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CEBDS reúne empresários para debater desafios  

de sustentabilidade
A necessidade de implementação de um mercado de carbono e a urgência do melhor 

uso e tratamento dos recursos hídricos são, atualmente, alguns dos principais desafios que 
o Brasil enfrenta para alcançar um modelo sustentável de crescimento nos próximos anos. 
Essas foram algumas das principais conclusões entre os participantes do Congresso Susten-
tável 2018, realizado em 11 de setembro pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desen-
volvimento Sustentável (CEBDS), no Teatro Santander, em São Paulo. 

Durante o evento, que reuniu a alta liderança de grandes empresas brasileiras – res-
ponsáveis por gerar mais de 1 milhão de postos de trabalho no país em diversos segmentos 
– foi apresentada a Agenda CEBDS por um País Sustentável. O documento, que pode ser bai-
xado no site do CEBDS, contém 10 propostas elaboradas pelos CEOs das próprias empresas 
associadas à organização e destinadas aos candidatos à Presidência da República. Aumento 
de fontes renováveis nas matrizes energéticas, segurança hídrica, expansão do saneamento 
básico, soluções para transição a uma economia de baixo carbono, mecanismos financeiros 
de estímulo a práticas sustentáveis e equidade de gênero no mercado de trabalho são al-
guns dos temas abordados.

“Independentemente da polarização e das paixões, o momento das eleições é para ques-
tionarmos: para onde estamos indo? Essa crise tem solução? Tem algo que eu possa fazer?”,  
provocou a presidente do CEBDS, Marina Grossi, durante a abertura do evento, destacando 
que a transição para um modelo de desenvolvimento sustentável depende conjuntamente do 
indivíduo, do coletivo, das empresas e do governo. “A viabilidade do velho modelo econômico 
está ultrapassada. O setor empresarial brasileiro tem demonstrado na prática que é possível 
ampliar os investimentos em processos mais sustentáveis e economicamente viáveis”, afirmou.

Mercado de carbono
A adoção de um modelo de mercado de carbono como instrumento eficiente para 

estímulo à redução de emissões foi um dos consensos entre os empresários participantes do 
congresso. A falta de um engajamento maior do setor público para a implementação desse 
mecanismo de precificação de carbono, contudo, foi mencionada como um obstáculo a ser 
superado.

“Somos a favor da precificação de carbono, e entendemos que a melhor forma de fazer 
isso é olharmos para o crédito de carbono como uma solução que movimenta a economia. 
O CEBDS tem liderado essa discussão para que metas de intensidade e previsibilidade para 
o investimento sejam reguladas e mensuradas”, disse André Lopes de Araujo, presidente da 
Shell Brasil.

Saneamento
O presidente do Santander Brasil, Sérgio Rial, destacou o alto engajamento da socie-

dade durante as eleições deste ano, que propicia conscientização da população sobre o seu 
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papel no processo de transformação. O executivo destacou, contudo, que o Estado precisa 
estabelecer condições básicas para garantir a segurança dos investimentos a serem feitos 
pelo setor privado.

“Por que o setor elétrico cresce? Porque existe um arcabouço confiável e claro e, assim, as 
empresas vêm investir com retorno aceitável. Por que a questão financeira é conturbada quan-
do se trata do saneamento? Porque esse problema não está na tela da televisão, mas temos 
milhões de brasileiros sem água e esgoto”, disse Rial. “É impossível investir no setor tendo que 
negociar com 5.600 municípios brasileiros. O Estado não provê algo fundamental, que é sanea-
mento básico.

As falhas nos sistemas existentes de tratamento de água foram colocadas pela presiden-
te da BRK Ambiental, Teresa Vernaglia.  Ela lembrou que são despejados em rios, mananciais e 
córregos o equivalente a seis mil piscinas olímpicas de esgoto bruto em todo o País, enquanto 
27% dos reservatórios monitorados pela Agência Nacional de Águas (ANA) estão secos.

“A gente não tem esse assunto na agenda política. A considerar a evolução que tive-
mos na água nos últimos 10 anos, vamos ter em 2050 uma grande frota de carros elétricos 
andando em ruas com esgoto a céu aberto. “Essa é a dicotomia entre tecnologia avançada 
em energia e agronegócio, com o qual ainda perdemos 37% de toda a água que captamos”, 
comparou a executiva. 

Energia renovável
O presidente da Vestas Brasil & Cone Sul, Rogerio Zampronha, observou que a energia 

eólica já representa 9% da matriz energética brasileira. “No ano passado, o volume de emis-
sões de carbono que deixou de ocorrer por causa da fonte eólica é o mesmo que se teria se 
deixassem de circular 16 milhões de veículos, o que equivale a 85% da frota hoje no estado 
de São Paulo”.

O diretor de Relações Institucionais da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Má-
rio Sérgio Vasconcelos, apresentou um estudo de viabilidade de financiamento para projetos 
de energia solar fotovoltaica, realizado em parceria com o Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID) e a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). “A Febra-
ban vem buscando os caminhos possíveis para uma economia de baixo carbono, e temos 
avançado nos últimos quatro anos. Cerca de 27% dos empréstimos do setor já são destinados 
a investimentos de baixo carbono”.

Para André Clark, CEO da Siemens, o Brasil caminha para um powerhouse de geração 
de energia. “A transição energética passa por três coisas: tecnologia, mudanças climáticas e 
mercado consumidor. O Brasil foi protagonista em estabelecer marcos, e estamos no centro 
dessas mudanças. Estados Unidos, China e Europa fazem a transição por causa do carvão. Nós 
fazemos pelo uso da terra e da água”, compara.

O Sustentável 2018 foi patrocinado pelo Santander, Itaú, Braskem, Philip Morris do Bra-
sil, Instituto Clima e Sociedade e Instituto Arapyaú, e contou com apoio da Nespresso e Filtros 
Europa. O evento teve suas emissões de carbono compensadas, através de compra de crédi-
tos de carbono ou plantio de árvores, em parceria com a Neutralize Carbono. 
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PROGRAMAÇÃO DO EVENTO
AbERTuRA

Marina Grossi, presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sus-
tentável (CEBDS)

Sérgio Rial, presidente do Santander Brasil
PAiNEl 1: 

Grande Diálogo Empresarial: Agenda por um País Sustentável – Visão de futuro do brasil

André Lopes de Araujo, presidente da Shell Brasil

Bernardo Paiva, presidente Executivo da Cervejaria Ambev

Rogerio Zampronha, presidente da Vestas Brasil & Cone Sul

Teresa Vernaglia, presidente da BRK Ambiental

Moderação: Marina Grossi, presidente do CEBDS
Lançamento do estudo de viabilidade de financiamento para projetos de energia solar 
fotovoltaica 

Mario Sergio Vasconcelos, diretor de Relações Institucionais na FEBRABAN
PAiNEl 2: 

Grande Diálogo da Sociedade: Cooperação de agendas e formas de inovar 

Ana Toni, diretora Executiva do Instituto Clima e Sociedade (iCS)

Denise Hills, presidente da Rede Brasil do Pacto Global e superintendente de sustentabili-
dade e negócios inclusivos do Itaú

Marcelo Furtado, integrante do Grupo Estratégico e Executivo da Coalizão Brasil Clima, 
Florestas e Agricultura e diretor-executivo do Alana Foundation

Moderação: Ana Carolina Szklo, diretora de Desenvolvimento Institucional do CEBDS
RESulTADOS DO PROjETO: 

Precificação de carbono para investidores e reguladores 

Laura Albuquerque, assessora técnica do CEBDS

Lauro Marins, gerente do Programa CDP Supply Chain
Painel 3: Qual a influência das Mudanças Climáticas no acesso ao capital?  

