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o QuE é o cEBds?
O CEBDS é uma associação civil sem fins lucrativos, que promove o desenvolvimento sus-

tentável nas empresas que atuam no Brasil, por meio da articulação junto aos governos e a 
sociedade civil, além de divulgar os conceitos e práticas mais atuais do tema. 

A instituição foi fundada em 1997 por um grupo de grandes empresários brasileiros atento 
às mudanças e oportunidades que a sustentabilidade trazia, principalmente a partir da Rio 92. 
Hoje reúne cerca de 60 dos maiores grupos empresarias do país, com faturamento equivalente 
a cerca de 45% do PIB e responsáveis por mais de 1 milhão de empregos diretos. Representa 
no Brasil a rede do World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), que conta 
com quase 60 conselhos nacionais e regionais em 36 países, atuando em 22 setores indus-
triais, além de contar com 200 grupos empresariais que atuam em todos os continentes.

SEMINÁRIO CEBDS VISÃO 20506
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o Futuro é FEito AGorA

Em 2012, o CEBDS lançou um documento chamado “Visão Brasil 2050”. Além de técnicos 
e especialistas da entidade, o estudo contou com a colaboração de cerca de 500 pessoas, de 
mais de 70 empresas. Inspirado no projeto Vision 2050 – the new agenda for business, de-
senvolvido pelo World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), o documento 
brasileiro, que levou cerca de um ano para ser elaborado, propôs a construção de um caminho 
para garantir atividades econômicas e uma presença humana mais sustentável no planeta até 
o ano 2050. 

Passados sete anos do histórico estudo, o CEBDS sentiu a necessidade de revisar as pro-
postas feitas em 2012. Ainda que a sustentabilidade já seja um tema presente em agendas de 
governos, corporações e dos consumidores, ainda há muito a ser feito. E embora as inovações 
tecnológicas estejam se dando em um ritmo cada vez mais acelerado, caracterizando o atual 
momento disruptivo vivido pela sociedade, as ações de entronização do desenvolvimento sus-
tentável ainda se mostram aquém de sua capacidade. E em alguns momentos, avanços que 
pareciam indestrutíveis são solapados por decisões retrógradas que insistem em ignorar a 
emergência da crise climática e social.

Assim, a entidade promoveu, em 5 de setembro de 2019, o seminário “Visão 2050 – O 
futuro é feito agora”, a primeira iniciativa pública no sentido de revisar as premissas de 2012 
e incluir novas demandas surgidas nesse período temporal. O evento reuniu cerca de 180 
profissionais de empresas associadas ao CEBDS e também de companhias de energia, do setor 
financeiro, do agribusiness, bem como de entidades setoriais.

Com patrocínio de Braskem, Itaú e Shell e apoio de Microsoft, Filtros Europa e Agência 
epBR, o seminário apresentou debates sobre temas como finanças para o desenvolvimento 
sustentável; agricultura 4.0; transição energética; Direitos Humanos; e igualdade de gênero. 
Além disso, reuniu os participantes para elaborar proposições relacionadas a água e sanea-
mento, biodiversidade e economia circular.

Além de um registro das discussões, este relatório tem como objetivo referenciar as ques-
tões que precisam ser aprofundadas para garantir o atendimento aos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) das Organizações das Nações Unidas (ONU). Enfim, ser um ponto de 
partida para que todos os atores engajados nesses objetivos possam refletir sobre os lapsos do 
passado e aprimorar as ações no presente, a fim de garantir um futuro mais limpo e igualitário 
para todos.
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BoAs ViNdAs
Assessora sênior de projetos e processos do CEBDS, Tatiana Araújo ressaltou o principal 

objetivo do encontro: debater o desenvolvimento sustentável em curto, médio e longo prazos. 
Para isso, partiu-se de uma revisão do “Visão Brasil 2050”, documento produzido pelo CEBDS 
em 2012, tendo como principal norte as perguntas “Onde estamos? Onde queremos chegar? 
E como chegar lá?”

A executiva mencionou os temas prioritários para o CEBDS: clima, água, biodiversidade, 
impacto social, transição energética, finanças sustentáveis, além de questões ligadas à agri-
cultura e à economia circular. 

“Este é apenas o início do trabalho que norteará nossas discussões até 2020. Por isso, é 
tão importante a interatividade nas discussões e que possamos contar com a contribuição de 
todos”, reforçou.

Registrando a inauguração do novo escritório da Microsoft Brasil, que acolheu o evento, a 
CEO da companhia, Tania Consentino, deu as boas-vindas aos presentes. E chamou atenção 
para o atual cenário brasileiro.

“Estamos vivendo um momento bem interessante no Brasil, porque o debate de susten-
tabilidade virou ideológico. E nós da Microsoft temos um compromisso muito grande com os 
nossos impactos sociais e ambientais. Queremos mostrar como a tecnologia pode ajudar. E 
pode ajudar agora. Podemos entregar respostas para a redução da desigualdade, redução da 
pobreza, redução dos impactos com as mudanças climáticas.” 

SEMINÁRIO CEBDS VISÃO 20508
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Palestra inspiradora

iNoVAÇÃo, tEcNoLoGiA E 
HumANidAdE: rumos PArA umA  
NoVA sociEdAdE
Cesar Cernuda, vice-presidente para a América Latina da Microsoft

“O mundo está mudando. Mas, quanto?” Com essa provocação, Cesar Cernuda, da Micro-
soft, convocou os participantes a refletirem sobre as inovações tecnológicas e a velocidade das 
mudanças que vêm impactando a sociedade. Sobretudo, sua proposta era apresentar como 
a tecnologia pode contribuir para a garantia de um futuro mais sustentável, com desenvolvi-
mento econômico e social.

Para ilustrar essa transformação, Cernuda apresentou imagens com exemplos mostrando a 
passagem do tempo e as mudanças ocorridas. Entre elas, registros da cidade de Nova York em 
1905, ainda com cavalos com veículos de transporte, e décadas depois. Outro exemplo trouxe 
uma velha câmera fotográfica da marca Kodak – uma antiga gigante do setor fotográfico que 
sucumbiu às inovações tecnológicas – e os modernos aparelhos celulares, capazes de registrar 
imagens de altíssima qualidade.

“Essas mudanças são exemplos de quanto o mundo tem mudado, o que trouxe uma série 
de implicações. Vamos pensar o quanto mudamos”, disse o executivo, dando foco especial 
na evolução das companhias e seus produtos. “Como antecipamos nossas respostas? Enten-
demos onde estamos? Entendemos o que está mudando? Conseguimos saber exatamente o 
quão rápido estamos mudando?”, argumentou.

Os exemplos dessa velocidade são explícitos. Há poucos anos, nos anos 1990, vivíamos em um 
mundo de inovações tecnológicas que já se esgotaram. Um exemplo disso é o DVD, que surgiu 
como um produto revolucionário e atualmente é considerado quase como uma peça de museu.

“Quem tem filhos sabe bem disso. Apenas pense em quanto o mundo mudou. Pensemos 
nas mídias. Há alguns anos você tinha de aguardar o dia e a hora exatos para assistir à sua série 
favorita, e não é mais assim. Você pode vê-la na TV, no celular, no tablet, onde e quando você 
quiser. São mais exemplos de como e em que velocidade o mundo mudou.” 
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Cernuda citou seu passado como estudante como outro sinal. Naqueles tempos, os alunos 
deviam ter disciplina e atenção para memorizar as lições. Não havia trocas entre estudantes e 
professores. Hoje, porém, o aprendizado se transformou em um sistema interativo e opinati-
vo, inclusive com o uso das redes sociais.

A transformação atual, apontou o executivo, vem ganhando ainda mais força com a inte-
ligência artificial (IA). No entanto, pensar nela ainda traz muitas dúvidas e sensações de que 
se trata de algo distante, que ainda está restrito a determinados campos. Por isso, Cernuda 
propôs sua desmistificação.

Assim, ele perguntou aos participantes quantos deles usavam inteligência artificial. A respos-
ta, como esperava, foi baixa. Imediatamente, questionou quantas pessoas faziam pesquisas na 
internet. Praticamente todos os quase 200 presentes responderam positivamente à pergunta. O 
mesmo se deu quando perguntou quantas pessoas “perguntavam” dúvidas aos seus celulares.

“Então, bem-vindos à inteligência artificial”, conclamou. “Não tenham medo. A IA diz res-
peito a dados, já a usamos todos os dias, de várias formas diferentes, todo o tempo. Usando o 
internet banking, usando mapas e outros variados recursos.”

Cernuda apontou que a Microsoft tem como foco desenvolver as melhores utilizações da in-
teligência artificial. “Nossa missão é empoderar todas as organizações, as corporações, todas as 
pessoas do planeta. Queremos ter certeza de que podemos transformar a sociedade com a IA.”

Simultaneamente, o executivo destacou a importância de se desenvolver uma IA responsá-
vel. “Desenvolver tecnologia é bom, mas deve ser feito de forma responsável. Nesse sentido, 
segurança e privacidade dos dados são a chave. “Na Microsoft, temos muito claro que os da-
dos pertencem aos consumidores, aos clientes”, completou.

Para ilustrar a preocupação com a proteção dos dados, Cernuda tomou como exemplo os 
bancos. Todo o aparato de segurança faz com que nos sintamos seguros em relação ao simples 
ato de sacar dinheiro, por exemplo. Hoje, porém, o temor das pessoas é crescente em relação 
a seus dados. “A nova moeda para muitas pessoas são os dados. Por isso a Microsoft investe 
bilhões de dólares anualmente para garantir a segurança dessas informações.” 

O executivo listou algumas atividades da companhia naquilo que pode ser chamado de 
“inteligência artificial para o bem”. Entre elas estão desenvolvimentos tecnológicos para aces-
sibilidade, meio ambiente, ações humanitárias e patrimônio cultural.

