. Uma delas, por exemplo, é o 

fato de ter ficado a cargo do CEBDS a implanta-

ção da Rede Brasileira de Produção Mais Limpa. 

O governo brasileiro aderiu à  Declaração Inter-

nacional sobre Produção Mais Limpa (PmaisL), 

das Nações Unidas, dando assim um impulso 

sem precedentes para que o setor empresarial 

brasileiro incorporasse, de forma irreversível, 

um novo conceito de produção e consumo. 

Vale ainda destacar a participação da entidade 

na Conferências das Partes (COP-9), em dezem-

bro, em Milão, na Itália, que marcou o nono ani-

versário da entrada em vigor da Convenção do 

Clima. Nesse encontro, foram aprovadas novas 

modalidades de florestamento e refloresta-

mento no âmbito do Mecanismo de Desen-

volvimento Limpo (MDL). Essa conferência é 

lembrada como a COP das Florestas.

Na vanguarda da movimento pela sustenta-

bilidade, o Conselho Empresarial Brasileiro 

para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) 

encaminhou ao governo brasileiro, uma pro-

posta de criação de uma Câmara de Desen-

volvimento Sustentável, ligada à Presidência 

dsa República. Foi uma tentativa de resolver 

o dilema sobre como viabilizar políticas públi-

cas voltadas para a sustentabilidade e fugir da 

visão setorizada de tentar resolver a questão 

ambiental sem considerar a questão social e 

vice-versa. De acordo com a proposta, bastan-

te detalhada, o novo órgão daria a necessária 

capilaridade para que práticas sustentáveis 

permeiem todas as políticas públicas do País.

“É, na verdade, um tratamento multisetorial 

semelhante ao que se pretende dar à questão 

da fome. Trata-se de uma medida que teria 

custo zero, embora devemos reconhecer as 

dificuldades de pô-la em prática, porque exi-

ge mudança de comportamento, de cultura”, 

justificou, na época, o presidente executivo do 

CEBDS, Fernando Almeida. A idéia surgiu de 

duas premissas: a primeira, a constatação de 

que a etapa ambientalista já estava superada; 

e a segunda, a própria experiência vivida pelo 

2003

Implantaçåo Núcleos de Econegócios 
SEBRAE: ES, MS, AP, PI COP 9 sobre Mudanças 

Climáticas, Milão
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APrESEnTAçãOMDL ‘MADE IN BRAzIL’

2004
Audiência Pública do presidente 
executivo fernando Almeida sobre 
Licenciamento Ambiental na Câmara 
dos Deputados, Brasília

Seminário ‘Riscos e 
Oportunidades da Geração  
de Ativos de Carbono, Rio de 
Janeiro

Lançamento da revista ‘Brasil 
Sustentável’, São Paulo

3ª Conferência Municipal para 
Produção Mais Limpa (em 
parceria com a Câmara de 
Comércio Brasil-Alemanha),  
São Paulo

Conferência das Partes (COP 
10), Buenos Aires

Workshop sobre Sobrevivência 
Sustentável e lançamento do 
Guia Negócios com Inclusão 
Social, Rio de Janeiro

Governo anuncia Plano de 
Ação contra o Desmatamento 
da Amazônia, Brasília

repassar recursos e tecnologia para os 

países em desenvolvimento para cumprir 

suas metas de reduçåo.

Seguindo esse exemplo, os projetos mais 

emblemáticos desenvolvidos por empre-

sas brasileiras foram incluídos no portfó-

lio de projetos apresentados à comuni-

dade mundial durante a Conferência das 

Partes (COP10), que ocorreu em Buenos 

Aires. É que, antes mesmo de o Protocolo 

de Quioto ser assinado, algumas empre-

sas brasileiras já vinham ingressando no 

incipiente mercado de carbono, obtendo 

créditos e investindo em projetos para 

redução de gases de efeito estufa.

Como representante do setor empresarial 

brasileiro, o CEBDS recebeu com entusiasmo 

a decisão de o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renová-

veis (Ibama) criar a Câmara de Compensa-

ção Ambiental. O novo órgão foi criado para 

garantir a realização de debates, discussões 

e subsídios técnicos para a definição de dire-

trizes e prioridades na aplicação dos recursos 

oriundos da conservação ambiental.

Apesar de adepto dessa política de conser-

vação ambiental, o CEBDS entrou na briga 

contra o excesso de burocracia embutido 

nos processos de licenciamento ambiental. 

E também contra a falta de critérios claros 

na cobrança da compensação ambiental. O 

emaranhado de documentos vem resultando 

não só na demora como até na desistência de 

novos empreendimentos. Não bastasse isso, 

o critério de cobrança da compensação am-

biental também virou alvo de críticas do CEB-

DS. A legislação fixa uma quota mínima, mas 

não foi estabelecido um limite máximo, além 

de não se levar em conta os aspectos positi-

vos dos empreendimentos. 