Keyvan Macedo, gerente de sustentabilidade da Natura

Pablo Cardinale, especialista em meio ambiente sênior do International Finance Corpora-
tion (IFC)

Lauro Marins, gerente do Programa CDP Supply Chain

Moderação: Maria Netto, especialista líder em mercados financeiros do Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento (BID)
Painel 4: Que sociedade nossos negócios estão construindo?

André Clark, presidente e CEO da Siemens no Brasil

Gabriela Wurcel, vice-presidente de Assuntos Corporativos para a América Latina & Canadá 
da Philip Morris International 

Luiz Eduardo Osorio, diretor executivo de Sustentabilidade e Relações Institucionais da 
Vale

Roberto Rodrigues, coordenador do Centro de Agronegócio da FGV/EESP  

Moderação: André Guimarães, diretor executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da 
Amazônia (Ipam)
Cerimônia de premiação do Prêmio CEBDS de Liderança Feminina

Encerramento: Marina Grossi, presidente do CEBDS
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AbERTuRA:
Marina Grossi, presidente do Conselho Empresarial brasileiro para o Desenvolvimento 
Sustentável (CEbDS):

Estamos na nona edição do Sustentável, que começou em 2005 e, de dois em dois 
anos, fazemos um evento para o grande público. Portanto, não é uma ação só das empre-
sas ou do governo, mas de toda a sociedade. E nós do CEBDS, que reunimos 60 grandes 
grupos empresariais, achamos que as pessoas em geral precisam saber o que está aconte-
cendo. Mas, sem dúvida, as empresas têm um papel protagonista nesse contexto. 

Independentemente da polarização e das paixões, o momento das eleições é para 
questionarmos: para onde estamos indo? Essa crise tem solução? Tem algo que eu possa 
fazer? E este momento de reflexão é muito oportuno para a gente colocar a nossa agenda.

Há 20 anos, na origem do CEBDS, as empresas começaram a olhar para o aspecto 
ambiental e social. A viabilidade do velho modelo econômico está ultrapassada, e o setor 
empresarial brasileiro tem demonstrado na prática que é possível ampliar os investimentos 
em processos mais sustentáveis e economicamente viáveis.
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De 2012 a 2017 foi registrado um dos maiores períodos de seca. Isso mostra que o siste-
ma tem que mudar o seu modelo de negócios. Há ainda 4 milhões de pessoas sem banheiro 
em casa. O saneamento é uma agenda do século do XIX e ainda é um problema. 

Essa agenda (Agenda CEBDS por um País Sustentável) é feita com nossos líderes empre-
sariais, mas também é um processo para dentro e educativo. E a sociedade precisa cobrar no 
momento das eleições. E é isso que a gente vai vivenciar aqui propondo soluções de negócios.

Outra pauta é a Amazônia, que continua sofrendo com o desmatamento ilegal. A gen-
te tem nessa nova economia a oportunidade da convivência da agenda que junta produti-
vidade e a conservação. A educação tem um papel importante nesse novo modelo de ne-
gócios, inclusive no setor de saneamento também, por exemplo. Nas áreas onde não existe 
saneamento, as pessoas aprendem menos, tem menos produtividade. Teremos apagão de 
mão de obra daqui para frente se nada for feito.

Vemos como estão sendo rápidas e disruptivas as mudanças que estão acontecen-
do sob os nossos olhos. O preço da energia solar caiu nos últimos 40 anos 250 vezes. Hoje, 
um watt de célula fotovoltaica custa US$ 0,30. Na questão da preservação das florestas, já 
existem tecnologias de reúso de água para uma agricultura mais sustentável. Temos que 
olhar para o homem do campo, mesmo que 85% da população esteja nos grandes centros 
urbanos. Nossa agenda comercial depende fundamentalmente dessa agenda e ela pode 
ser sustentável.

Temos atualmente quatro gerações com desejos muito diferentes uns dos outros. Hoje 
o jovem não quer ter carro, e não quer mais carteira de motorista. O trabalho home office, a 
economia colaborativa, start ups e todas essas mudanças são exponenciais. O block chain 
tira os intermediários dessa colaboração. 

Temos muitos motivos para nos orgulhar do que fazemos no Brasil, com o empreende-
dorismo, e a nossa agenda se propõe a potencializar o trabalho do nosso governante para os 
próximos quatro anos. O CEBDS, que representa mais de um milhão de empregos no país, 
propõe 10 pontos nessa agenda.

Cabe às empresas a inovação, a aproximação com o consumidor, e à sociedade, às pes-
soas, cobrar do governo. A sustentabilidade precisa ser vista de forma sistêmica para que 
possa implementar a sua efetividade. 

Sérgio Rial, presidente do Santander brasil:

Gostaria de salientar que sou um otimista que seu preocupa muito. E assim acho que 
existem dois lados muito positivos. Nunca nos últimos 20 anos a sociedade esteve tão enga-
jada politicamente. As pessoas se tornaram conscientes do seu papel de transformação.

O outro é que o mundo está dizendo não à intervenção do estado. No Reino Unido, 
por exemplo, quando a população se manifestou a favor do Brexit. Nos Estados Unidos, sem 
querer entrar no mérito da questão ideológica, a eleição do presidente Trump é a voz de uma 
parte da nação querendo menos interferência no papel individual das pessoas.

Então, nós brasileiros devemos falar menos de Lei Rouanet e pensar mais no que po-
demos fazer. Devemos começar a olhar para essas questões, e os fóruns não podem ser so-
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mente de reflexão sem a execução de um plano de ação, com investimento em tempo e 
qualidade sem uma ação concreta. 

O Estado em qualquer lugar do planeta está lidando com questões como a migração 
na Europa, em que sociedades ricas convivem com fluxos de países da África. O mundo se vê 
com outros desafios, e nós como sociedade não podemos deixar de entender a importância 
de sermos humanos e solidários, mas sem buscar solução somente no estado. E isso inde-
pende do aspecto ideológico, uma vez que temos visto manifestações nesse sentido à direita 
e à esquerda.

Quando temos um evento trágico, como o incêndio do Museu Nacional, observamos o 
mérito de se atuar em governança, dos fundos patrimoniais, do endowment. E isso se esten-
de a outros setores. 

Por que o setor elétrico cresce? Porque existe um arcabouço confiável e claro e, assim, 
as empresas vêm investir com retorno aceitável. Por que a questão financeira é conturbada 
quando se trata do saneamento? Porque esse problema não está na nossa tela, mas temos 
milhões de brasileiros sem água e esgoto. É impossível investir no setor tendo que nego-
ciar com 5.600 municípios brasileiros. Assim, o Estado não provê algo fundamental, que é 
saneamento básico.