Como exemplos, Cernuda citou o lançamento de nanossatélites para o monitoramento am-
biental. A IA também tem sido utilizada em ações humanitárias nas Bahamas e no México, 
entre outros países. No Brasil, organizações não-governamentais como SOS Mata Atlântica, 
Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) e Mães da Sé, de crianças desapare-
cidas, também usam tecnologias de inteligência artificial. E há entidades que usam IA para 
monitorar animais em risco de extinção.

“A IA pode nos ajudar a atingir as metas de desenvolvimento sustentável da ONU para 
2030”, reforçou o executivo.

“Não tenham medo. A iA diz respeito a dados, já a usamos 
todos os dias, de várias formas diferentes, todo o tempo.



CEBDS 11

ABErturA oFiciAL
Marina Grossi, presidente do CEBDS

Olhar para 2050 em um momento como o atual, disruptivo, é um imenso desafio. A com-
plexidade aumentou muito: inovações surgindo a cada dia, novos atores, novos cenários. Mas 
esse olhar adiante é um exercício necessário. E Marina Grossi frisou a importância desse deba-
te a partir de uma base histórica construída pelo CEBDS há oito anos, com 70 empresas e 500 
pessoas envolvidas.

O que claramente parece ter mudado foi o senso de urgência. “Precisamos responder isso 
muito mais rapidamente do que estávamos fazendo”, reforçou a executiva. Exemplo disso é a 
própria abordagem dada pela mídia e pela ciência ao tema. Se antes falava-se em “mudanças 
climáticas”, atualmente é comum chamar esse processo de “crise climática”.

CEBDS 11
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Grossi lembrou que em 5 de setembro comemora-se o Dia da Amazônia. Mencionando a 
data, ela citou a mais recente crise na região, com o crescimento vertiginoso do número de 
queimadas e a perda de recursos internacionais destinados à preservação da floresta por cau-
sa da postura do governo brasileiro em relação ao problema. 

Os números mostram que as queimadas ocorridas na floresta amazônica neste ano não são 
maiores do que as registradas em 2004. Contudo, a tolerância das pessoas com essa agressão 
à floresta diminuiu drasticamente, e a vigilância aumentou. 

“O estoque florestal da Amazônia tem potencial de render R$ 1 bilhão por ano até 2030. 
O pesquisador Carlos Nobre, grande especialista na região, fala muito em ‘Amazônia 4.0’, e é 
essa Amazônia que queremos. Precisamos zerar o desmatamento ilegal e reduzir o desmata-
mento legal. A Amazônia é um grande ativo do Brasil. Não podemos competir na nova geopo-
lítica global se não unirmos tecnologia com o que temos de mais precioso.”

Boa parte das soluções já está disponível. “De 2012 para cá, podemos citar evoluções como 
emissão líquida zero, reflorestamento, economia circular, que têm sido os novos padrões das 
empresas de vanguarda. Não temos nenhuma dúvida de que o protagonismo das empresas é 
fundamental. Somos nós que temos de estar à frente desse processo.”

Lembrando as falas de Tania Consentino e Cesar Cernuda, da Microsoft, sobre a importân-
cia da tecnologia, Grossi destacou o papel da revolução digital. “Quem acha que o problema é 
apenas preço está olhando pelo retrovisor. Vivemos novos padrões. Hoje os consumidores têm 
acesso à toda a cadeia de fornecedores, com informações precisas.”

Citando os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, particularmente o 
objetivo 5, que trata da diversidade, Grossi questionou a plateia sobre a presença de mulheres 
nos Conselhos de Administração das empresas. Embora tenha havido uma evolução da parti-
cipação feminina na liderança corporativa, o número ainda é baixo.

“Todos sabem que os momentos de crise são também de grande oportunidade. Então, se a 
mudança não for pelas futuras gerações, pelo futuro do planeta, que seja pelo bem dos negó-
cios”, provocou a presidente do CEBDS. 

“todos sabem que os momentos de crise são 
também de grande oportunidade. Então, se 
a mudança não for pelas futuras gerações, 
pelo futuro do planeta, que seja pelo bem 

dos negócios”,
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tALK sHoW: rEVENdo A “VisÃo 2050”
Marina Grossi, presidente do CEBDS
Luciana Villa Nova, gerente de Sustentabilidade da Natura
Francisco Gaetani, professor da EBAPE/FGV
Rachel Biderman, diretora Executiva do WRI Brasil

O documento “Visão Brasil 2050” produzido pelo CEBDS em 2012 contou com a participa-
ção de 70 grandes empresas e a colaboração de cerca de 500 pessoas de variados setores da 
economia e da sociedade civil. Daí a importância de que colaboradores que estavam nas dis-
cussões daquela época sejam integrados à atualização das diretrizes, mas que também novas 
vozes sejam ouvidas para agregar valor à futura produção.

Reunir essas pessoas foi o principal mote do talk show de abertura do evento. Com me-
diação de Marina Grossi, do CEBDS, a mesa reuniu Luciana Villa Nova, da Natura; Francisco 
Gaetani, da EBAPE/FGV; e Rachel Biderman, do WRI Brasil.
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Grossi questionou os debatedores sobre o efeito do trabalho desenvolvido em 2012 nas 
culturas internas das companhias e instituições. A executiva indagou sobre a importância des-
se olhar à frente por parte das corporações e o que mudou entre 2012 e 2019. 

Luciana Villa Nova, da Natura – que completou 50 anos este ano –, lembrou que a empresa 
tem a sustentabilidade em seu DNA. Em 2011, em uma fase de transição para sua expansão 
internacional, a companhia decidiu olhar mais atentamente para essas questões. Por isso, de-
senvolveu uma série de estudos para identificar os compromissos com o mundo sustentável. 
Momento que coincidiu com o trabalho do CEBDS.

“Estávamos mapeando o impacto positivo como um princípio de uma empresa que pensa 
um novo modelo econômico regenerativo. Foi quando conhecemos o ‘Visão 2050’, nossa gran-
de inspiração para lançarmos em 2014 a nossa nova visão empresarial. O grande desafio foi 
trazer a corporação para esse passo a passo. Para isso, definimos algumas metas para 2020. E 
hoje já estamos construindo um novo ciclo, para 2050.”

Secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente (MMA) entre 2011 e 2015, Francisco 
Gaetani, da EBAPE/FGV, foi indagado sobre a troca de ideias e informações entre as corpora-
ções e o setor público, bem como sobre os principais desafios para a mudança de paradigma 
no que diz respeito à sustentabilidade.

O executivo ressaltou que os ODS são um desdobramento da conferência Rio+20, realizada 
em 2002. Um momento histórico, no qual o Brasil assumiu novamente uma posição de prota-
gonismo na defesa do meio ambiente e da sustentabilidade.
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“Naquele momento, houve uma ruptura positiva no sentido de integrar todas as ações e 
proposições. E isso evoluiu. O ministério passou a trabalhar em estreito contato com o setor 
privado. Algumas ações somente foram possíveis graças à participação do setor privado. Des-
taco o Código Florestal e a nova legislação sobre patrimônio genético.”

A aprovação dessas e de outras medidas se deu pela própria mudança de percepção das 
companhias sobre o peso da agenda sustentável em seus negócios. “Essa visão da agenda 
ambiental como agenda de desenvolvimento, progressista, de transformação, foi construída 
em grande parte pela aproximação entre o setor privado e o governo. A visão que havia entre 
o empresariado de que o governo é um inimigo e que o meio ambiente é um estofo ficou para 
trás. Quem hoje pensa a longo prazo, numa perspectiva de país como potência global, é muito 
mais o setor privado do que o governo.”

O professor da EBAPE/FGV lamentou que atualmente o tema esteja sendo tão negligencia-
do pelo governo. “ODS é uma língua mundial. Em qualquer lugar que se vá você discute ODS, 
discute parâmetros, o que está sendo feito, as contradições. É preciso trazer clareza para o 
debate. Clareza não é consenso, é processamento de conflitos. Felizmente, essa conversa ficou 
mais fácil com o setor privado.” 

Gaetani ainda destacou a importância de revisitar a agenda para 2050. “Precisamos repen-
sar o futuro, porque vai nos fazer revisitar nosso presente. O Brasil, um líder global na questão 
ambiental, está comprometendo essa posição pela forma como estamos agindo. E a agenda 
do meio ambiente perpassa todas as outras, de desigualdade, de gênero. Hoje essa agenda 
está a cargo da sociedade brasileira, não do governo.”

Sobre o desmatamento na Amazônia, o professor lembrou que, se este ano apenas as For-
ças Armadas foram à região para combater incêndios, há alguns anos esse trabalho era exerci-
do por vários órgãos governamentais, como Polícia Federal, Ibama e ICMBio. 

Rachel Biderman, do WRI Brasil, foi questionada sobre o que deve receber especial atenção 
na revisão das metas para 2050, sobretudo porque a executiva colaborou na construção do 
documento lançado pelo CEBDS em 2012.

Ela afirmou que, apesar do aparente pouco tempo entre 2012 e 2020, o contexto se alterou 
por completo. Há uma nova geração de pessoas que vem exigindo ações efetivas já, no lugar 
de compromissos futuros. Junta-se a isso a mensagem vinda da COP do Clima, que deixou cla-
ro que é o momento de se mostrar ações, e não apenas discussões.

“Por isso essa revisão de 2050 traz o tom da urgência. A nova economia tem a ver com re-
generação. Isso demanda um olhar para a natureza não somente como base de recursos, mas 
como podemos recompô-la. Os grandes maciços florestais não são do Brasil, são de todo o 
mundo, e por isso o mundo gritou quando viu o que estava acontecendo aqui.”

Lembrando a proposta da Amazônia 4.0, Biderman reforçou a análise de que a região 
pode ser fonte de tecnologia de ponta. Se a inteligência artificial for aplicada na Amazônia 
é possível colher vários frutos. “A floresta pode ser preservada e ao mesmo tempo ser asso-
ciada à altíssima tecnologia. Vários cientistas apontam que a Amazônia pode ser o Syllicon 
Valley do futuro.”