Mas nem só de críticas foi marcada a atuação 

do CEBDS, em 2004. A entidade teve uma 

participação decisiva nas discussões que 

antecederam o lançamento Índice de Sus-

tentabilidade Empresarial (ISE), na Bolsa de 

Valores de São Paulo (Bovespa). O Brasil foi 

o primeiro país emergente a desenvolver um 

índice que apresentasse papéis de empresas 

sustentáveis para servir de referência na hora 

de investir, a exemplo do que já ocorria nas 

Bolsas de Nova York e de Londres.

A tese de que a sociedade mundial não 

deve ficar à espera de impasses diplo-

máticos para pôr em prática o Protoco-

lo de Quioto foi confirmada durante o 

Fórum Econômico Mundial, na cidade 

de Davos, na Suíça. Dez empresas mun-

diais, duas delas associadas ao Conse-

lho Empresarial Brasileiro para o Desen-

volvimento Sustentável (CEBDS), deram 

um exemplo aos governos que ainda 

insistiam em não ratificar o compromis-

so para reduzir a emissão de gases cau-

sadores do efeito estufa. 

Ao sair na frente de governos e até mes-

mo de empresas multinacionais, o setor 

empresarial brasileiro deu continuida-

de ao trabalho que o governo brasileiro 

já vinha fazendo nos bastidores das ne-

gociações do Protocolo de Quioto. Em 

parte, coube ao Brasil a paternidade do 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL). Foram os negociadores brasilei-

ros que defenderam a criação do Fundo 

de Desenvolvimento Limpo, que mais 

tarde, resultou no MDL. Por esse meca-

nismo, os países desenvolvidos podem 

1º Prêmio CEBDS de 
Desenvolvimento Sustentável,  
São Paulo

2004

COP 7 sobre Biodiversidade, 
Kuala Lumpur - Malásia
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APrESEnTAçãOQUIOTO SAI DO PAPEL 

2005

Curso da fundação Dom Cabral e 
CEBDS,  Belo Horizonte

Sustentável 2005 - 1º Congresso Ibero 
Americano sobre Desenvolvimento 
Sustentável, Rio de Janeiro

Seminário sobre “Millennium 
Ecosystem Assessment” e Lançamento 
da Câmara Técnica de finanças 
Sustentáveis, São Paulo

Cúpula da Rede Latino-
americana do WBCSD, 
agosto, Argentina

fórum Rio + 10 + 3 (CEBDS/
fundação Getúlio Vargas - fGV-RJ),  
Rio de Janeiro

Seminário “Business and the 
2010 Biodiversity Challenge”, 
São Paulo

2° Prêmio CEBDS de 
Desenvolvimento Sustentável,  
São Paulo

Lançamento do curso  
virtual Chronos, Rio de 
Janeiro

Divulgação dos resultados 
do projeto “Millennium 
Ecosystem Assessment”, 
Brasília

Na esteira do Protocolo de Quioto, o então 

secretário-geral das Nações Unidas, Kofi 

Annan, divulgou o Millennium Ecosystem 

Assessment (ou, Avaliação Ecossistêmica 

do Milênio). O estudo foi considerado re-

volucionário porque avaliava os ecossiste-

mas e a biodiversidade como estruturas de 

bens e serviços para a humanidade. Ficou 

evidente no estudo que a degradação do 

meio ambiente representa um obstáculo 

real para o desenvolvimento sustentável: 

60% dos serviços ambientais estão degra-

dados ou estão sendo utilizados de forma 

não sustentável. Além do mais, os sinais de 

escassez se acentuam, condenando cerca 

de três milhões de pessoas a morrerem a 

cada ano no mundo, por exemplo, de do-

enças relacionadas à falta de água tratada.  

O estudo contou com o apoio de dois 

mil cientistas de 100 países, além de go-

vernos, agências da ONU, empresários 

e ONG´s. O CEBDS foi o único represen-

tante do setor empresarial latino-ameri-

cano presente nas reuniões de trabalho. 

“Precisamos disseminar o conceito de 

desenvolvimento sustentável entre as 

elites econômica e política, para que os 

tomadores de decisão incluam esse novo 

paradigma nas suas análises”, avaliou na 

época Fernando Almeida, presidente-

executivo do CEBDS.

A disseminação desse conceito foi a tôni-

ca do Sustentável 2005: Congresso Ibero-

Americano sobre Desenvolvimento Sus-

tentável. Depois de duas décadas restrito 

ao ciclo dos especialistas, o conceito de 

desenvolvimento sustentável começou 

a romper barreiras e alcançar de forma 

mais ampla a sociedade brasileira. O en-

contro serviu para democratizar a dis-

cussão e o entendimento desse conceito 

entre as cerca de 1.700 pessoas inscritas. 

O  físico austríaco Fritjof Capra participou 

do encontro, através de vídeo conferên-

cia. Além de outras personalidades como 

Jonathan Lash (World Resource Institute), 

Ernst Ligteringen (Global Reporting Ini-

tiative), John Rewood (Banco Mundial) e 

Stuart Hart (Cornell University).  