Na economia de baixo carbono podemos fazer mais, e o Brasil é um belíssimo exemplo. 
Temos avançado na matriz energética eólica, e precisamos de instrumentos financeiros, com 
mais liquidez e capilaridade.

É claro que é um processo lento, porque a democracia é lenta. Esse é outro desafio, de 
não se saber esperar. Por outro lado, como sociedade, podemos ver como podemos acelerar 
na questão da competitividade. O Brasil tem uma clara vantagem competitiva, na área do 
agronegócio.

O agronegócio é a grande oportunidade, que conversa com a infraestrutura, que con-
versa com a tecnologia e a sustentabilidade. O Maranhão, por exemplo, se tornará um gran-
de centro logístico do país e temos que nos engajar para fazer isso de maneira correta, e não 
como fizemos nos anos 70, com o arroubo de construção de rodovias.

E não aos incentivos fiscais. Pedir incentivo fiscal é pedir que alguém deixe de receber 
alguma coisa. Como sociedade, não nos enganemos, porque na realidade quem paga somos 
nós. É preferível que direcionemos para onde queremos os nossos recursos. Valorizemos en-
tão os indivíduos. 

Na economia de baixo carbono 
podemos fazer mais, e o brasil 
é um belíssimo exemplo. Temos 
avançado na matriz energética 
eólica, e precisamos de 
instrumentos financeiros, com 
mais liquidez e capilaridade. 

Sérgio Rial - SANTANDER
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Painel 1: 

Grande Diálogo Empresarial: Agenda por um País 
Sustentável – Visão de futuro do brasil
André Lopes de Araujo, presidente da Shell Brasil:

É um prazer estar aqui. Eu gostaria de começar por um 
ponto sobre energia renovável e futuro. Para nós, energia re-
novável já não é mais futuro e sim um presente bem real. 
Se olharmos para o leilão de energia que houve há duas 
semanas (em 31 de agosto de 2018), podemos ver o su-
cesso da energia eólica, que mostra a realidade do seu 
potencial no país. 

Acho que muita gente que não acompanha o 
que a Shell faz pode achar o fato de eu estar dizendo 
isso uma contradição, mas existem outras fontes ener-
gias renováveis, como a solar e de biomassa com compe-
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titividade. Nossa empresa já trabalha com energia renovável desde 2012, com etanol e bio-
combustível, por meio da Raízen, uma joint venture com a Cosan.

Mas não podemos ignorar que o Brasil tem muitas reservas no pré-sal, que é uma ri-
queza que obriga o país a fazer escolhas. Temos cenários como o cumprimento dos termos 
do Acordo de Paris com o uso de diversas energias. O petróleo vai chegar no pico de utili-
zação no final da década de 20. Estamos falando de um mundo que vai precisar ainda de 
muita energia. Isso permite a muitos países, que não têm a facilidade e a potencialidade em 
energias renováveis, utilizar o petróleo nessa transição energética. 

Quando se fala em precificação de carbono, estamos falando em complexidade. Há um 
ambiente muito forte de se desconstruir e não se fazer proposta, como o que a gente vê nas 
redes sociais. Somos a favor de uma precificação de carbono, e nós entendemos que a melhor 
forma de fazermos isso é olhar claramente para o crédito de carbono como uma solução que 
movimenta a economia. E isso é uma realidade que o Banco Mundial mostra em seus relatórios.

Dois pontos são importantes e bastante críticos. Um deles é que, da mesma forma que 
no setor de saneamento, envolve diversos ministérios nessa discussão. O outro é o aspecto da 
regulação. O CEBDS tem liderado essa discussão para se colocar uma regulação que mensure 
e regularize as metas de intensidade e previsibilidade para o investimento, e já existe muita 
coisa disponível. Outros países, como Chile, México e Colômbia já iniciaram essa jornada. 

Temos que ter cuidado porque é um setor que causa polêmica, mas precisamos iniciar 
de alguma forma. Achamos que cada país tem que escolher o seu próprio caminho para o que 
é mais fácil. Essa agenda de precificação precisa ser incorporada nas propostas. No Ministério 
da Fazenda já se faz um trabalho muito sério, mas isso precisa ser tratado como prioridade. 

Bernardo Paiva, presidente executivo da Cervejaria Ambev:

A água está no centro de nossas prioridades, e nos últimos 15 anos reduzimos em mais 
de 45% o consumo em nossas operações, com um sistema de gestão que permite a gente 
continuar evoluindo. Foi algo que nosso time começou a fazer de maneira intrínseca com 
sistema de reúso, a partir da constatação de tínhamos que começar a mudar isso. 

Quem vai a uma de nossas unidades vê o que foi feito e o quanto é possível reduzir o 
uso. Isso surgiu a partir de um sistema de gestão que pode ser utilizado por outras empresas, 
que opera por meio de uma plataforma online que permite a troca de experiências. 

A água está no centro de nossas 
prioridades, e nos últimos 15 anos 
reduzimos em mais de 45% o 
consumo em nossas operações. 

Bernardo Paiva – Cervejaria Ambev
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Também assumimos como missão o acesso à água potável a comunidades pobres por 
meio do Projeto AMA, no qual 100% do lucro é destinado para essa finalidade.

A maior ambição que um jovem tem é trabalhar em um lugar onde conseguimos ter 
um propósito para entregar às pessoas, e fazer junto com outras empresas. Pelo nosso ta-
manho podemos ajudar e mostrar para o resto do mundo que todos podemos fazer. Temos 
sócios e sócias apaixonadas por isso. 

Investimos muitos recursos nisso e foi assim que surgiu o projeto da utilização de cami-
nhões elétricos na nossa frota, que já começou a ser implementado. Em cinco anos quere-
mos ter um terço da nossa frota com esses caminhões. Isso quer dizer que em cidades como 
Rio ou São Paulo podemos ter 100% da frota. É um caminho sem volta, e queremos chegar 
aos 100%. 

Rogerio Zampronha, presidente da Vestas brasil & Cone Sul:

É um privilégio trabalhar com o CEBDS e dividir o palco com todos vocês. De fato, a 
eólica, é a fonte de energia mais barata disponível no país. No último leilão, que ocorreu em 
31 de agosto, a energia eólica foi a mais barata, com menos da metade do valor da segunda 
fonte mais barata, e 60% do que foi vendido utiliza a nossa tecnologia. Estamos presentes na 
redução do custo de energia de uma forma bastante importante.

A energia eólica representa 9% da matriz elétrica brasileira. De acordo com o plano de-
cenal de energia, divulgado pelo governo, é previsto que a capacidade instalada da energia 
eólica passe de 13 mil MW para 28 mil MW instalados em 2026. A participação da energia 
solar passa de 900 para 9 mil MW.