Mesmo demonstrando desânimo com as últimas notícias, a executiva do WRI se disse oti-
mista com o futuro. “É o momento da liderança corporativa. As lideranças das empresas estão 
sendo chamadas para atuarem politicamente. É o setor produtivo que vai puxar a locomotiva. 
Temos trabalhado muito fortemente junto ao terceiro setor, à área de pesquisas e ao setor 
produtivo porque sabemos que é o setor produtivo quem vai liderar esse movimento.”
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Painel 1

imPActos FiNANcEiros dAs 
mudANÇAs cLimáticAs: dEsAFios E 
oPortuNidAdEs
MODERAÇÃO
André Clark, presidente e CEO da Siemens Brasil, representando o Conselho de Líderes do 
CEBDS

PARTICIPANTES 
Luciana Nicola, superintendente de Relações Governamentais do Itaú
Maria Eugenia Taborda, coordenadora regional do UNEP-FI
Sonia Favaretto, diretora de Sustentabilidade, Comunicação e Investimento Social da Brasil 
Bolsa Balcão-B3 e presidente do board da Rede Brasil do Pacto Global
Nabil Kadri, chefe do Departamento de Meio Ambiente e Fundo Amazônia do BNDES.

André Clark recordou que em 2012 não se poderia imaginar que o mundo, e particular-
mente o Brasil, estariam vivendo o atual momento. “Minha pergunta é se parte desse retorno 
não é de nossa responsabilidade. Isso tem de fazer parte do processo de autorreflexão que 
devemos fazer”, avaliou. Apesar disso, o executivo explicou que há fatos interessantes, como 
o lançamento de corporate bonds feito pela Siemens no fim de agosto, o primeiro do mundo 
com yield negativo. A emissão totalizou ₢ 6 bilhões. 

Nos dois anos em que está à frente da Siemens Brasil, Clark contou que acionou o comitê 
de crise da companhia por duas vezes. A primeira, em maio de 2018, durante a greve dos ca-
minhoneiros que paralisou o país. E a segunda agora, com as queimadas na Amazônia.

“Servimos a três ‘senhores’. Os investidores, que estão questionando se estamos atuando 
em áreas de mineração ilegal, ou vendendo equipamentos para mineração ilegal e em áreas de 
reservas indígenas. Os consumidores de nossos clientes, com perguntas muito semelhantes. 
O terceiro são os nossos talentos, em especial os jovens, que mais valorizamos na companhia 
em todo o planeta, que também questionam o que vamos fazer em relação às queimadas. As 
queimadas não são novas, mas a situação é outra.”

SEMINÁRIO CEBDS VISÃO 205016
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O CEO da Siemens Brasil destacou o pioneirismo do Itaú em investir em projetos sociais e de 
desenvolvimento sustentável. Por isso, questionou Luciana Nicola sobre como aproveitar essa 
liquidez e aplicar em excelentes projetos no país.

A executiva explicou que desde 2008 o banco vem incorporando com mais afinco os con-
ceitos de sustentabilidade, tanto em sua carteira de investimentos como em suas próprias 
práticas. “Fazemos as recomendações de investimentos considerando a situação ambiental. 
Deixamos claro quais são os aspectos de taxação e de precificação que estão presentes nessas 
atividades. Temos uma governança bastante robusta com base na política socioambiental para 
as áreas de risco, de negócios, de sustentabilidade.”

Setores sensíveis respondem por 65% da carteira de financiamento do Itaú. Assim, a análise 
não foca apenas o risco do negócio, mas o risco reputacional, e o quanto esse risco pode se 
concretizar. Ou seja, apesar de um olhar financeiro, entra no radar o impacto que um investi-
mento pode gerar para o acionista, para o investidor e para o banco. 

Recentemente, o Itaú assumiu oito compromissos de sustentabilidade. “Isso também está 
pautado em oportunidades. Um dos compromissos é que até 2025 vamos disponibilizar R$ 
100 bilhões para setores de impacto positivo. Teremos metas claras, métricas estabelecidas e 
um acompanhamento muito forte da governança para garantir isso.”

Quanto ao cliente pessoa física, o banco estabeleceu um squad de finanças climáticas para 
pensar em produtos para este público que possam influenciar a mudança de comportamento 
deste consumidor. A equipe já idealizou dez produtos. Entre as possibilidades está encontrar 
taxas atrativas para o financiamento de veículos híbridos e elétricos. “Temos de influenciar a 
mudança de comportamento do investidor, do cliente.”
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Como representante do braço da ONU para iniciativas financeiras em meio ambiente, Ma-
ria Eugenia Taborda, do UNEP-FI, foi questionada sobre como viabilizar investimentos no Brasil 
que promovam a sustentabilidade. 

“Não dá para falar do setor financeiro sem conectar com sustentabilidade e mudanças cli-
máticas. Há alguns anos, o Financial Stability Board apontou que essas mudanças podem ser 
um risco sistêmico para o setor financeiro.”

Foi montado um grupo para tratar do posicionamento do setor financeiro sobre o tema. E 
o que se verificou é que a principal ação era de transparência, incluindo o risco climático em 
balanços, relatórios e documentos oficiais. 

Por isso, a UNEP-FI vem trabalhando para criar parâmetros para analisar o risco climático 
e inclui-lo na modelagem de crédito, na precificação de seguros ou no investimento. A partir 
daí, é preciso fazer projeções de potenciais perdas que podem ocorrer. “Trabalhamos com 16 
instituições financeiras, no Brasil participaram o Itaú e o Bradesco. Não se trata de copy-paste, 
mas de como incluir um novo parâmetro nas modelagens.”

Taborda relatou que já existem mais de 1.000 instituições em todo o mundo que estão 
incluindo tais parâmetros em seus relatórios, e mais de 300 delas são instituições financeiras. 
“Mais de 300 investidores, somando US$ 340 trilhões de undermanagement, estão querendo 
as questões de risco climáticos nas análises. É um caminho sem volta.”

A executiva apontou que os governos também já estão engajados nesse processo. Segun-
do Taborda, há 34 reguladores em todo o mundo que acompanham a implementação desses 
parâmetros. Na América Latina, ela citou Costa Rica, México e Colômbia como países que vêm 
demonstrando bastante interesse no tema. E mencionou que os reguladores no Brasil também 
estão se movimentando, ainda que de forma tímida.

A executiva lembrou que os primeiros green bonds do mundo foram lançados há 11 anos. 
De lá para cá, já somam mais de US$ 500 bilhões. E essa é uma boa alternativa para o Brasil. 
“Esse movimento vem crescendo, e o país não pode ficar de fora. Com governo ou sem gover-
no, precisamos seguir nessa linha.”

Lembrando que o Brasil lançou, em 2017, o maior programa de precificação de carbono do 
mundo – o RenovaBio –, Clark perguntou à Sonia Favaretto, da B3, como colocar esse mecanis-
mo de carbon pricing a serviço do país.

Como o B3 faz uma ponte entre investidores e empresas, a executiva frisou que 2019 tem 
sido um ano que é marco no interesse do investidor. Ela vem presenciando uma mudança cla-
ra, com os investidores europeus puxando a agenda da sustentabilidade.

Favaretto citou pesquisa feita pela Anbima com 110 gestores e administradores de recur-
sos, que representam 78% da indústria. Dentre os participantes do levantamento, 85% res-
ponderam que consideram o impacto de questões ambientais, sociais e de governança no 
processo de investimento. 

Tratando da precificação de carbono, Favaretto apresentou dados de empresas que com-
põem a carteira do ISE, da Bovespa. Segundo o levantamento, 49% das empresas do ISE ado-
tam a prática de preço interno de carbono. “Isso mostra o espaço para avanço e para o enten-
dimento do carbon pricing.”

Por outro lado, a executiva mostrou que 92% das empresas do ISE fazem estudos sobre as 
vulnerabilidades das mudanças climáticas e os potenciais impactos em seus negócios. “Esta-
mos mais perto do que longe. Temos muitas iniciativas dialogando.” 
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Como representante governamental envolvido com o Fundo Amazônia, Nabil Kadri, do BN-
DES, foi questionado por Clark, da Siemens Brasil, sobre que problemas envolvem o fundo e 
como se pode resolver o impasse criado em torno dele.

O executivo ressaltou que a agenda do BNDES é exitosa em financiamentos e investimentos 
para a economia verde. Em 2018, o banco desembolsou R$ 12 bilhões somente para projetos 
dessa monta. 

“Quando falamos de financiamento de longo prazo feito por uma instituição pública não 
estamos falando apenas de crédito. E temos grandes exemplos disso. Um deles é o aumento 
da participação eólica na matriz brasileira e a redução da dependência hídrica.”

O executivo lembrou que o BNDES foi a primeira instituição financeira do país que emitiu 
green bonds, em 2016. A expectativa do banco era captar US$ 500 milhões. Entretanto, houve 
uma demanda de US$ 5 bilhões por parte dos investidores, a maior parte deles do Oriente 
Médio e da Ásia, com subscrição de US$ 1 bilhão. 

O BNDES foi credenciado no GCF – Green Climate Fund –, que foi criado após o surgimento 
do Fundo Amazônia. O banco se credenciou no nível máximo, destinado a projetos que supe-
ram US$ 250 milhões. “Nosso desafio agora será apresentar programas para o GCF que sejam 
condizentes com a realidade do setor empresarial e com as demandas que temos no país para 
nos adaptar às mudanças climáticas”, explicou. 