Ainda em  2005, o CEBDS criou a Câmara 

Técnica de Finanças Sustentáveis. O novo 

fórum de discussão nasceu concomitan-

Depois de oito anos de espera, o Protoco-

lo de Quioto saiu enfim do papel. O acor-

do internacional que prevê a redução das 

emissões de gases causadores do efeito es-

tufa entrou em vigor no dia 16 de fevereiro, 

depois que o presidente Putin, da Rússia, 

anunciou o tão esperado sim (ou “dá”, em 

russo). Assim Quioto foi implementado in-

dependentemente da adesão dos Estados 

Unidos e da Austrália. 

Os países signatários se comprometeram a 

desenvolver projetos para diminuir a taxa 

de emissão de poluentes aos níveis de 

1990, ou seja, 5,2% abaixo dos níveis emiti-

dos na época. Para atingir a meta, os países 

terão um prazo que vai de 2008 a 2012.

A implementação foi bem recebida pelo 

Conselho Empresarial Brasileiro para o 

Desenvolvimento Sustentável (CEBDS):  

“O importante do Protocolo de Quioto é que 

os países aceitaram que existe um proble-

ma, do qual o mundo todo está consciente, 

comentou na época da ratificação do Pro-

tocolo, o presidente da Câmara Técnica de 

Mudanças do Clima, Luiz César Stano.

temente à decisão da Bolsa de Valores de 

São Paulo de anunciar que todas as em-

presas listadas na Bovespa estariam aptas 

a participar do Índice de Sustentabilida-

de Empresarial (ISE). O que significa que 

a proposta inicial de excluir empresas de 

armas, bebidas alcoólicas e tabaco aca-

bou não vingando. Todas as candidatas 

seriam avaliadas de acordo com os mes-

mos critérios de sustentabilidade, sem 

exclusão de nenhum setor econômico.

A entrada do setor financeiro no mo-

vimento pela sustentabilidade foi um 

passo importante, já que os bancos de-

sempenham um papel fundamental no 

desenvolvimento sustentável, além do 

papel tradicional de fomentar a econo-

mia. A emergência de riscos derivada 

da insustentabilidade do padrão de de-

senvolvimento atual, como miséria, ter-

rorismo, violência urbana, aquecimento 

global ou esgotamento de recursos na-

turais, impõe aos agentes financeiros, 

na opinião de um dos coordenadores 

de projetos do CEBDS, Flávio Almeida, “a 

necessidade de revisão de seus métodos 

de análise.”   

2005

COP 11 sobre Mudanças 
Climáticas, Montreal 
Canadá

Business & Biodiversity, 
reunião realizada em Londres
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2006

8ª Conferência das Partes da 
Convenção sobre Diversidade 
Biológica, março, Curitiba

2º Ciclo de Encontros - Liability 
e a Responsabilidade Civil das 
Empresas, junho, São Paulo.

1º Ciclo de Encontros - O Desafio da 
Sustentabilidade, maio, São Paulo

4º Ciclo de Encontros - Novas 
medidas de performance 
empresarial: os intangíveis , 
agosto, São Paulo

3º Ciclo de Encontros - Corrupção 
e Sustentabilidade Empresarial, 
julho, São Paulo.

fórum das águas - Publicação de 
“fatos e tendências - àgua” em 
parceria com a ANA

5º Ciclo de Encontros - 
Sustentabilidade Corporativa: 
Estratégia de Sobrevivência 
Empresarial, setembro, São Paulo.

CEBDS integra o Plano Nacional de 
Áreas Protegidas, abril , Rio de Janeiro

No ano das eleições presidenciais, tornou-se ain-

da mais oportuno debater temas como o cerco a 

corrupção, o “lobby responsável” e a importância 

da ética e transparência nas relações público-pri-

vadas. Esses assuntos tomaram conta dos debates 

durante o 3° Encontro do  Sustentável 2006, que 

foi organizado pelo CEBDS, Conselho Empresa-

rial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável 

(WBCSD, sigla em inglês) e o Instituto GESC. 

Realizado entre os meses de maio a outubro, o 

Sustentável 2006 englobou seis ciclos de encon-

tros para discutir, além da corrupção, temas como 

responsabilidade civil das empresas, os desafios 

da sustentabilidade, novas medidas de desempe-

nho empresarial, sustentabilidade corporativa e 

gestão empresarial para sociedades sustentáveis. 

Os ciclos contaram com expressiva participação 

de representantes do governo, de ONGs, do setor 

privado e da comunidade acadêmica.

O setor privado não está mobilizado apenas para 

combater à corrupção, mas também para prote-

ger a biodiversidade. O mais aguardado evento 

mundial sobre o tema - a COP 8 - 8ª Conferência 

das Partes da Convenção sobre Diversidade Bioló-

gica (CDB), abriu espaço pela primeira vez na his-

tória para o setor privado. O exemplo máximo foi 

o “Business and the 2010 Biodiversity Challenge”, 

uma iniciativa liderada pelo CEBDS, juntamente 

com o Secretariado da Convenção, o Ministério do 

Meio Ambiente do Brasil, Departamento do Meio 

Ambiente e Agricultura do Reino Unido, IUCN e In-

sight Investment. Desde a COP 6, esse grupo vem 

trabalhando para inserir o segmento empresarial 

na agenda da biodiversidade. 