Eu gostaria de trazer dois elementos de reflexão. A gente às vezes perde a noção do que 
isso representa em termos de emissões. No ano passado, o volume de emissões evitado pela 
energia eólica, foi equivalente a tirar de circulação 16 milhões de veículos. Temos cerca de 18 
milhões de veículos rodando em São Paulo, ou seja, são 85% da frota de veículos do estado. 
Isso dá uma ideia da redução de emissões com a energia eólica.

Existe um segundo fator que vai dar um impulso ainda maior. Em 2050, 50% da frota 
rodante do Brasil, será formada por carros elétricos. Se 50% for de carros elétricos, além do 
crescimento orgânico da demanda de energia, serão necessários de 18 mil MW médios em 

No ano passado, o volume 
de emissões evitado 
pela energia eólica, foi 
equivalente a tirar de 
circulação 16 milhões de 
veículos. 

Zampronha – Vestas
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energia adicional só para abastecer os veículos elétricos. São 25% a mais de crescimento de 
capacidade de geração. E aí não faz sentido se for energia proveniente de combustíveis fósseis, 
como térmicas a óleo ou carvão. Então se espera que essa energia venha de fontes renováveis.

Dentre as fontes fósseis relevantes e menos poluentes, a mais importante é o gás natu-
ral. As fontes renováveis têm a característica da intermitência, o que significa dizer na prática 
que tem momentos que não venta e que não tem sol. Um dos caminhos é a energia de base, 
que seriam as hidrelétricas, mas que já estão no limite, além de ser um recurso natural dis-
putado pela indústria e pelo consumo humano, por exemplo. 

A térmica a gás serve para ser utilizada para ser colocada quando não tem vento ou sol. 
E o segundo modelo é a solar e eólica com armazenamento de energia. Ainda não teve uma 
escala industrial, mas vai ter uma participação importante na nossa matriz.

A minha visão sobre a precificação de carbono e da negociação em mercado de capi-
tais, começa com uma percepção muito clara. Toda boa prática começa com voluntarismo. 
Mas só voluntarismo não cria uma política de longo prazo para os mais de 200 milhões de 
habitantes brasileiros. Para que se induza é preciso que tenha o aspecto regulatório e o im-
pacto econômico. A questão é como medir e saber se todos serão medidos da mesma forma. 

Uma vez que o mercado de carbono penaliza e bonifica, a adoção de precificação vai 
canalizar todas as atividades empresariais para deixarem de ser penalizadas para serem bonifi-
cadas. Pode então mitigar com a compra de títulos em um mercado secundário. Obviamente, 
o mecanismo é o melhor que pode acontecer, com foco em áreas que mitigam emissões. 

Diria que o Brasil tem demais a perder se não pela adoção de um mecanismo de pre-
cificação de carbono. 

Teresa Vernaglia, presidente da bRK Ambiental:

Entre a captação de água, a água bruta nos mananciais, até a entrega, o Brasil perde 
sete sistemas Cantareira. O Brasil despeja nos rios, mananciais e córregos, seis mil piscinas 
olímpicas de esgoto bruto. Hoje, 27% dos reservatórios monitorados pela Agência Nacional 
de Águas (ANA) estão secos. 

A gente não tem esse assunto na agenda política. A considerar a evolução que tive-
mos na água nos últimos 10 anos, vamos ter em 2050 uma grande frota de carros elétricos 
andando em ruas com esgoto a céu aberto. Essa é a dicotomia entre tecnologia avançada 
em energia e agronegócio e o saneamento, com o qual ainda perdemos 37% de toda a 
água que captamos. 

Quais são as boas notícias? A água de reúso é a boa notícia. A BRK é a líder no projeto 
Aquapolo. Ela trata água para unidades industriais na área do complexo petroquímico de 
Capuava, poupando 900 milhões de litros de água, que deixam de ser captados dos manan-
ciais. O resíduo, que é o lodo, também tem tratamento. 

A questão é como fazemos isso em escala. Para isso temos que ter um ambiente regu-
latório para que o setor privado amplie sua participação no setor, que hoje está em 6%, com 
20% dos investimentos. Em 2013, o Plansab (Plano Nacional de Saneamento Básico), do go-
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A considerar a evolução que 
tivemos na água nos últimos 
10 anos, vamos ter em 2050 
uma grande frota de carros 
elétricos andando em ruas 
com esgoto a céu aberto.

Teresa BRK

verno federal, previa a universalização do saneamento até 2033. Os investimentos não foram 
feitos na demanda necessária e, mantido esse mesmo nível dos últimos 10 anos, em 2050 
vamos continuar com metade da população sem esgotamento sanitário. 

Portanto, dentro da realidade fiscal dos governos federal, estaduais e dos municípios, 
vamos precisar da participação do setor privado. Para isso é impossível termos 5.570 agências 
reguladoras, que é o número de municípios brasileiros. 

Esse não é o nível de investimentos que vemos em energia e em telecom. Dos anos 90 
para cá, vieram investimento privado e marco regulatório nesses setores. Temos uma opor-
tunidade única no país. Esperamos que a MP 844, que estabelece o marco regulatório do 
saneamento, seja votada antes do segundo turno. 

A Medida Provisória 844 foge do cerne dessa discussão entre a visão entre o inves-
timento público e o privado, que é o de que as empresas só têm interesse em grandes 
municípios. Há uma falta de recursos adequadamente aplicados no país. A BRK opera em 
180 municípios dos 300 onde as empresas privadas operam. Estamos nos municípios com 
8 milhões de habitantes a 1.200, como Lavandeira (TO). Portanto, não é uma questão de 
tamanho de município, mas de segurança jurídica. E esse é um dos pontos que a medida 
provisória pode endereçar, que diz respeito à maneira como os municípios podem ter vo-
lume e escala para licitação. 

Isso não funcionou até aqui porque não há um arcabouço regulatório e jurídico para 
dar segurança ao investimento, tanto público quanto privado. Temos que exigir dos nossos 
governantes uma pressão para que essa realidade mude. 

Marina Grossi – Mediadora:

É preciso de um esforço para prover a água para todos, e foi isso o que tentamos fazer 
no Fórum Mundial da Água. Em relação à precificação temos trabalhado ainda neste gover-
no para a criação de um mercado de carbono, para que a indústria fosse proativa. O Brasil 
que tem uma vantagem competitiva natural, que tem uma matriz energética limpa, avan-
çou pouco nisso. 
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Mario Sergio Vasconcelos, diretor de Relações 

Institucionais na FEBRABAN: Lançamento do estudo de 

viabilidade de financiamento para projetos de energia 

solar fotovoltaica 
A Febraban vem buscando os caminhos possíveis para uma economia de baixo carbo-

no por meio dos recursos intermediados pelos bancos, e temos avançado bastante nisso nos 
últimos quatro anos. O estudo revela que 27% dos empréstimos do setor econômico já são 
destinados à economia verde ou setores de baixo carbono.

Realizamos esse estudo que analisou a viabilidade econômico-financeira de sistemas 
fotovoltaicos em geração distribuída no Brasil, de forma a possibilitar a escalabilidade de fi-
nanciamentos bancários para esses projetos. 