Aproveitando o gancho, Kadri falou sobre o Fundo Amazônia. Mencionando os cerca de dez 
anos de operação do fundo, o executivo disse que está aguardando as negociações entre os 
governos do Brasil e de Noruega e Alemanha, que doam recursos. “Como instituição gestora, 
temos de aguardar a conclusão das negociações.” 
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Painel 2

AGricuLturA 4.0: o PAPEL dA 
tEcNoLoGiA PArA suPErAr os 
dEsAFios dAs mudANÇAs cLimáticAs
MODERAÇÃO 
Luiz Cornachioni, diretor Executivo da Abag

PARTICIPANTES
Alessandra Fajardo, diretora de Políticas Agrícolas e Relacionamento com Stakeholders da Bayer
Julia Moretti, gerente de Sustentabilidade da Cofco International
Luiz Roberto Barcelos, presidente da CNA e da Abrafrutas
Percival Lucena, líder de Block Chain da IBM

“Ao longo dos últimos 30 anos o agronegócio brasileiro teve uma trajetória bastante expres-
siva. Tivemos crescimento de produção muito forte. A próxima safra de grãos vai superar 240 
milhões de toneladas, nada pequena se comparada às 20 milhões de toneladas que registrá-
vamos há 15, 18 anos. Em 2018, foram quase US$ 101 bilhões em exportações, 45% de toda 
a exportação brasileira. Porém, o cenário é de mudança. Vamos ter de fazer coisas diferentes, 
e com toda certeza esta equação tem uma variável chamada ‘sustentabilidade’. Sem ela, essa 
equação não fecha. É exigência do consumidor.”

Com essa análise sobre o papel da sustentabilidade para o futuro do setor agroindustrial 
brasileiro, Luiz Cornachioni, da Abag, questionou os debatedores sobre como conciliar a ne-
cessidade de aumento da produção brasileira e o respeito à sustentabilidade. 

Alessandra Fajardo, da Bayer, frisou que a companhia busca soluções que incluem produ-
tos, serviços e educação para o agronegócio, com transferência de informação e tecnologia. 
“Queremos que o agricultor faça o uso correto e seguro dos nossos produtos.”

O portfólio de produtos da empresa inclui sementes com maior produtividade e combina-
ções de agroquímicos e elementos biológicos para o combate de pragas e doença. Contudo, 
a maior aposta da Bayer é uma plataforma de agricultura de precisão, a fim de reunir dados e 
assim aumentar a precisão das tomadas de decisões. Com dois anos de operação no Brasil, a 
Climate FieldView já tem 5 milhões de hectares mapeados. 
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Em julho, a companhia lançou seu compromisso sustentável. Dentre as medidas, a empresa 
projeta reduzir seu impacto ambiental em 30% até 2030. “Ainda estamos criando um comitê 
global de sustentabilidade, que vai reunir especialistas e stakeholders para gerar ideias, mas 
sobretudo desafiar o que fazemos”, explicou Fajardo.

Luiz Roberto Barcelos, da CNA/Abrafrutas, lembrou o conflito entre agricultores e ambien-
talistas, que muitas vezes faz parecer que os dois estão em lados opostos. “O ambientalista 
se alimenta, e o ruralista é um ambientalista também. É preciso trocar mais ideias. Temos um 
caminho a seguir, que é a união dessas duas ideias.”

Entre as associadas da Abrafrutas há empresas que exportam sua produção para Europa. 
Barcelos lembrou que, a partir dos anos 2000 surgiram exigências de boas práticas agrícolas 
que, segundo ele, pareciam inviáveis à época. Contudo, o segmento se adaptou a elas e vem 
obtendo sucesso nessa empreitada.

“A fruticultura é um setor da agricultura que, em geral, tem menor emissão de CO2, por 
se basear em pomares e em colheita manual. O próprio Código Florestal permite que se use 
árvores frutíferas para reflorestamento. Na nossa produção de melão, por exemplo, a rama e 
as frutas que não têm valor comercial são utilizadas como alimento para mais de 5 mil cabeças 
de gado, e o esterco do gado é usado como adubo para a plantação. Gastamos menos combus-
tível, gastamos menos adubo químico. E ainda estamos com um projeto de aproveitar o gás 
metano produzido na compostagem para gerar energia.’ 

Se o consumidor está mais exigente, também cabe a ele atuar para diminuir o desperdício. 
“É uma mudança de cultura que deve acontecer. Mais de 20% desses produtos são jogados 
fora porque não estão ‘bonitos’. Há uma campanha na Europa, chamada ‘Ugly food’, que está 
atuando para que as pessoas comprem esses produtos”, disse ele.
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Percival Lucena, da IBM, destacou o papel das inovações tecnológicas para que o setor 
agroindustrial equilibre produção e sustentabilidade. A companhia tem dado atenção especial 
em entender e avaliar o desperdício e a eficiência no uso dos recursos.

Os dados observados pela empresa vêm demonstrando que a aplicação de inteligência ar-
tificial, de blockchain e de tecnologia avançada no campo provê um melhor uso dos recursos. 
São informações globais, inclusive obtidas com o uso de satélites.

“Pode-se ter mais efetividade utilizando-se máquinas em vez de pessoas. São áreas gigan-
tescas, e o custo para fazer análise de cada planta seria inviável economicamente. A partir do 
momento em que você consegue fazer análises utilizando computação de alto desempenho e 
que traga uma informação útil para um uso mais efetivo dos recursos disponíveis, há melho-
rias no processo que aumentam a sustentabilidade.”

“O setor agro é um dos que mais podem se beneficiar no Brasil com tecnologia da informa-
ção para melhorar seus processos, fazer mais com menos. Temos várias pesquisas práticas que 
mostram que a agricultura de precisão será algo benéfico não somente para o segmento de 
grãos, mas também para produtos orgânicos e diferenciados. Isso pode permitir a criação de 
novos mercados”, reforçou Lucena.

Para Julia Moretti, da Cofco, o Brasil já é referência em produtividade, mas a grande ques-
tão é delinear como o setor agro pode atuar para melhorar essa característica ainda mais. 
Nesse sentido, ela propõe uma atuação de forma integrada e robusta entre todos os elos da 
cadeia produtiva do agronegócio. 

“Precisamos encontrar novos mecanismos para inovar ainda mais na agricultura. Mais pes-
quisas, mais desenvolvimento de sementes, mais agroquímicos. Também precisamos criar no-
vos mecanismos financeiros para os produtores rurais, dando opções para que expandam sua 
produção em áreas já degradadas, evitando assim degradar áreas novas.” 

Cornachioni questionou Fajardo, da Bayer, sobre o papel do mundo digital nas ações da 
empresa para o agronegócio, considerando a aquisição da Monsanto pela companhia. 

A executiva destacou a plataforma da Bayer, que gera dados e mapas acessíveis no celular 
e facilita a tomada de decisões. “Com isso, diminuímos o risco de perda para o agricultor, cus-
tomizando seus dados para que ele tome as melhores decisões”

Barcelos, da CNA/Abrafrutas, foi questionado sobre como conciliar as inovações tecnológi-
cas e as demandas crescentes do consumidor. Ele ressaltou que se já houve um grande avan-
ço tecnológico no agronegócio, pode-se chegar ainda mais longe. “Vejam nossa evolução na 
genética nos últimos 25 anos. Temos ainda adubos cada vez mais solúveis e mais orgânicos, 
técnicas de irrigação mais eficientes, as ações de colheita e pós-colheita. Mas ainda há muita 
coisa por vir. Temos de estar abertos a novas tecnologias, porque tudo isso vai nos ajudar na 
sustentabilidade. O que queremos é que haja de fato uma valorização por parte do consumi-
dor de quem está à frente nesses usos, bem como financiamentos mais baratos e acessíveis.”

A rastreabilidade dos produtos baseou a pergunta feita a Lucena, da IBM. A questão é saber 
como a tecnologia poderá aprimorar esse processo, até mesmo pelas dimensões continentais 
e pelos problemas de infraestrutura do Brasil. “Temos tecnologias de produção fantásticas, 
criadas pela Embrapa, em toda a cadeia, capaz de gerar produtos diferenciados, como cafés 
especiais e soja com mais proteína. A questão é saber como essa informação pode ser conhe-
cida e valorizada, virar um produto diferente. Muito do que existe hoje é a questão da marca 
ou de um atacadista por trás do produto”, avaliou.
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Para dar o devido destaque a esses produtos, Lucena explicou que as redes de blockchain 
que estão sendo criadas no exterior e vêm chegando ao Brasil vão permitir um rastreamento 
preciso. “O produto receberá um QR Code, e por onde passar dados de temperatura, umidade 
e outros serão monitorados. Quando este produto chegar na gôndola, o consumidor poderá 
diferenciá-lo. Já ocorre na Europa e está chegando aqui.”

Lucena destaca que outro grande valor agregado com essa operação é diminuir todo o 
desperdício da cadeia, aumentando o tempo de prateleira do produto. “Com as informações 
de rastreabilidade, pode-se tomar decisões, por exemplo, de quando se deve fazer promoções 
para vender esses produtos.”

Cornachioni mencionou um encontro entre produtores brasileiros e Johnny Chi, chairman 
da Cofco International, no qual o executivo foi enfático em reforçar o compromisso da empre-
sa com a sustentabilidade. Por isso, questionou Julia Ceratti sobre como a empresa irá usar a 
tecnologia para atender a esse objetivo, sobretudo por atuar no mercado de grãos, cuja ex-
pansão no Brasil se dá na Região Centro-Oeste e que costuma ser criticada por seus impactos 
ambientais, principalmente na região amazônica.

A executiva apontou que o cultivo de soja é responsável por 1,2% do desmatamento reali-
zado no bioma amazônico. Entretanto, a meta da Cofco é que esse percentual fique em zero. 
Por isso, a empresa estabelece procedimentos para atingir esse fim. Um deles é a moratória da 
soja, um pacto pelo qual empresas não podem comprar de áreas desmatadas, seja elas legais 
ou ilegais, desde julho de 2008. 