O envolvimento cada vez maior do setor privado 

no tema da sustentabilidade, levou o CEBDS, por 

exemplo, a integrar a comissão coordenadora do 

Plano Nacional de Áreas Protegidas, composta de 

representantes do governo, do setor empresarial, 

da sociedade civil, além de comunidades quilom-

bolas e extrativistas e povos indígenas. Além do 

CEBDS, tiveram assento também Confederação 

Nacional da Indústria (CNI) e Confederação Nacio-

nal da Agricultura (CNA). 

O aumento da percepção da importância da sus-

tentabilidade no setor financeiro já tinha levada à 

criação, em 2005, da Câmara Técnica de Finanças 

Sustentáveis. Em 2006, a entidade encaminhou 

documento aos bancos responsáveis pela elabora-

ção da nova versão dos Princípios de Equador, com 

Assinado por 192 empresas brasileiras e 54 

entidades, entre elas o Conselho Empresa-

rial Brasileiro para o Desenvolvimento Sus-

tentável (CEBDS),  o Pacto Empresarial pela 

Integridade e Contra a Corrupção é uma 

constatação de que o setor privado decla-

rou guerra à corrupção.  O Pacto é uma ini-

ciativa conjunta do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), o 

escritório das Nações Unidas Contra Dro-

gas e Crime (UNODC), o Comitê Brasileiro 

do Pacto Global, o Instituto Ethos, o UniE-

thos e a Patri Relações Governamentais & 

Políticas Públicas. 

Baseado em documentos como a Conven-

ção da ONU contra a Corrupção, o Pacto 

Global e as diretrizes para empresas trans-

nacionais da Organização para Cooperação 

e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

as empresas signatárias se comprometem a 

suspender negócios com empresas envolvi-

das em atividades ilícitas ou que se utilizem 

de meios imorais ou antiéticos no trato com 

agentes públicos. O Pacto contra a Corrup-

ção foi lançado em junho, pouco antes das 

eleições de 2006.  

6º Ciclo de Encontros - Gestão 
Empresarial para Sociedades 
Sustentáveis , outubro, São Paulo

Água – fatos e tendências

O Brasil possui 14% das reservas de água doce 

do planeta, mas ainda não implantou uma po-

lítica de uso racional e sustentável de seus re-

cursos hídricos. Diante disso, o CEBDS, em par-

ceria com a Agência Nacional de Águas (ANA), 

lançou durante o Fórum Brasileiro das Águas, 

instalado em outubro,  a publicação “Água - 

fatos e tendências”. Destinada a empresas, for-

muladores de políticas públicas, universidades 

e ONGs, o documento visa contribuir para re-

verter o quadro de degradação da qualidade 

dos nossos recursos hídricos e assegurar que 

a água continue sendo uma fonte inesgotá-

vel de vida e progresso econômico e social. 

O CEBDS também decidiu instalar uma nova 

Câmara Técnica focada nas questões relativas 

aos recursos hídricos e saneamento.

a posição das instituições brasileiras que integram o 

grupo de bancos signatários do documento. Criado 

em 2003, os Princípios do Equador são resultado da 

união de dez dos maiores bancos privados interna-

cionais. Essas instituições adotaram voluntariamente 

o conjunto de regras sócio-ambientais desenvolvidas 

pelo Banco Mundial (Bird).

2006

COP 12 sobre Mudanças 
climáticas , Nairobi - Quênia
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organismos da ONU, universidades, go-

verno e ONGs.

Quando a organização foi fundada, eram 

raros os fóruns de debate sobre a questão 

da sustentabilidade. Praticamente não exis-

tiam iniciativas concretas envolvendo as di-

mensões econômica, social e ambiental. 

Hoje, o panorama é outro. Muitas empre-

sas líderes em seus respectivos setores 

adotaram princípios da sustentabilidade 

dentro da estratégia empresarial. 

O Sustentável 2007 é uma ferramenta 

poderosa para que o CEBDS continue di-

fundindo o conceito de desenvolvimento 

sustentável. É uma oportunidade ímpar 

para discutir o papel das empresas, ONGs 

e das três esferas de governo e a capaci-

No ano em que completa 10 anos, o Con-

selho Empresarial Brasileiro para o Desen-

volvimento Sustentável (Cebds) realiza 

o Sustentável 2007 – 2° Congresso Ibe-

ro-americano sobre o Desenvolvimento 

Sustentável. Desde a sua fundação, em 

1997, o CEBDS atua como uma plataforma 

empresarial de conscientização, articula-

ção e ação em temas fundamentais como 

mudanças climáticas, biodiversidade, res-

ponsabilidade social, biotecnologia, eco-

eficiência, educação, água e finanças sus-

tentáveis. São esses, em essência, os temas 

fundamentais do Sustentável 2007.

Com a realização de mais um encontro de 

abrangência internacional sobre desen-

volvimento sustentável, o CEBDS conso-

lida sua posição de parceiro preferencial 

junto a importantes instituições, como 

2007
dade de ação de todos os atores no caminho 

promissor da sustentabilidade.