O estudo foi realizado com vários parceiros, como a Absolar, que contribuiu com dados 
e facilitou a realização de debates com seus associados para a análise e validação de diversos 
modelos de financiamento. O segundo parceiro foi o BID, que trouxe sua experiência de ou-
tros países no tema. 

Evidentemente, para que esse mercado de renováveis se desenvolva, é preciso, espe-
cialmente no caso da energia solar, que os projetos se mostrem tecnicamente viáveis ao 
setor privado. 
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Painel 2: 

Grande Diálogo da Sociedade: Cooperação de agendas 
e formas de inovar 
Ana Toni, diretora Executiva do instituto Clima e Sociedade (iCS):

Termos números e saber o que é e o que não é possível é 
uma maneira de trabalharmos. Outra forma é apoiarmos fó-
runs como a Coalizão e o CEBDS. Uma terceira via é fomentar 
o ativismo e a participação dos consumidores e da socieda-
de civil, porque não basta colocar bons dados para que as 
mudanças aconteçam. As mudanças acontecem quando 
as pessoas começam a utilizar o seu poder de consumo. 
Por isso apoiamos o conjunto de consumidores. 

O que queremos é ter o sonho da mudança no uso 
da terra e da agricultura olhando para o futuro. Porém, mui-
ta gente viu o futuro no pré-sal, que iria resolver os nossos 
problemas para educação e saúde, mas não foi bem assim. 
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Existe um grupo de bancos 
que busca contabilizar os 
impactos de mudanças 
climáticas no custo de capital 
dos bancos, para evitar que a 
sociedade pague sozinha por 
esses impactos. 

Denise Hills – Itaú

Temos que trazer outros atores que não sejam somente o setor privado, senão fica 
muito restrito. Temos que ter inclusão, incluir as mulheres, negros e negras. Falamos aqui em 
saneamento, e os problemas de saúde vão piorar muito com as mudanças climáticas. 

Internalizar custos socioambientais é fundamental, e a precificação de carbono é cami-
nhar nesse sentido. Uma coisa que fica nesse debate é que temos que pedir para as empre-
sas serem mais ativas nas causas. Seria importante que empresas se manifestassem inclusi-
ve sobre temas que não dizem respeito necessariamente aos seus negócios. Se tem leis no 
Congresso Nacional, que se manifestem. 

Denise Hills, presidente da Rede brasil do Pacto Global e superintendente de sustentabili-
dade e negócios inclusivos do itaú:

Os ODS, a Agenda 2030, são uma agenda direcionadora e eu gosto de falar sobre o 
nosso papel como empresas, como mecanismos de mercado. Entre os 200 maiores PIBs do 
mundo, ou seja, de fluxos financeiros de países, 154 são empresas. Então, não há como negar 
ou desconsiderar a importância de uma atuação empresarial coerente com essa agenda e, 
principalmente, com o mundo que a gente quer desenhar. A gente pode desenhar de verda-
de o mundo onde a gente quer viver.

 O que eu costumo me referir ao objetivo 17, quando a gente fala em parceria, a gente tem 
optado por trabalhar em uma agenda que é comum entre as empresas e que é a única agenda 
capaz de produzir bons negócios para todo mundo. Não existe negócios em um ambiente que 
não é favorável a isso. Por isso, cada vez mais que eu falo em um ambiente compartilhado e cola-
borativo, a gente está falando que, de fato, isso é escala. Se a gente quiser ir mais rápido, escalar e 
fazer um movimento mais forte, a melhor forma de fazer isso é de maneira compartilhada.

 O que se tem observado na Rede Brasil do Pacto Global e aqui mesmo no CEBDS e 
nas atuações do setor financeiro, é a inércia pelo colaborativo. Cada vez, a gente tem uma 
atuação compartilhada em torno dos ODS. Nesses impactos que antes se chamavam de 
externalidades, a gente está cada vez mais discutindo precificação, consideração, avaliação 
econômica. Enfim, fazer parte de um modelo em que a gente reparametriza o que é indica-
dor de sucesso, novos mecanismos que serão necessários para alinhar esse financiamento 
dessa economia do risco para oportunidade e como se deve fazer isso em parcerias não ape-
nas no setor, mas fora do setor.

 A gente influencia áreas como finanças tradicionais, como em novos mecanismos de 
financiamento, e eu acho que esse movimento está acontecendo. O que esse movimento 
precisa é adquirir escala, e esse é o desafio que temos, de fazer isso coletivamente.

 Vou trazer um exemplo do sistema financeiro para mostrar o quanto isso pode ser 
relevante. Inclusive no Brasil, que é também um país protagonista nas questões de regula-
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O resultado coletivo que 
conseguimos é extremamente 
valioso porque o momento da 
conversa é de que não existe 
diálogo entre o agronegócio e 
os ambientalistas. Na Coalizão, 
esse diálogo é feito com 
qualidade e propósito. 

Marcelo Furtado – Coalizão

ção para o setor financeiro, incluindo questões sociais e ambientais na responsabilidade dos 
bancos sobre a economia que a gente financia.

 Existe um task force, um grupo de trabalho mundial promovido pelo Financial Stability 
Board, que é um autorregulador do sistema financeiro, onde participam 16 bancos, sendo 
dois brasileiros, que está buscando reparametrizar, por exemplo, o impacto de mudanças 
climáticas no custo de capital. Quando se inclui isso no custo de capital, se evita que a so-
ciedade pague sozinha pelo custo desses impactos. Eu não tenho dúvida de que, dentro de 
cinco anos, isso vai estar ainda mais incorporado ao sistema financeiro.

 A nossa responsabilidade no setor para recomendar uma alocação adequada de ca-
pital passa por isso, ou seja, proporcionar retorno e talvez também promover a capacidade 
dessas empresas e da sociedade se regenerarem.

Marcelo Furtado, integrante do Grupo Estratégico da Coalizão Brasil Clima, Florestas e 
Agricultura e diretor-executivo do Alana Foundation:

Hoje é dia 11 de setembro. O mais importante é de onde parte a nossa atitude. Quando 
houve o atentado de 11 de setembro, a resposta foi abrir duas frentes de guerra. A questão 
que surge é: o mundo ficou melhor?

O desafio que a gente tem com a sustentabilidade é nos colocar no mesmo patamar 
desses desafios. Entender que existe uma responsabilidade da nossa geração com as próxi-
mas gerações. É impossível a gente não remarcar que se não existissem os subsídios perver-
sos não precisaríamos dos incentivos. 

Tem um papel importantíssimo do indivíduo e da sociedade. Foi de uma crise dessas 
que surgiu a Coalizão Brasil, a partir da ruptura pelo debate sobre o código florestal. Se a 
gente olhar para o futuro do Brasil, a gente tem terra, água e biodiversidade. Esse é o ativo de 
baixo carbono. O que não falamos muito é que existe uma química da indústria do petróleo 
que vai precisar ser substituída. E isso vai ser encontrado na biodiversidade, com pesquisa e 
desenvolvimento, mas também com o entendimento da sociedade com o uso da terra, tra-
zendo as organizações da sociedade civil. 