“Também somos signatários do Protocolo de Grãos Verdes no Pará, que inclui não apenas 
proibição de compra de áreas desmatadas ilegais, mas também as de que sejam acusadas de 
trabalho escravo ou que não cumpram outras exigências socioambientais.”
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A rastreabilidade, apontou Ceratti, é essencial, por permitir que a empresa saiba exata-
mente de onde sai o produto. Mas, pelo fato de se tratar de um grão, o desafio é bastante 
complexo. Por isso, em parceria com a AgroTools, a TNC e a WWF, foi feito um diagnóstico de 
riscos socioambientais no Brasil. 

Em junho, a companhia firmou um financiamento de R$ 2,3 bilhões, que será usado na 
manutenção da empresa, mas que tem um peso de sustentabilidade. “Se a Cofco melhorar o 
seu desempenho em relação à sustentabilidade nos próximos três anos, poderemos ter até 
5% de redução na taxa de juros desse financiamento. Por isso, a rastreabilidade é, sim, uma 
ótima ferramenta e o primeiro passo para gerenciar a cadeia, entender de onde ela vem, mas 
também está gerando oportunidades de negócios para a empresa.”

Lucena foi questionado por participantes se a IBM tem algum projeto de mapeamento de 
impacto das mudanças climáticas na agricultura. E também como o blockchain pode ser útil 
para ampliar a produção de grãos, em especial da soja. 

O executivo contou que a companhia tem uma plataforma – Watson – que usa inteligência 
artificial com base em informações de satélites e sensores. São 180 tipos de indicadores di-
ferentes. Há ainda uma série de modelos desenvolvidos para análises específicas, bem como 
supercomputadores que fazem esse levantamento de impactos no longo prazo. 

Quanto à soja, Lucena contou que a empresa desenvolveu protótipos tanto para o grão con-
vencional como para o orgânico. “Em rastreabilidade, temos a parte mais avançada, de mar-
cadores, inclusive genéticos. Em blockchain, oferecemos análises avançadas sobre os grãos. 
Em suma, todas as informações da cadeia, desde a fazenda, a semente plantada, o defensivo 
utilizado, a forma de armazenamento. Isso pode ajudar as tradings a tomarem decisões sobre 
que produto adquirir. Uma das grandes vantagens do blockchain é trazer confiança, conectan-
do os elos da cadeia e as tecnologias.”

A plateia ainda questionou debatedores e debatedoras sobre como o agronegócio vem 
atuando para cumprir o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 2, que trata de agri-
cultura sustentável, sobretudo em relação aos pequenos produtores. 

Julia Ceratti, da Cofco, disse que tal meta é um grande desafio para empresa e para todo 
o segmento da soja, que lida mais com grandes produtores rurais no Centro-Oeste. Mas, na 
região Sul, onde a Petrobras incentiva a produção de soja por agricultura familiar para fabrica-
ção do biodiesel, a companhia desenvolve uma série de projetos dessa monta. E no Nordeste, 
investe em iniciativas com a Embrapa para produção de amendoim. 

Luiz Roberto Barcelos, da CNA/Abrafrutas, mencionou que a fruticultura é um dos poucos 
segmentos do agro que está em quase todos os municípios do país. E isso é um meio de de-
senvolvimento financeiramente sustentável para pequenos produtores. 

A Bayer, contou Alessandra Fajardo, desenvolve um projeto global para tentar aumentar a 
receita de pequenos produtores com novas tecnologias. No Brasil, a atuação se dá por meio 
de cooperativas e de federações de agricultores de menor porte, com ações de educação e de 
ajuda na escolha de tecnologias para aumentar a produtividade. 
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Painel 3

trANsiÇÃo ENErGéticA:  
ENErGiA PArA um NoVo muNdo
MODERAÇÃO
Marina Grossi, presidente do CEBDS

PARTICIPANTES
André Araujo, CEO da Shell Brasil
Otávio Carvalheira, presidente da Alcoa Brasil
Solange Ribeiro, diretora-presidente Adjunta da Neoenergia

Ressaltando o trabalho do Conselho de Líderes do CEBDS, que há seis anos se reúne sis-
tematicamente e vem elaborando agendas propositivas, Marina Grossi novamente exaltou o 
diálogo da entidade com variadas instâncias governamentais. O mais recente foi com o Minis-
tério de Minas e Energia, justamente para tratar da transição energética. 

Pelo reconhecido potencial eólico e solar brasileiro, Grossi perguntou a Solange Ribeiro, da 
Neoenergia, sobre possíveis entraves para um maior aproveitamento dessas fontes. E o que 
pode ser desenvolvido, pensando em 2030 como em 2050, para solucionar a intermitência 
dessas fontes em nível tecnológico.

A executiva ressaltou que as fontes renováveis tiveram o privilégio de entrar no sistema elé-
trico brasileiro sem um subsídio explícito, como ocorreu em outros países, como a Espanha. E 
pelo fato de o país ter bons ventos e boa radiação solar, o fator de capacidade dessas usinas é 
de 45%, ante 25% da média mundial. O que se reflete nos leilões de energia elétrica, que vêm 
sendo dominados pelas fontes eólica e solar.

“Hoje o único subsídio que as renováveis têm é o desconto no acesso à rede. Por isso elas 
estão quebrando fronteiras, é um momento disruptivo. Os leilões estão registrando preços 
baixos. E além do mercado cativo, essas fontes estão sendo compradas pelos consumidores 
livres. Há ainda uma evolução tecnológica dos equipamentos.”

Ribeiro destacou também a importância dos investimentos em eficiência energética, seg-
mento que ainda precisa de atenção. A Neoenergia já investiu cerca de R$ 500 milhões nessa 
área, seguindo as normas da Aneel, e boa parte desses recursos se destinaram a consumidores 
de baixa renda e projetos de educação por opção da própria companhia. 
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Ressaltando a importância da união de grandes consumidores e companhias de energia em 
torno da transição energética, a executiva destacou que esse novo olhar é crucial até mesmo 
para o futuro dos negócios. “Na Neoenergia já temos uma política de câmbio climático, apro-
vada pelo Conselho de Administração da empresa. Temos um compromisso de neutralizar 
carbono até 2050 e reduzir em 50% até 2030.”

Quanto à intermitência das fontes renováveis, a executiva mencionou que há momentos 
em que 90% da necessidade elétrica da região Nordeste é atendida por essas fontes. Por isso, 
é preciso pensar em dificuldades como a intermitência. “Ainda precisamos das boas e velhas 
hidrelétricas para garantir energia firme, e vamos precisar do gás natural.”

O gás vem, de fato, sendo apontado como elemento de transição para a economia de baixo 
carbono. Por isso, Grossi questionou André Araujo, da Shell, sobre como utilizar esse combus-
tível sem comprometer a expansão das renováveis.

A companhia pretende reduzir em 50% as emissões dos produtos que vende em 2050. Até 
2035, a meta é já reduzir essas emissões em 20%. E no ano passado, a Shell decidiu que, a 
partir de 2020, os pagamentos dos bônus a seus executivos terão metas específicas para au-
mentar a pressão sobre as lideranças e garantir esses resultados.

Quanto ao gás natural, Araujo destacou as ações governamentais para alavancar o mercado 
do energético e ressaltou que o combustível não tomará o lugar das renováveis. “Eletrificar o 
mundo é o que vem pela frente. Não há nenhum conflito entre o gás e as renováveis. Segura-
mente irão atuar juntos, em complementaridade. O Brasil dispõe de grandes reservas de gás. 
Boa parte delas está no pré-sal brasileiro, associada ao petróleo.” 
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O Otávio Carvalheira, da Alcoa Brasil, Marina Grossi perguntou como o uso das renováveis 
pode baixar o custo da energia e fazer o país voltar a ser exportador de alumínio primário. 
Afinal, o Brasil virou importador líquido de bauxita mesmo sendo um grande produtor, e parte 
desse quadro se deveu ao alto preço da energia elétrica no país.

“De todas as indústrias eletrointensivas, a indústria do alumínio talvez seja a primeira que 
sente um descompasso na política energética do país”, explicou o executivo, lembrando que 
nos últimos dez anos o país fechou várias unidades produtoras de alumínio primário por causa 
do valor da eletricidade. 

Antes de apontar possibilidades para 2050, Carvalheira propôs um retrospecto dos últimos 
40 anos. Para ele, a indústria tem papel fundamental na transição energética e já exerceu essa 
força no Brasil. Afinal, foi o setor de alumínio que viabilizou boa parte das hidrelétricas implan-
tadas na região Norte.

Como grande consumidor de energia, a Alcoa também estabeleceu metas de sustentabili-
dade. Uma delas é chegar a 2030 com uma redução de 20% em suas emissões globais. Seme-
lhante à Shell, a empresa também vem condicionando o pagamento de bônus à diretoria ao 
atingimento de metas anuais de corte de emissões.

Carvalheira ainda apontou investimentos em projetos de PD&I para criar processos inova-
dores e reduzir emissões. Ele destacou o Elysis, desenvolvido em parceria com a Rio Tinto e 
com investimentos da Apple e dos governos do Canadá e de Quebec. Uma inovação que vai 
permitir que a produção de alumínio gere oxigênio no lugar de CO2. 

Grossi retomou com Solange Ribeiro o tema dos desafios tecnológicos para a expansão das 
renováveis no Brasil. E especificamente sobre o Nordeste, questionou sobre como essas fontes 
têm contribuído para melhorar a vida da população de baixa renda da região.

Ribeiro frisou que a rede, tanto a distribuição como a de transmissão, é a espinha dorsal 
dessas mudanças. E um grande problema é o investimento para adaptá-la. “É um custo bastan-
te razoável. Há uma correria pela inovação, mas é preciso inovar na medida certa, no tempo 
certo”, explicou ela. 

Nesse sentido, a executiva da Neoenergia acredita que a criação de mecanismos de precifi-
cação de carbono pode ajudar na obtenção de recursos para essa transformação. 