O tema do Sustentável 2007 – ‘Mundo Sus-

tentável: Visão, Papéis, Risco e Senso de Ur-

gência’ – reflete bem a visão que o CEBDS 

vem desenvolvendo pioneiramente sobre o 

tema há 10 anos: a questão da sustentabilida-

de é vital para a sobrevivência do homem na 

terra e nossa sociedade deve aprender , com 

urgência, a atender as necessidades da gera-

ção presente sem comprometer a demanda 

das futuras gerações.

Durante os três dias do evento, no Ibirapuera, 

em São Paulo, os interessados nos rumos da 

sociedade e do planeta participam de painéis, 

debates, mesas-redondas e oficinas  sobre o 

desafio da busca inevitável pelo desenvolvi-

mento sustentável. Participam representan-

tes do governo, de ONGs, executivos do setor 

privado, estudantes e pessoas comuns que se 

interessam pelo tema. 

A edição de 2007  consolida o ‘Sustentável’ 

como o principal evento sobre desenvolvi-

mento sustentável da América Latina. Uma 

feira de projetos de sustentabilidade, além 

de mostras de cinema e de artes visuais com-

pletam a programação do evento.

O Sustentável 2007 é uma realização do CEB-

DS e do Conselho Empresarial Mundial para o 

Desenvolvimento Sustentável (WBCSD, sigla 

em inglês), em parceria com a Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciên-

cia e a Cultura (UNESCO), Instituto de Estudos 

Avançados da Universidade da ONU (ONU/

IAS), Ministério do meio ambiente, Worldwi-

de Fund for Nature (WWF), Programa das Na-

ções Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) 

e The Nature Conservancy (TNC).
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“Perto de celebrar 15 anos da Rio-92,  vejo com muito otimismo o processo que vem ocorrendo 

no Brasil desde então. Entre os desafios, que são muitos, destaco a necessidade de ajustar o 

timing das respostas e dos projetos às necessidades prementes que temos de enfrentar, em 

especial aquelas que estão no pacote das mudanças climáticas. Nesta problemática acredito 

que o CEBDS tem um importante papel a cumprir”.
SAMyRA CRESPO - diretora	executiva	do	ISEr-Instituto	de	Estudos	da	religião	(rJ)

“Tem sido uma enorme perda de tempo tratar desenvolvimento e preservação como 

objetivos incompatíveis e pior que isso agindo como se fosse possível, sem custo, escolher 

um deles em detrimento do outro. Finalmente, a discussão começa a ganhar alguma 

racionalidade e é justo creditar boa parte desse avanço ao CEBDS. “
ROLLf KUNTz - jornalista

“Lembram da história do beija-flor que tenta apagar o incêndio na floresta?   O CEBDS assumiu 

o papel de arrebanhar e conduzir um vasto e poderoso grupo de empresas para a agenda 

da sustentatibilidade e já pode contabilizar progressos!   Essa é uma missão na escala do 

desafio que o planeta nos impõe, que The Nature Conservancy compartilha, desfrutando, 

ainda, da satisfação de se relacionar com uma equipe motivada, pro-ativa e pragmática”, 
ANA CRISTINA BARROS -	representante	da	TnC	no	Brasil.

“Sou otimista ao analisar o avanço da preocupação com o Desenvolvimento Sustentável nos 

10 anos de atuação do CEBDS no Brasil. Tenho convicção em dizer que estamos nadando 

a favor da correnteza. Cada vez mais a sustentabilidade faz parte da agenda de grandes 

corporações sediadas no Brasil. Para que mais empresas empresas sigam esse caminho, 

temos o grande desafio de provar que essa estratégia gera valor para os negócios”.
fABIO C. BARBOSA - presidente	Banco	ABn	Amro	real

“O CEBDS é resultado do avanço da consciência ambiental do empresariado 

brasileiro e o MMA o considera um parceiro estratégico para a promoção do 

desenvolvimento sustentável no Brasil, à medida em que incentiva a internalização 

da variável ambiental no processo produtivo, atende as demandas do consumo 

sustentável e executa projetos de responsabilidade sócio ambiental.

“A aliança entre UNESCO e CEBDS, formalizada por meio de um Protocolo 

de Cooperação, expressa com fidelidade o compromisso de instituições 

representativas preocupadas em promover a construção de uma sociedade 

sustentável, solidária e com responsabilidade socioambiental. 
CELSO SCHENKEL - coordenador	de	Ciência	e	Meio	Ambiente	da	UnESCO	no	Brasil

MARINA SILVA	-	ministra	do	Meio	Ambiente

“Na última década, uma grande conquista para o desenvolvimento sustentável 

brasileiro foi a instituição da Lei das Águas. Como a água e o desenvolvimento 

sustentável são indissociáveis, ter um instrumento legal que racionaliza o uso 

deste recurso natural traz uma perspectiva bastante favorável para que o Brasil 

se desenvolva em harmonia com o meio ambiente”.