O resultado coletivo que conseguimos é extremamente valioso porque o momento da 
conversa é de que não existe diálogo entre o agronegócio e os ambientalistas. Na Coalizão, 
esse diálogo é feito com qualidade e propósito. É importante entender que não existe um 
agronegócio. Essa força-tarefa tem mais três anos pela frente. Um dos caminhos é a mudan-
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ça de mentalidade empresarial. A realidade mostra que empresas mais diversas são empre-
sas que buscam fazer produtos e serviços para uma sociedade mais diversa. 

Existem uma transição, que não vai colocar emprego e renda em risco. Gostaria nesse 
sentido de referenciar o trabalho do CEBDS. Temos duas perguntas e uma constatação. O 
mercado de precificação de carbono para quem e para quê? Se a gente não precifica isso, 
uma parte do Brasil vai ficar de fora. Além da questão da externalidade positiva ou negativa, 
existe uma questão de equidade. A outra coisa que podemos fazer juntos é trabalharmos 
juntos para que isso aconteça. 

Ana Carolina Szklo, diretora de Desenvolvimento institucional do CEbDS (Mediadora):

A agenda das empresas não é de quatro anos, é uma agenda de longo prazo, e é dessa 
forma que elas se posicionam. O convite que se faz aos candidatos para os próximos quatro 
anos, quando se apresenta uma agenda concisa e robusta, que ressalta a importância de 
trabalharmos juntos pela redução do desmatamento; para que tenhamos uma matriz ener-
gética renovável, um mercado de carbono como fator estratégico é para trabalharmos cada 
vez mais rumo a um país cada vez mais sustentável. 

O discurso de que ser insustentável é mais barato, não cabe mais. Falamos de inovação, 
de possiblidades e dos riscos que isso traz. Há riscos e temos que lidar com isso, mas o setor 
privado está maduro e podemos avançar. 

Resultados do projeto: precificação de carbono para 

investidores e reguladores:
laura Albuquerque, assessora técnica do CEbDS:

Dentro dos diversos desafios que ouvimos de diversos participantes aqui, um que a 
gente enfrenta muito é a forma de comunicar o tema da precificação de carbono para os 
atores que atuam e atuarão nesse mercado. Um dos aspectos desse projeto foi a sensibiliza-
ção das empresas, principalmente das novas empresas, que aderiram à carta aberta sobre a 
precificação de carbono. 

Destaco o setor de óleo e gás e cimenteiro, que são intensivos em emissão de carbono 
e que aderiram a essa carta, elaborada pela Iniciativa Empresarial e Clima (IEC) e pela Carbon 
Pricing Leadership Coalition (CPLC). 

A carta aberta sobre precificação de carbono vai estar disponível para novas adesões de 
empresas que ainda não se posicionaram.

lauro Marins, gerente do Programa CDP Supply Chain):

As fact sheets que nós elaboramos foram três, específicas para determinados atores: 
público empresarial, investidores e reguladores. A proposta é uma sensibilização clara e sim-
ples sobre o tema da precificação de carbono. Todo o material vai estar disponível no site do 
CDP e do CEBDS para promover o debate. 
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Painel 3: 

Qual a influência das Mudanças Climáticas no acesso 
ao capital?
Pablo Cardinale, especialista em meio ambiente sênior do Interna-
tional Finance Corporation (IFC):

Todo o financiamento em projetos de mudanças cli-
máticas tem as suas complexidades. Tem as realidades do 
setor financeiro e os governos tem que acompanhar por 
meio da regulação. Outro aspecto é a aversão ao risco. 

É importante que as instituições comecem a se 
preparar. Nós do IFC temos o compromisso de repor-
tar a pegada dos nossos investimentos e solicitamos a 
mesma coisa de nossos clientes. 

O importante é que não basta exigir boas práticas, 
mas ter a viabilidade, integrar riscos e monitoramento em re-



Alguns reguladores são 
reativos, principalmente 
quando as propostas vêm de 
uma organização de fora.

Lauro Marins - CDP

latoria. Trabalho muito com projetos de energias renováveis no Nepal, por meio de um fundo 
de investimentos canadense. Temos até US$ 20 milhões para projetos. 

Estamos pensando em uma forma de como vender isso em uma forma de investimen-
to de longo prazo, com o modelo de resiliência. Em que o setor privado tem as ferramentas 
para continuar respondendo aos estresses ambientais e sociais, aplicando e divulgando as 
nossas políticas de salvaguardas e de padrões de desempenho. 

Todo aquele marco lógico de seguir no processo de avaliação. Mas uma coisa que nós 
fazemos, e fazer mais é como responder os estresses e também ter os mecanismos para 
responder aos choques externos, tanto climáticos quanto sociais, como a migração de ve-
nezuelanos no Brasil, por exemplo. E como o setor privado, junto com o setor público, pode 
responder a esses choques. 

Então, a questão é tirar um pouco o discurso da mudança climática e preparar para 
choques externos como um todo. 

No caso do IFC, estamos em todos os setores, como saúde, educação, infraestrutura e 
indústria. Ao olharmos todas as metodologias para medir a pegada de carbono, vemos que 
uns setores estão mais avançados e outros estão mais crus. Temos grupos que estão tra-
balhando com o setor financeiro e o setor elétrico para desenvolver tecnologias, e isso tem 
que estar em cada um dos setores. É muito importante começarmos uma linguagem em 
comum e depois estabelecer a regulação. 

Temos a luta contra a pobreza e a prosperidade compartilhada, que são duas metas 
gêmeas. Na medida em que incluímos isso nos nossos processos e em métricas e vemos 
como o investimento está lutando contra a pobreza e compartilhando a prosperidade, esse 
é um caminho para a efetividade das informações. 

lauro Marins, diretor executivo do CDP para América latina:

Desde que saiu a recomendação do TCFD (Task Force on Climate-related Financial 
Disclosure) houve toda uma mudança do que estávamos solicitando das informações das 
empresas. O que a gente fez foi seguir um grande processo de consulta pública. O CDP lan-
çou oito questionários setoriais, e nas rodadas de conversa foi importante ouvir das empresas 
que agora o questionário fazia mais sentido para o negócio, uma vez que comparamos as 
empresas do mesmo setor. 

Ouvimos das empresas esse processo. Houve reuniões no Chile, Argentina, Peru, 
 Colômbia e México. Esse foi o primeiro ano que as empresas responderam esses questioná-
rios novos. Dentro do questionário tem uma marcação do TCFD para as perguntas. Então, 
25 perguntas dentro do questionário do CDP foram assim classificadas porque receberam 
aprovação do steering comittee do TCFD para isso. 
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O questionário do CDP tem a precificação do risco, probabilidade, valorização e o custo 
da gestão. Por outro lado, faz a mesma análise para oportunidade. O que a gente tem visto 
são os investidores observando mais oportunidades. 

Tem um grupo de investidores que olha também o aspecto da oportunidade, e esse 
olhar de longo prazo está mais presente no questionário deste ano. Ainda há uma questão 
de imediatismo de curto prazo, sim, de ganho. O longo prazo está mais ligado a fundos de 
pensão, mas existe um interesse nesse processo. 