“uma forma de descarbonizar a economia é a 
eletrificação. o Brasil tem vantagem competitiva 

por ter fontes renováveis de energia”.  
(solange ribeiro - Neoenergia)
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O momento disruptivo também vale para os investimentos. Ribeiro contou que a Neoener-
gia emitiu debêntures verdes, com prazos de dez e 14 anos, a uma taxa de IPCA mais 4,07% e 
IPCA mais 4,22%. “Antes o investimento em renováveis era dependente dos leilões centraliza-
dos de energia e de aportes do BNDES. Isso começa a mudar.”

Quanto à população de baixa renda, a executiva ressaltou que as renováveis têm trazido 
muito mais ao Nordeste do que uma fonte limpa. “O efeito social que as renováveis têm cau-
sado no Nordeste é de arrepiar. Você vê claramente isso no semi-árido, no sertão. Isso tem 
provocado um êxodo ao contrário, as pessoas estão voltando para suas cidades de origem, por 
conta do que os parques eólicos têm causado nessas regiões.” 

Tocando na questão dos custos, Grossi perguntou a André Araujo, da Shell, quem pagaria 
a conta da transição energética. E pelo fato de a companhia participar de projetos no pré-sal, 
quis saber o que a fronteira representa nesse processo.

O executivo apontou que, a princípio, todos devem pagar um pouco dessa conta. Produto-
res e emissores são candidatos claros a assumir uma parte maior desses custos, mas é preciso 
que o governo defina políticas públicas específicas sobre essa conta. 

“Uma sociedade sustentável também precisa ser competitiva. Somos uma empresa que 
tem compromissos com seus acionistas, por isso precisamos desenvolver projetos competiti-
vos. Nossas escolhas não se darão somente porque queremos ter um selo verde.”

O investimento anual da Shell gira entre US$ 25 bilhões e US$ 30 bilhões. Dessa cifra, cerca 
de US$ 1 bilhão é investido em P&D. Contudo, o interesse em fontes renováveis – o que a Shell 
chama de “novas energias” – tem feito com que esse valor anual já esteja em US$ 3 bilhões. Os 
investimentos têm sido feitos em empresas de painéis solares, eólicas offshore, carregamento 
de veículos elétricos.

Sobre o pré-sal, Araujo exaltou que se trata de uma riqueza enorme para o Brasil, importan-
te até mesmo para a transição energética. “O investimento que fazemos em óleo e gás é o que 
vai financiar nossa mudança para novos setores energéticos.” 

Marina Grossi questionou Otávio Carvalheira, da Alcoa, sobre o papel do governo e das 
empresas em relação à eficiência energética e o modelo de PPAs que vem sendo utilizado no 
mercado livre como indutor da expansão das fontes renováveis.

Para o executivo, o país precisa de metas mais agressivas em eficiência energética. Há ain-
da um grande desperdício de energia, tanto por ineficiência nos processos quanto por furtos 
de energia. “Se pudéssemos reinjetar no sistema a energia hoje desperdiçada, poderíamos 
produzir o dobro do recorde que produzimos no setor de alumínio em 2007, de 1,5 milhão de 
toneladas.”

Quanto ao PPA, Carvalheira defende o mecanismo, mas frisa que a instabilidade jurídica 
brasileira dificulta sua consolidação. “Quando falamos de PPA, falamos de contratos de 15, 20 
anos. Não tem sido fácil convencer nossas matrizes de assinar contratos tão longos diante de 
tudo o que se vê e ouve no exterior. Mas precisamos perseverar. Indústria, setor energético e 
governo precisam unir forças e trabalhar juntos para destravar isso.” 
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diáLoGos PArA coNstruir – 20+30 
oNdE EstAmos, PArA oNdE VAmos E 
como cHEGAr Lá

Durante cerca de uma hora, os participantes se dividiram em três grupos temáticos, a fim 
de trocar ideias e experiências e consolidar propostas para a revisão do documento “Visão 
2050” do CEBDS. As conversas foram divididas pelos temas “Água e saneamento – segurança 
hídrica”, “Biodiversidade” e “Economia circular”.

Para apresentar um briefing das discussões realizadas em cada um dos grupos do “Diálogos 
para construir”, Ana Carolina Sklo, diretora de Desenvolvimento Técnico do CEBDS, mediou um 
talk show com os líderes de cada tema.

Orson Ledezma, CEO da Ecolab, e Teresa Vernaglia, presidente da BRK Ambiental, foram 
os debatedores do grupo “Água e saneamento – segurança hídrica”. As duas companhias se 
associaram ao CEBDS em 2018, pouco antes do Fórum Mundial da Água.
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A entidade desenvolveu o “Compromisso Empresarial Brasileiro pela Segurança Hídrica”, 
um documento que estipula metas para as empresas para 2025. Por isso, Sklo indagou Ledez-
ma sobre os caminhos que devem ser traçados para atingir esse fim.

O CEO da Ecolab destacou a importância do compromisso assumido, um marco para o setor 
empresarial assumir o protagonismo no uso de água e na segurança hídrica no país. Ao mesmo 
tempo, tal compromisso cria desafios, sobretudo ligados à governança. 

“O foco é adaptar a governança, criando mecanismos internos que permitam conectar os di-
ferentes atores, desde a diretoria, passando por supply chain, produtos e serviços, comunicação. 
Considerar não apenas aspectos individuais de cada área, mas garantir que estejam conectados 
em busca de um objetivo comum. Mudar a operação, mas também levar isso a clientes.”  

Torna-se evidente o potencial transformador que tais ações podem ter não apenas interna-
mente nas empresas, mas em toda a cadeia produtiva e também no consumo. Isso pode ser 
explicado pela agenda da água, que aborda muito o reuso e o saneamento. As ações, portanto, 
não se limitam aos ambientes corporativos, mas se estendem aos clientes.  

Em 2018, o CEBDS desenvolveu a “Agenda CEBDS para um País Sustentável” com propostas 
que conjugavam reuso e saneamento. Citando este trabalho, Sklo perguntou a Vernaglia, da 
BRK Ambiental, o que o país precisa fazer para resolver essas questões.

“Temos de nos engajar para um país saneado em 2050. Não faz sentido a nona potência 
econômica do mundo estar pisando em esgoto, falando em restrição hídrica com perdas de 



CEBDS 31

seis Cantareiras por ano por falta de investimento em infraestrutura e distribuição de água 
e jogando toneladas diárias de esgoto em mananciais. É muito disfuncional. O Brasil precisa 
vencer esta barreira”, destacou a executiva. 

Ela ainda ressaltou que ultrapassar o atual cenário é uma obrigação tanto dos cidadãos 
brasileiros como das empresas. Com as deficiências de saneamento sanadas, o país poderá, 
enfim, dar o devido destaque a áreas nas quais também enfrenta problemas, como saúde, 
educação e segurança pública.

“A sociedade organizada precisa saber dessa realidade para ajudar nas políticas públicas e 
nos fazer sair da ‘Idade Média’ no saneamento. E isso é mega factível. Com um investimento 
em sete anos mudamos a realidade de uma cidade. Um investimento feito com responsa-
bilidade, com órgãos reguladores atuantes e as próprias empresas cientes de seu papel nas 
comunidades em que atuam.”

O grupo da Biodiversidade teve como debatedores João Augusti, gerente de Meio Ambien-
te e Governança da Sustentabilidade da Suzano, e Claudia Saldanha, coordenadora de Desen-
volvimento Sustentável da Anglo American. 

Ana Carolina Sklo, do CEBDS, lembrou da importância que a biodiversidade terá em 2020, 
em função da revisão de metas que irá ocorrer na COP da China. A entidade está lançando o 
“Compromisso Empresarial Brasileiro pela Biodiversidade”, do qual a Suzano é uma das sig-
natárias. O documento estabeleceu nove pontos, já com foco na agenda de 2030. Assim, Sklo 
perguntou a Augusti se as propostas estão no caminho certo.

“Acredito que sim. Já está muito claro o papel do setor privado em trabalhar e se engajar 
na biodiversidade. Precisamos criar ondas. Somos um grupo seleto de empresas, mas ele não 
inclui todas as empresas, ou está em todas as regiões do país. Mesmo as empresas mais dis-
tantes desse tema sofrem efeitos relacionados à biodiversidade. Estamos falando de florestas, 
que têm relação direta com o clima e com a água. Portanto, a biodiversidade deve ser conside-
rada até mesmo por quem não parece ser atingido diretamente por ela.”

Claudia Saldanha, da Anglo American, foi questionada sobre como promover um impacto 
positivo da biodiversidade neste momento de revisão das metas para 2050. 

“Temos de pensar em um país saneado. Um país que respeite sua biodiversidade, principal-
mente o Brasil, com todas as suas riquezas. É parte de nossa responsabilidade como socieda-
de. E o setor privado tem papel de protagonista. Incentivando esse trabalho nas comunidades 
onde estamos, trazendo esses stakeholders para atuarem conosco. É nossa obrigação.”

A executiva narrou que os papéis de protagonismo e parceria foram bastante discutidos no 
painel sobre biodiversidade. A conclusão foi de que se trata de ações factíveis, mas desafiado-
ras. “Devemos trabalhar juntos, todos os elementos da sociedade, e cada um assumindo sua 
responsabilidade e fazendo sua parte”, completou ela.

No painel de Economia circular, os debatedores foram Carlos Artexes Simões, diretor Geral 
do Sesc; Claudia Leite, Head Creating Shared Value & Corporate Communications da Nespres-
so Brasil; e Fabiana Quiroga, diretora de Reciclagem e Plataforma Wecycle da Braskem.

“Não existe mais jogar fora”, lembrou Ana Carolina Sklo. Por isso, ela perguntou a Simões, 
do Sesc, se é possível vislumbrar um 2050 com uma economia mais circular e menos geração 
de resíduos.