JOSé MACHADO, diretor-presidente	da	Agência	nacional	de	Águas	(AnA)

“ Garantir o uso sustentável dos recursos naturais é investir no bem estar 

das gerações de hoje e do futuro. É animador constatar que, em dez anos, a 

sustentabilidade passou a fazer parte de parte do planejamento de uma parcela 

crescente do setor produtivo brasileiro. O desafio agora é a consolidação dessa 

abordagem, a transformação de idéias em práticas duradouras do dia-a-dia.” 
DENISE HAMú -	secretária-Geral	do	WWF-Brasil	

“O maior inimigo do desenvolvimento sustentável, do verdadeiro desenvolvi-

mento,  que começa com a escola básica, pública de alta qualidade, é o poder 

político. Seria necessário que o corpo empresarial ajudasse, a todos os que pro-

curam utilizar, de maneira sustentável, o patrimônio regional, para alcançarmos 

a justiça social e o real desenvolvimento”.
NIéDE GUIDON, arqueólogoa,	diretora	do	Parque	nacional	da	Serra	da	Capivara

“Quando uma instituição como o CEBEDS se dispõe a levar adiante- com parceiros 

estratégicos- iniciativas que permitam reverter rumos e alcançar a sustentabilidade, está 

abrindo caminhos da maior importância, seja nas energias renováveis, seja na agricultura, 

nos recursos hídricos ou em outros campos. A participação empresarial no processo é 

decisiva. E só pode ser bem-vinda”
WASHINGTON NOVAES - jornalista
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O mundo continua em acelerado processo 

de degradação e para garantir a sobrevi-

vência das futuras gerações, será preciso 

rever as formas de relacionamento do ho-

mem com ele mesmo e com os recursos na-

turais e financeiros. Na entrevista a seguir, o 

presidente executivo do CEBDS,  Fernando 

Almeida,  enumera os desafios que a socie-

dade terá que enfrentar no caminho do de-

senvolvimento sustentável.

Nesses dez anos de existência do  

CEBDS, quais foram os avanços na 

questão da sustentabilidade no 

Brasil?

Fernando almeida: Como um observador 

privilegiado, eu acho que, talvez, a coisa 

mais importante tenha sido a percepção do 

setor privado de  que  teria, necessariamen-

te, que enfrentar os desafios do novo mi-

lênio. Esses desafios passam por restrições 

às emissões de carbono, ao uso da água e 

todas as questões  ligadas à produção e ao 

consumo. Aos poucos, isso que hoje circula 

apenas em uma elite empresarial privilegia-

da, vai ganhando terreno também na socie-

dade em geral.  

E, na sua opinião, esses conceitos 

avançaram muito nesses dez anos?

 

F.a.: Não, andaram muito menos do que o 

necessário. Minha análise é sempre otimis-

ta, mas baseada na realidade de um técnico 

que percebe o mundo hoje em um processo 

de degradação. Não que esse processo seja 

irreversível, mas os índices de falta de sane-

amento e de doenças relacionadas à água, 

por exemplo, continuam alarmantes. O 

número de crianças submetidas a trabalho 

escravo também é muito alto. Além disso, 

alguns inventários dão conta de que 67% 

dos serviços ambientais da natureza estão 

em processo avançado de degradação. O 

setor privado, por exemplo, acordou para 

essas questões mais nitidamente em 2002,  

em Joanesburgo, quando o assunto entrou 

definitivamente na agenda.  Agora, sair da 

agenda para a prática é um passo largo. E 

sair da prática para mudar uma tendência é 

um passo mais largo ainda.

Seria um processo de anos, décadas 

ou séculos?

 

F.a.: Quando a gente fala de desenvol-

vimento sustentável, estamos falando de 

um processo de longo prazo. É o oposto 

do crescimento sustentado, que levou a 

tudo que nós hoje percebemos como pro-

blemático. O desenvolvimento sustentável 

busca outras formas de relacionamento do 

homem com ele mesmo, do homem com 

os recursos naturais e financeiros. O  setor 

empresarial vem de um processo de des-

confiança no passado, passando agora por 

um certo marketing ecológico e, no futuro, 

a discussão será como transformar a reali-

dade e as tendências via seu próprio negó-

cio. Ou seja, fazer corretamente com vistas a 

uma mudança de tendência. Isso ainda não 

está acontecendo. 

E na questão ambiental,  

existem avanços?

F. a: Ser verde não basta. Talvez baste para 

vender um produto aqui, outro acolá, mas 

não muda a tendência. O mundo só vai mudar 

quando forem quebradas as práticas atuais.  

É o dilema da chamada melhoria contínua, ou 

seja, economia de energia, melhora do trata-

mento de efluentes, etc. Tudo isso é ‘verde’. 

Mas não resolve porque a carga atual  de uso 

de energia e de recursos naturais exige que se 

quebre o paradigma tradicional. Apenas me-

lhorar a eficiência não resolve o problema. 

Essa quebra de paradigma caberia mais 

às empresas ou aos governos?

F. a.: Na minha opinião, cabe a todos. Mas 

empresas são as que têm mais disciplina e 

recursos para liderar a transformação. Uma 

empresa como a Dupont, por exemplo, que 

projeta sua sobrevivência pra cem, duzentos 

anos, está preocupada com essas questões. 