Na precificação de carbono, a gente tem desenvolvido um trabalho com o CEBDS nes-
sa linha, basicamente com o setor financeiro. A ideia é a conscientização sobre a precificação 
de carbono. A gente entende que risco socioambiental trata de um jeito dentro de uma re-
gulação que já existe. Quando se fala de risco climático, tem que se ver uma outra maneira. 
Estamos vendo com os investidores sobre como fazer esse processo. 

Alguns reguladores são reativos, principalmente quando as propostas vêm de uma or-
ganização de fora. Tivemos uma conversa muito interessante com a CVM nesse processo, por 
exemplo, mas é óbvio que cada um tem que fazer a sua parte. 

Um tema que sempre vai à pauta é a competitividade e um ponto em comum no Bra-
sil e no resto da América Latina é a disposição de seguir na frente desse processo. 

Keyvan Macedo, gerente de Sustentabilidade da Natura:

A trajetória da Natura sobre mudanças climáticas foi iniciada há 10 anos. Construímos 
um programa com três grandes pilares, com base no que o mercado utilizava na época, com 
escopo ampliado. A Natura foi co-fundadora do protocolo brasileiro de GHG (método utiliza-
do para realização de inventários de gases de efeito estufa) em 2008. 

A gente estabeleceu um grande programa de redução de emissões de gases de efeito 
estufa, com a utilização de inovações já utilizadas no mercado, para que a gente pudesse 
compensar as emissões que não podiam ser compensadas. 

Um dos desafios era dimensionar oportunidades para reduzir o impacto e gerar ganho 
de produtividade. As tecnologias têm um custo mais caro, em virtude de uma questão de 
escala. O conceito da colaboração é benéfico para todo mundo. A gente vê hoje o quanto foi 
feito no consumo doméstico, por exemplo.

Fizemos dois projetos inovadores, um no aspecto de compras, com base no conceito 
de triple bottom line, de forma a equalizar o custo da oferta comercial, mas incorporar as 
escolhas socioambientais do fornecedor. Outro exemplo, é como a gente olha para o nosso 
modelo de desenvolvimento sustentável. Para nossa surpresa, a questão era de olhar os as-
pectos socioambientais na contabilização de nossos negócios. 

Somos uma empresa de capital aberto desde 2004, e ainda não existe uma demanda 
crescente de dados socioambientais no Brasil, mas os poucos que questionam são muito 
detalhistas em suas perguntas. Um fundo australiano, por exemplo, perguntou sobre a nossa 
estratégia de embalagens para os próximos anos. Um desafio que a gente vê é que se uma 
empresa se mostra mais resiliente, isso não é necessariamente reconhecido pelo investidor, 
que muitas vezes vê isso como custo. 

A Natura utiliza muitos ingredientes renováveis e temos uma série de ativos trazidos da 
biodiversidade. Parte desse modelo é de extrativismo e parte de agricultura, e como agregar 
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Um dos desafios era 
dimensionar oportunidades 
para reduzir o impacto 
e gerar ganho de 
produtividade. 

Keyvan - Natura

isso a um modelo sustentável. A gente tem um grande projeto de mudança de paradigma 
em cultura de palma, de forma mais integrada à floresta e temos 13 pessoas locadas a campo 
junto às comunidades de forma a não ter tanto impacto social quanto ambiental.

Outra coisa que a gente sente são questionários sobrepostos. Se o CDP tem um ques-
tionário tão consolidado, por que outras instituições financeiras não adotam? Como empre-
sa sentimos um pouco a falta de conhecimento do mercado. 

A gente vê como virtude a iniciativa do TCFD de trazer uma padronização, mas sem 
deixar de considerar a diferenciação entre os setores. 

O grande desafio para se ter essa exposição é agregar o valor ao negócio, é trazer o in-
vestidor a campo. Sabemos que essa não é uma questão viável para todos, mas acreditamos 
que a perenidade da empresa está ligada a ser um modelo de desenvolvimento sustentável. 
Desde os pequenos agricultores ao conceito da marca, além da demanda de consumidores 
por produtos eficazes, de qualidade. Nos relatórios anuais, por exemplo, as empresas têm se 
movimentado no relato integrado. Está cada vez mais claro que não há um único público-al-
vo. E, ao se integrar à causa mostrando o modelo de negócios, o consumidor se sente parte 
desse processo, de que está apoiando. 

Cada vez mais temos visto uma agenda dos ODS, que é uma agenda global, que ater-
rissa em algumas nações mais do que outras quando vejo esses mecanismos, vejo a opera-
ção da Natura, que opera em diversos países. O Chile é o mais avançado, de bolsas plásticas, 
resíduos sólidos. Então tem esse aspecto de experiência bem-sucedida e reversão de cenário, 
como o caso da China. 

A grande questão é estabelecer uma hierarquia de conteúdo, que permite chegar ao 
detalhe das informações. O block chain fala sobre isso, em utilizar diversas informações em 
diversas partes e fazer a customização. 

Maria Netto, especialista líder em mercados financeiros do BID (Mediadora):

Uma das grandes questões discutidas aqui é que, quando sai uma iniciativa como a TCFD, 
sai como flash e outsider, ou seja, é algo feito lá fora, com alguns bancos participando. E isso 
vai se traduzir em grandes projetos, seja no Nepal quanto no Brasil. Como as empresas estão 
tentando fazer eu acho que é uma oportunidade e muito trabalho aqui. A mensagem da mesa 
é que me parece importante tentar alinhar, não obstante essa noção com a produtividade, a 
redução da pobreza, os ODS e outras metas. Para não se apresentar isso apenas como questão 
de mudança do clima, mas um problema integrado de sustentabilidade, que também pode 
ser uma oportunidade sob o ponto de vista financeiro, de investimento e de desenvolvimento.
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Painel 4:  

Que sociedade nossos negócios estão construindo?
André Clark, presidente e CEO da Siemens no brasil:

Viver no Brasil hoje e ter a oportunidade de viver as decisões 
que o país tem que fazer sobre energia é um privilégio para qual-
quer executivo. Assim como agronegócio, o Brasil caminha 
para um powerhouse de energia, e temos um desafio enor-
me pela frente. A transição energética é definida por três 
coisas. Uma delas é tecnologia. Existem hoje tecnologias 
que não existiam antes e que permitem uma série de 
coisas em relação à energia, tais como geração, trans-
missão, carros elétricos, etc.

O segundo são os desafios de mudanças climáti-
cas, e o Brasil foi protagonista em estabelecer marcas e 
objetivos muito importantes nessa direção. E o terceiro é o 
foco no consumidor. O Brasil vive o centro dessa mudança. 
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um questionamento que fazemos 
é se não chegou a hora de irmos 
além da licença para operar, ir além 
das três licenças obrigatórias. Se 
a gente não tiver uma mudança 
de mentalidade e uma postura de 
parceria com as comunidades, não 
haverá mudança. 

Alberto Ninio – Vale

Estados Unidos, China e Europa fazem a transição para fugir do uso do carvão. Nós não utili-
zamos carvão, e a nossa transição energética se faz pelo uso da terra e da água. Nossa matriz 
energética é reconhecidamente hidrelétrica.