A interdependência entre as questões ambiental, social e econômica se torna cada vez mais 
evidente, apontou o executivo. “E a palavra que melhor define isso é ‘cooperação’. Nossa ins-
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tituição dialoga com grandes empresas. Por isso precisamos promover encontros como este, 
criar redes, para fazer com que as pessoas saiam um pouco o campo das ideias e ampliem a 
sensibilização. O Sesc, por exemplo, realizou 20 milhões de atendimentos no ano passado. O 
Brasil vive uma grande desigualdade social. E o trabalho social se articula com a economia.”

Se agir em conjunto é a resposta, Claudia Leite, da Nespresso, foi indagada sobre promover 
essa cooperação entre produtores e consumidores na implantação da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS).

A executiva lembrou que a própria política estabelece responsabilidades encadeadas e 
compartilhadas. Portanto, se as empresas têm papel fundamental, o consumidor também tem 
protagonismo. Isso significa que o diálogo é essencial, seja dentro das corporações, para ins-
taurar a prática de se pensar circularmente, seja entre os clientes. 

“Na Nespresso, conseguimos falar diretamente com o consumidor. Esse diálogo nos permitiu 
reduzir mitos e distorções. A abertura do nosso centro de reciclagem à visitação pública é uma ação 
nesse sentido. Mas também temos de engajar outras marcas, fortalecendo esse ecossistema.”

O engajamento das empresas foi o mote do questionamento feito à Fabiana Quiroga, da 
Braskem. Segundo Sklo, do CEBDS, em 2050 haverá mais plásticos do que peixes nos oceanos. 
E pelo fato de a companhia brasileira integrar uma aliança global para combater esse proble-
ma, a questão é saber como outras empresas podem agir para isso. 

“Essa aliança envolve todos os elos da indústria. Muda-se o mindset das empresas: não 
somos concorrentes, somos colaboradores. Temos o mesmo objetivo: desenvolver ações de 
inovação, usar menos plástico, limpar os mares”, disse Quiroga. 

Há, porém, um grande desafio. “A maior parte do plástico que para nos oceanos vem da ter-
ra. Ou seja, há falta de gestão. Temos de pressionar o poder público para soluções definitivas, 
e não paliativas. Os governos costumam olhar apenas pensando nos produtos que vão banir. 
Precisamos de soluções definitivas para ter uma economia circular e chegar a 2050 vendo o 
plástico como matéria-prima e não mais como resíduo ou problema.” 

A fim de consolidar as discussões sobre os três temas do “Diálogos para construir”, o pú-
blico foi convidado a participar e colocar questões. Rosely Machado, do Comitê de Sustenta-
bilidade do grupo Mulheres do Brasil, discorreu sobre o papel dos catadores na gestão dos 
resíduos. Um levantamento feito com cooperativas de catadores apontou que 70% deles são 
mulheres, quase todas em situação de vulnerabilidade. Por isso, perguntou sobre como as 
empresas trabalham com isso, particularmente a Braskem e a Nespresso.

Quiroga, da Braskem, abordou o programa “Ser+”, desenvolvido pela companhia, cujo obje-
tivo é melhorar as condições de vida de trabalhadores e trabalhadoras que atuam na atividade 
de separação de resíduos. 

“O maior foco é trazer empreendedorismo para essas pessoas, conhecimento de gestão, 
conhecimento do próprio produto, a fim de ampliar a produtividade e, assim, aumentar a ren-
da. Nosso objetivo é prepará-los cada vez mais para o momento em que o processo se tornar 
mais mecanizado e menos dependente de pessoas, porque elas acabam sendo expostas a 
perigos nessa atividade. Criar independência.”  

A Nespresso buscou atuar com cooperativas de catadores desde que iniciou suas atividades 
no Brasil, contou Leite. O grande problema é que as cápsulas têm peso bem pequeno, e isso 
gerou pouco interesse. Entretanto, essa visão já está mudando. Hoje a empresa trabalha com 
21 cooperativas somente na cidade de São Paulo.
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Aproveitando o debate sobre gênero, Teresa Vernaglia, da BRK Ambiental, foi convidada a 
falar sobre a pesquisa feita pela empresa que abordou o impacto da falta de saneamento so-
bre as mulheres. O levantamento se baseou em dados do SUS, do ENEM e da PNAD.

O estudo constatou que se poderia reduzir o atraso escolar em 10% com ações de sanea-
mento. As meninas, em particular, são as mais impactadas pelos problemas sanitários. E em 
locais sem saneamento básico, há recorrência de problemas de diarreia e outras doenças na 
faixa etária entre zero e cinco anos. 

“Nas famílias de baixa renda, é a mulher que leva seu filho doente ao posto de saúde. E 
quando essa criança precisa ficar em casa, quem vai cuidar dela é em geral a irmã mais velha. 
Isso faz com que essa menina falte mais à escola. A mulher fica mais tempo em casa cuidando 
de quem está doente, seja seus filhos ou seu marido.”

Outra informação preocupante é que a nota no ENEM de mulheres que não têm acesso ao 
saneamento é 25% menor do que as das que têm. E a renda de mulheres que não têm banhei-
ro é 73% menor do que as que têm banheiro disponível.

“Com saneamento, teríamos condições de tirar de imediato 635 mil mulheres da pobreza. E 
em sua maioria se trata de negras e indígenas. São dados e fatos que lançam luz para a vida das 
mulheres sem saneamento para além do arquétipo ‘lata d’água na cabeça’. A mulher é a mais 
impactada, e será a mulher o grande objeto dos projetos sociais nas áreas onde operamos. É 
ela quem vai reconhecer a qualidade da água tratada, dos benefícios para a família.”

Houve uma pergunta sobre se as empresas, em especial a Braskem, pensam em 2050 de-
senvolvendo novas formas de resolver os problemas envolvendo sustentabilidade, e não ape-
nas adotando as soluções já em voga atualmente. 

Quiroga destacou a reciclagem química como um destaque na companhia. A ideia é trans-
formar o que hoje é resíduo em um novo químico utilizável em processos produtivos. A aposta 
é que o avanço tecnológico vai baratear essas técnicas, tornando-as economicamente viáveis. 

“Acreditamos que investindo em blockchain, em rastreabilidade, conseguindo fechar o ciclo 
e mostrando realmente a eficiência do processo, unindo cadeias diferentes poderemos alcan-
çar 2050 de um modo diferente, circular, em uma jornada madura.”

“Vamos sonhar sim com 2050, mas vamos avançar para 2030 em todas essas agendas, mu-
dança do clima, água, biodiversidade, impacto social, economia circular, transição energética”, 
finalizou Ana Carolina Sklo. 
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Painel 4

dirEitos HumANos: umA cHAmAdA À 
AÇÃo PArA LidErANÇAs EmPrEsAriAis
MODERAÇÃO
Marcos Bicudo, CEO da Vedacit e chair do CEBDS 

PARTICIPANTES
Alvaro Lorenz, diretor técnico de Sustentabilidade Global da Votorantim Cimentos
Denise Hills, diretora Global de Sustentabilidade da Natura
Juana Kweitel, diretora-executiva da Conectas Direitos Humanos
Rosane Santos, CEO do Instituto Nissan

Enxergar o mundo e o cotidiano através das lentes dos Direitos Humanos. Foi o que propôs 
Marcos Bicudo, da Vedacit. Fazendo um balanço histórico, o executivo mencionou a escravi-
dão no Brasil no século 19 e o antissemitismo na Alemanha nos 1930 para chamar a atenção 
de uma característica comum entre ambos: a discriminação. Característica que desumaniza as 
pessoas, tirando delas o maior direito humano: o de ser quem se é, independentemente de 
sua raça, gênero ou orientação sexual.

Como a iniciativa privada pode atuar para garantir os direitos humanos, particularmente no 
Brasil? “Somos hoje o campeão mundial de concentração de riqueza, há um abismo profundo 
entre o mais rico e o mais pobre, e a discriminação continua ocorrendo”, lembrou Bicudo. Ele 
mencionou um levantamento que aponta que das 100 maiores economias do planeta, 69 são 
empresas. “Daí se vê o poder da iniciativa privada para o que queremos criar em 2050. Seja 
em suas políticas internas, seja pelo negócio em si.” O que levanta uma questão: como integrar 
Direitos Humanos e a gestão das empresas?

Para Rosane Santos, do Instituto Nissan, as empresas precisam entender qual é o seu papel 
na sociedade e isso vai muito além de gerir as organizações e relações comerciais. “Temos 
de entender que ocupamos um espaço geográfico, social, ambiental muito grande. Por conta 
disso, precisamos fazer uma leitura mais refinada sobre o que acontece em nosso entorno e 
como podemos contribuir de uma forma mais assertiva para minimizar os aspectos danosos 
das nossas operações e garantir o cumprimento dos direitos humanos.” 
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“É importante ter uma visão mais sistêmica, mais holística”, avaliou Alvaro Lorenz, da Voto-
rantim. Segundo ele, não basta analisar internamente os temas. É importante consultar toda a 
cadeia, fornecedores, acionistas, consumidores, comunidades. 

O executivo também apontou a importância de que as companhias não apenas estabele-
çam compromissos, mas os tornem públicos. “Publicar o compromisso aumenta a responsabi-
lidade. Prestamos contas do que está sendo feito e temos um feedback sobre as ações. E nosso 
papel de empresa começa com nosso papel de cidadão.”

Juana Kweitel, da Conectas, citou dois princípios orientadores da ONU. “Um deles é a dili-
gência de prevenção, que mostra como a empresa pode olhar sua cadeia produtiva, mapeá-la 
e informar sobre os riscos. O outro são os mecanismos para ouvir queixas, que são muito 
orientados aos clientes e pouco às comunidades atingidas. São espaços privilegiados para co-
lher informações sobre os riscos.”

Kweitel ressaltou que, para a comunidade poder se queixar, é preciso garantir a ela liber-
dade. Ou seja, sem medo de represálias ou ações contrárias por causa das reclamações. “As 
ferramentas para isso já estão disponíveis.”