Outro exemplo de quebra de paradigma  é o 

do Banco Grameen, fundado pelo Dr. Moham-

med Yunus  (Prêmio Nobel de Economia deste 

ano) na década de 70 para emprestar dinheiro 

às mães miseráveis de Bangladesh.

Você acha que o empresariado brasi-

leiro está alinhado com as experiências 

mais interessantes praticadas lá fora?

F.a: Depende do empresariado. Se você pe-

gar o setor industrial brasileiro, tem muitos 

exemplos interessantes. A Companhia Side-

rúrgica Tubarão acaba de fazer um investi-

mento de US$ 1 bilhão dentro dos conceitos 

mais modernos da siderurgia, que é uma ati-

vidade difícil. Eu poderia citar vários outros 

bons exemplos, mas eles não estão mudando 

a tendência. E quem muda?  São as pessoas e 

hoje não há número, nem qualificação, nem 

representatividade, nem legitimidade. Vocês 

saberiam me citar o Gandhi da sustentabildia-

de? Ou Mandela da biodiversidade?

E nesse contexto, como você vê  

o papel do CEBDS?

F.a: O CEBDS é uma plataforma e tem uma 

função catalisadora fundamental, ainda que 

os instrumentos utilizados, como responsabili-

dade corporativa e ecoeficiência,  não tenham 

sido tão formidáveis como pensávamos. São 

medidas de melhoria contínua e não quebram 

paradigmas. Esse é o tema que está sendo 

introduzido agora. Ainda no caso do CEBDS, 

acho que existe espaço para uma liderança 

empresarial explícita e contundente. Uma pla-

taforma empresarial tem que ter um grande 

empresário como referência. 
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06 SUSTENTABILIDADE NA IMPRENSA
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Em uma década de atuação, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 

Sustentável (Cebds) confirmou sua vocação para ocupar a posição de fonte de informação 

obrigatória sobre o tema. Dos jornais diários as revistas semanais, passando por publica-

ções internacionais, a entidade marcou presença nas páginas da imprensa.

O GLOBO 

7/ agosto/ 2000

Artigo Fernando Almeida

Aquecimento global

Bobagem ou verdade científica? A 

comprovação científica é inquestio-

nável. Hoje não há dúvidas quanto à 

correlação entre as alterações globais 

do clima e o aumento da concentra-

ção de certos gases na atmosfera, ex-

ceto para o lobby das indústrias liga-

das ao beneficiamento de carvão no 

Senado dos Estados Unidos.

INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE

21/ junho/ 2001

É possível crescer sem poluir?

“O aspecto positivo da crise é que ela 

cria uma oportunidade de ouro para o 

Brasil implantar uma estratégia ener-

gética mais sustentável”, diz Fernando 

Almeida. “Com a economia e a deman-

da de energia crescendo, continuare-

mos a ter problemas a não ser que haja 

mais investimentos em formas mais 

sustentáveis de produção de energia”, 

diz o presidente do CEBDS.

JORNAL DO BRASIL

16/ abril/ 2003

NOTAS

“Cabe às empresas um papel muito 

mais do que se imagina na condição 

de agentes de transformação social no 

País”, comentou o presidente da Com-

panhia Siderúrgica de Tubarão (CST) e 

chairman do Cebds. 

VALOR ECONÔMICO

12/setembro/ 2002

Indústria vê avanços 

em metas da Rio + 10 

Contrastando com grande parte das 

opiniões, o Conselho Empresarial Bra-

sileiro para o Desenvolvimento Susten-

tável (Cebds) avaliou durante reunião 

anual, ontem em São Paulo, que a Rio 

+ 10, realizada há duas semanas em 

Johannesburgo, representou avanços 

para proteção do meio ambiente e 

maiores oportunidades de negócios 

para o Brasil.

VALOR ECONÔMICO

10/ julho/ 2004

Artigo de Celso Ming

Travamento ambiental

O licenciamento ambiental virou instru-

mento de barganha política, argumenta o 

presidente do CEBDS, Fernando Almeida.

REVISTA VOCÊ SA

janeiro/ 2005

NOTA – Embaixadores 

da sustentabilidade

Este ano, o Cebds vai fazer a versão bra-

sileira do Young Managers Team, que 

acontece há três anos em Genebra, na 

Suíça. Batizado de Líderes do Futuro, 

vai reunir 20 executivos entre 25 e 32 

anos para discutir a sustentabilidade.

ZERO HORA

29/ junho/2003

“A inovação precisa ser de atitude”

Ping-Pong Fernando Almeida

A sociedade também tem dificuldade 

de aceitar o conceito de desenvolvimen-

to sustentável porque ele impõe limites.

Há um processo de depuração no mer-

cado velho, que ainda opera na cor-

rupção, que busca disseminar o ônus e 

ficar com o bônus.

Uma empresa que ainda não sabe o que 

é responsabilidade social corporativa 

não estará no mercado daqui a 10 anos.