Então essa discussão se trava aqui pelo uso da água, e isso é novidade no Brasil. Fazer 
parte disso a partir de uma empresa que vive o setor elétrico é um privilégio. Junto com o 
pré-sal vem uma questão relacionada ao gás associado. Se a gente explorar essa riqueza, 
vamos ter que dar um destino que, certamente, será energético. Esse gás acelerará o cresci-
mento das renováveis solar e eólica.

O uso de novas tecnologias traz novas profissões e a forma de viver nas grandes cida-
des. Se o Brasil fizer as escolhas certas, vai ser referência em tecnologia, em hidroenergia, 
por exemplo.

Alberto Ninio, diretor de Sustentabilidade e Responsabilidade Corporativa da Vale:

A mineração é uma das atividades mais antigas feitas pelo homem. Grandes empresas 
têm adotado códigos de conduta. Um questionamento que fazemos é se não chegou a hora de 
irmos além da licença para operar, ir além das três licenças obrigatórias. Se a gente não tiver uma 
mudança de mentalidade e uma postura de parceria com as comunidades, não haverá mudan-
ça. Acho que, no caso da Vale, estamos indo relativamente bem como empresa de mineração. 
Recuperamos hoje uma área seis vezes maior que a nossa área de operação, por exemplo. 

O tema da relação com a comunidade é uma questão sensível, e temos uma relação 
muito diferente da época do doutor Eliezer, porque a realidade hoje é diametralmente di-
ferente daquele tempo. Temos hoje uma personalização dos problemas com o avanço das 
mídias sociais. Isso exige do mundo uma resposta imediata, e temos os nossos processos. 
Temos os nossos departamentos de comunicação, imprensa e jurídico e, talvez, não conse-
guimos responder a determinados problemas. 

Uma involução que tivemos foi não podermos mais fazer a divisão entre o público e 
o privado. Se fizer um bom trabalho, mas não lidar muito bem com a comunidade, não se 
consegue operar. 

Quando falei em parceria, tem que ter o setor público qualificado para trabalhar. Para 
nós, a interlocução é local e aí lidamos com as dificuldades financeiras da área onde se opera.
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Gabriela Wurcel, vice-presidente de Assuntos Corporativos para a América latina & Cana-
dá da Philip Morris international:

Estamos convencidos de que a contribuição maior de uma empresa de tabaco hoje 
para a sustentabilidade do planeta é chegarmos ao fim do consumo de cigarros. Estamos 
conscientes das externalidades negativas de nossos produtos e, graças à tecnologia e à ciên-
cia, estamos em condições de oferecer parte da solução e não do problema. Com o desen-
volvimento de produtos smoke free, com a produção de vapores com número drasticamen-
te inferior de produtos químicos que existem na fumaça do cigarro. São produtos inócuos, 
sendo que o melhor a fazer é parar de fumar. Mas é uma alternativa para milhões e milhões 
de homens e mulheres que seguem fumando, e essa é uma das nossas contribuições para 
a sustentabilidade.

Temos investido quase US$ 4,5 bilhões em desenvolvimento de tecnologias e de fabri-
cação desses produtos, e hoje estamos em condições de estabelecer esse objetivo de termos 
um futuro sem fumaça. 

Se deixássemos simplesmente de vender cigarros, os fumantes iriam buscar outras 
marcas. Então, o que precisamos fazer é algo muito mais complexo que é uma mudança de 
paradigma. Para isso, precisamos da colaboração da sociedade civil, dos governos, do setor, 
para chegarmos a esse objetivo. 

O problema é que, apesar das políticas de controle de tabaco que são positivas, inclusi-
ve no Brasil, há muita gente que continua fumando tabaco. A Organização Mundial de Saú-
de estima que há um bilhão de pessoas fumantes. No Brasil, são 20 milhões de pessoas que 
usam o tabaco na sua forma mais danosa. Então, temos essas pessoas precisando de uma 
solução e é esse processo que estamos liderando. 

Estamos falando de sustentabilidade aqui; é que pela primeira vez estamos compro-
metidos com essa mudança. Temos um trabalho muito importante com os agricultores para 
erradicar o trabalho infantil em parceria com 50 famílias no Brasil nesse projeto. A maior con-
tribuição que podemos fazer com a sustentabilidade é deixar de vender cigarros e criarmos 
produtos sem fumaça. 

A maior contribuição que 
podemos fazer com a 
sustentabilidade é deixar de 
vender cigarros e criarmos 
produtos sem fumaça. 

Gabriela Wurcel -PMI
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Falta uma estratégia clara à 
ciência, um papel que precisa 
ter em um país como um nosso. 

Roberto Rodrigues - FGV

Roberto Rodrigues, coordenador do Centro de Agronegócio da FGV/EESP:

Basicamente, o que foi é um problema de conversa, de que ambientalista é uma coisa 
e agricultor são coisas diferentes. Enquanto não houver clareza no produtor nesse sentido, da 
preservação, não vamos caminhar. O Código Florestal conquistou isso de certa forma. Aliás, 
nenhuma das partes envolvidas no tema gostou da lei. Se nós conseguíssemos um diálogo 
uniforme na ciência, resolveríamos o problema. 

As circunstancias são de que Brasil vive hoje sem rumo, sem estadista. A Embrapa, por 
exemplo, surgiu em uma época em que importávamos leite. Surgiu a partir de um grupo 
de patriotas agrônomos que mostraram que era possível produzir no Brasil. Naquele tempo 
surgiu um novo modelo patriótico, para não ficar importando, leite, trigo, arroz, feijão e carne. 
Hoje é referência.

O que aconteceu com tudo isso hoje? Foi desmontado, porque faltou ao dirigente pú-
blico a percepção de que não há forma de competir se não houver tecnologia para sermos 
competitivos. Falta uma estratégia clara à ciência, um papel que precisa ter em um país 
como um nosso. A Embrapa recebe a visita de técnicos de outros países tropicais em busca 
de parceria. Falta então uma visão estratégica de ciência e tecnologia.

É impressionante o que aconteceu no Brasil. A tecnologia permitiu a preservação. A 
produção de frango cresceu 462%. Nenhum país no mundo fez a revolução tecnológica que 
o Brasil fez. 

André Guimarães, diretor executivo do ipam (Mediador) 

Estamos vivendo momentos na relação humana com a natureza de muitos desafios. 
Depois de 500 anos, ainda estamos ocupando território. Entretanto, hoje a sociedade huma-
na tem uma clara percepção de limites que a gente não pode ultrapassar. E a seara ambien-
tal tem trazido para os processos decisórios empresariais, familiares, individuais e governa-
mentais um conjunto de novas imposições que exigem da gente uma postura diferente.

Este painel aqui tem o propósito de discutir o papel dos negócios e o papel da socie-
dade nesse futuro que almejamos para os nossos filhos e netos. Falamos de setores aqui 
que tem alta pegada de carbono, como mineração e tabaco. Estamos agora diante de um 
novo cenário.
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Realização

Patrocínio Prata

Patrocínio Bronze