O ESTADO DE S.PAULO

12/ outubro/ 2004

Opinião

Licença mais rápida para investir

“Somos defensores ferrenhos do li-

cenciamento ambiental, mas não po-

demos aceitar que, por incapacidade 

técnica, excesso de burocracia ou pe-

quenas distorções na legislação, ele se 

transforme em inibidor da expansão 

da atividade econômica”, disse o pre-

sidente do CEBDS.

DIÁRIO DO NORDESTE 
FORTALEZA

3/ junho/ 2003

NOTAS – Futuro

O Conselho Empresarial Brasileiro para 

o Desenvolvimento Sustentável (CEB-

DS) adverte que, os próximos 50 anos, 

serão decisivos para o destino da hu-

manidade. Caso o homem não mude, 

de forma radical, os conceitos de pro-

dução e consumo, não haverá recur-

sos naturais disponíveis no planeta 

para atender uma demanda social e 

ambiental que será três vezes maior 

em relação ao patamar de hoje.

JORNAL DA TARDE

(24/julho/ 2006)

Executivos debatem corrupção

“Temos a pior distribuição de renda 

do mundo, o que provoca a deses-

truturação das famílias. Nosso ensino 

público também é um dos mais desi-

guais, não atende a todos de forma 

justa. É nesse contexto que nós temos 

que fazer negócios”, analisou Marcos 

Magalhães, presidente da Phillips na 

América Latina, durante Ciclo de En-

contros sobre Sustentabilidade e Ges-

tão de Responsável, do Cebds.

O GLOBO

15/ junho/ 1999

Empresa e responsabilidade social 

Segundo os coordenadores da câma-

ra técnica de energia e mudanças cli-

máticas do CEBDS, o Brasil tem muitas 

condições de seqüestrar carbono atra-

vés de sua biomassa verde. Contamos 

com a vantagem de as árvores cresce-

rem de sete a dez vezes mais rápido do 

que na Europa.
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Revista Brasil Sustentável

Lançada pelo CEBDS no segundo semestre de 2004, a revista nasceu com a missão de ser a referência em de-

senvolvimento sustentável para empresas, governo, sociedade civil organizada e instituições de ensino. 

Com periodicidade bimestral e impressa em papel reciclado, a revista tem objetivos bem definidos: mostrar o 

impacto da sustentabilidade para os negócios, relatar práticas de sucesso das empresas que adotam o desen-

volvimento sustentável, trazer para a cena brasileira os temas em discussão no mundo e ampliar a visibilidade 

do CEBDS e de seus associados.

Confira as edições da revista Brasil Sustentável no site do CEBDS:www.cebds.org

O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável 

(CEBDS) tem publicações próprias, voltadas para o setor empresarial e 

para outros segmentos da sociedade, como administração pública, or-

ganizações não governamentais e universidades. Algumas publicações 

têm periodicidade definida, como a revista “Brasil Sustentável”, que é 

bimestral, e o Relatório de Sustentabilidade Empresarial (RSE), editado 

a cada dois anos. 

O Relatório de Sustentabilidade Empresarial é um documento no qual 

as empresas associadas expõem suas ações nas áreas social, ambiental e 

econômica e, sobretudo, demonstram a visão estratégica de conduzir seus 

negócios no rumo do desenvolvimento sustentável.

Outras publicações são lançadas pelo CEBDS para atender demandas espe-

cíficas nas diversas áreas de atuação do Conselho, como responsabilidade 

social e corporativa, mudanças climáticas, biodiversidade e biotecnologia, 

legislação ambiental, recursos hídricos, finanças sustentáveis e educação. 

Sobre mudanças climáticas – tema que vem chamando cada vez mais a aten-

ção de cientistas e autoridades em todo o mundo -  o CEBDS tem uma série 

de publicações abordando temas que vão desde a disponibilidade de recur-

sos hídricos, passando pela viabilidade da indústria sustentável de produtos 

florestais e pelas  principais resoluções e decisões das Conferências das Par-

tes sobre o Protocolo de Quioto e seu impacto no mercado de carbono. 

Estão disponíveis ainda guias corporativos sobre responsabilidade social 

e marketing  e manuais de orientação para ações corporativas na área de 

biodiversidade, considerada célula-mãe do desenvolvimento sustentável. 

O CEBDS tem ainda publicações em parceria com a The Nature Conser-

vancy (TNC), Worldwide Fund for Nature (WWF) e  o Instituto Internacional 

de Educação do Brasil (IEB).

O CEBDS coordena a Rede Brasileira de Produção Mais Limpa. São nú-

cleos espalhados por todo o Brasil que têm como principal objetivo 

difundir os conceitos de desenvolvimento sustentável, boas práticas e 

aumentar a competitividade de micro e pequenas empresas. Essas e 

muitas outras informações podem ser encontradas em cartilhas e guias 

sobre Produção Mais Limpa. 

A maioria das publicações do CEBDS poder ser encontradas no site da ins-

tituição (www.cebds.org). Você pode também entrar em contato com o 

CEBDS pelo telefone 21-31391250.
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