Para Denise Hills, da Natura, o papel das empresas na promoção dos Direitos Humanos é 
essencial. “Todas as nossas relações como empresa podem estar gerando impacto, e se não 
temos conta delas, provavelmente não estamos dando o devido valor às nossas relações com 
talentos, com parceiros, com consumidores, com nossas redes de valor.”

Para a executiva, as companhias têm se digladiado com muitas questões que na verdade 
são oportunidades. Isso faria com que assumir compromissos públicos não fosse apenas um 
incentivo, mas uma maneira coletiva de atuar. “Empresa é uma licença social para operar. 
Precisamos nos lembrar de coisas essenciais. Nosso papel como empresa é uma tremenda 
oportunidade de desenharmos o futuro no qual queremos viver.”
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Rosane Santos, da Nissan, foi questionada sobre a influência na qualidade de vida de cola-
boradores com as mudanças nas formas de contratação de mão de obra – a chamada “uberi-
zação”. E também sobre a conexão entre educação e o trabalho do instituto.

A “uberização” é um modelo de trabalho flexível, informal e que funciona sob demanda. 
“A relação entre consumidor e prestador de serviço é muito mais próxima. E essa proximidade 
praticamente elimina o agente intermediário. Significa que nós, usuários, temos um papel di-
reto na qualidade de vida dessa pessoa e em sua formação de renda. A grande pergunta é qual 
o nível de risco social que queremos assumir. Saber até quando vou priorizar a satisfação das 
minhas necessidades pessoais pelo menor custo possível em detrimento da qualidade de vida 
e de trabalho da pessoa que está prestando o serviço.” 

Quanto às atividades da Nissan e sua conexão com a educação, a montadora, que se insta-
lou no Brasil em 2013, resolveu amplificar ao máximo suas ações socioambientais em Resen-
de, no Sul Fluminense, onde concentra 80% de seus funcionários no Brasil. 

Sobre mão de obra, Santos disse que é preciso que as empresas entendam que seu papel 
não é apenas contratar pessoas, mas também qualificá-las. Isso beneficia não apenas os ne-
gócios, mas também o entorno. “Por isso desenvolvemos células de formação. Capacitamos 
esses profissionais antes mesmo de entrarem na empresa.” 

Mantendo-se no tema da mão de obra, Marcos Bicudo, da Vedacit, perguntou a Lorenz, da 
Votorantim, sobre os desafios de qualificar profissionais para a construção civil. 

Em 2011, a Votorantim implantou uma fábrica em uma cidade de 6 mil habitantes com 
economia agrícola. A empresa lançou um programa de formação e aceleração da mão de obra 
local. Hoje, a unidade é uma das que registram a maior retenção de profissionais. 

De olho não apenas em 2050, mas no presente, a companhia está investindo na formação 
de 29 mil profissionais da construção civil somente neste ano. O objetivo é ensinar técnicas de 
construção e combater o desperdício. 

Quanto à redução de impactos ambientais pela indústria cimenteira, Lorenz mencionou 
as iniciativas de coprocessamento, que substitui combustíveis fósseis por resíduos de outros 
processos industriais, como a biomassa. No Rio Grande do Sul, a Votorantim Cimentos utiliza 
casca de arroz, enquanto no Pará o combustível é o caroço do açaí.

“Na produção de açaí, 83% é o caroço. Esse material ia parar em aterros e nos rios, decom-
pondo-se e gerando metano, um gás de efeito estufa. O caroço é biomassa e nos interessa. 
Fomentamos a cadeia de valor, as comunidades coletam porque sabem que há destino para 
aquele resíduo. Recebemos esse material e com ele reduzimos o uso de combustível fóssil, 
gerando emprego e renda e desenvolvendo a cadeia como um todo.”

Considerando os diversos problemas envolvidos na garantia dos direitos humanos – po-
breza, discriminação, conflitos armados e violência, impunidade, déficit da democracia, defi-
ciência institucional, entre outros –, uma participante questionou Juana Kweitel sobre quais 
pontos são mais sensíveis no contexto brasileiro na avaliação da Conectas e como a iniciativa 
privada pode atuar para prevenir as infrações desses direitos.

A executiva disse que é muito difícil definir prioridades. Apesar de ser uma organização 
brasileira, criada em 2001, a Conectas tem forte atuação internacional, o que também dificulta 
categorizações. A definição da atuação se dá por meio de um conselho, que recebe propostas 
para o planejamento das ações e define as prioridades.
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Se os temas da violência e da violência policial integram historicamente a atuação da Co-
nectas, recentemente a organização se voltou para atuar na relação entre empresas e Direitos 
Humanos. Ou seja, verificar qual é o papel do setor privado e quais são os impactos de certas 
políticas de desenvolvimento sobre populações vulneráveis. 

“Estamos vivendo no Brasil tentativas de enfraquecimento das regras para licenciamento 
ambiental e para combate ao trabalho escravo. É um momento especialmente desafiador. A 
orientação que temos hoje é se orientar por fatos, não por falas. Não é fácil.”

Marcos Bicudo, da Vedacit, lembrou o Dia da Amazônia. E pelo fato de a Natura ter uma pe-
gada ambiental e social especialmente localizada na região amazônica, o executivo perguntou 
a Denise Hills sobre a relação da companhia com as comunidades onde atua.

 “A Amazônia tem para a Natura um papel quase essencial. Temos vários programas para 
a região. O mais importante, porém, é criar uma mentalidade empresarial que aprenda que 
ativos dessa biodiversidade, dessa bioeconomia, podem trazer benefícios.” 

A executiva também ressaltou a importância da relação com as comunidades amazônicas. 
Afinal, são elas que dispõem de saberes sobre a floresta. “Falamos de economia circular, e 
atuar em parceria com elas fecha um ciclo. Temos uma repartição desses benefícios, que vol-
tam para as comunidades e garantem sua viabilidade.” A companhia pretende restaurar 1,8 
milhão de hectares na Amazônia. 

“A questão dos direitos humanos poderá 
ser resolvida quando todos conseguirem 

olhar o mundo por essa ótica”.  
(marcus Bicudo - Vedacit)
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Palestra inspiradora

A muLHEr como AGENtE dE 
trANsFormAÇÕEs
Marisa César, CEO do Grupo Mulheres do Brasil

O Mulheres do Brasil é um grupo político supra-partidário, composto por 32 mil mulheres. 
Distribuída por 47 cidades, sendo 30 delas no Brasil, a entidade atua em 12 países, com mais 
16 núcleos. Entre as diversas causas nas quais atua, todas envolvidas nos Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS), estão questões envolvendo o empoderamento e o protagonis-
mo femininos.

“Temos um comitê que atua pela igualdade racial, trabalhando com empresas em projetos 
de aceleramento de carreiras. Ainda atuamos com adolescentes entre 16 e 24 anos. Não pen-
samos apenas na liderança feminina, mas também no combate à violência contra a mulher, em 
parceria com ONU Mulheres, Avon e outros institutos”, contou Marisa César, CEO do grupo.

Tendo a equidade de gênero como pilar, o Mulheres do Brasil observa de perto a situação 
das mulheres no mundo empresarial. E, infelizmente, os números não são nada animadores. 
Levantamento em Conselhos de Administração de grandes corporações aponta que apenas 7% 
dos postos de liderança são ocupados por mulheres. E dessas, 4% se referem a mulheres cujas 
famílias são proprietárias das empresas. Ou seja, apenas 3% são de contratações externas.

No cenário político brasileiro a situação também é preocupante. Há uma legislação que 
exige que as mulheres ocupem pelo menos 30% das vagas dos partidos políticos. Contudo, há 
um movimento para que esse percentual obrigatório seja reduzido.

“Os homens têm um trabalho muito importante. Afinal, são os homens que nos dão supor-
te. Precisamos que nossos maridos, nossos filhos, nossos chefes nos apoiem, acreditem que 
somos protagonistas e que podemos fazer a diferença”, avaliou César.

E os resultados falam por si. Estudos da KPMG, Ernst&Young e outras consultorias mostram 
que empresas que têm mulheres no comando, em diretorias e Conselhos de Administração 
registram lucratividade maior. 

“A equidade de gênero pode fazer e faz a diferença”, finalizou a executiva. 
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Painel 5

LidErANÇAs FEmiNiNAs:  
iNsPirAÇÃo E coNstruÇÃo dE  
um Futuro iGuALitário
MODERAÇÃO
Flávia Oliveira, jornalista de O Globo e da Globonews

PARTICIPANTES
Adriana Carvalho, gerente da ONU Mulheres para os Princípios de Empoderamento Econômico 
das Mulheres
Ana Bavon, consultora da Business for People
Ana Lucia Monteiro Salmeron, diretora de Segmentos da América do Sul da Schneider Electric
Maite Schneider, co-fundadora da Transempregos

“Nós, mulheres, fizemos uma revolução pela educação a partir dos anos 1980. Até os anos 
1970, nossa escolaridade era menor e nosso analfabetismo era maior que o dos homens. E 
isso se reverteu. A despeito disso, somos minoria em cargos gerenciais. Mulheres são convida-
das para conselhos consultivos, não remunerados. E estamos sobre-representadas nas taxas 
de desemprego, nos índices de informalidade, na remuneração, já que ganhamos 25% menos 
que os homens, em média. Como empreendedoras, temos menos acesso a mercados, a crédi-
to, a negociações”, apresentou Flávia Oliveira.

Partindo dessas premissas, Oliveira questiona as debatedoras, a partir de suas experiências, 
sobre o quão distantes ainda estamos da desejada igualdade de gênero. E, sobretudo, quais 
seriam os atalhos possíveis para acelerar esse processo. 

“A grande questão da humanidade não é caminhar para frente, mas sim quanto tempo 
vamos demorar para caminhar para frente”, disparou Adriana Carvalho, da ONU Mulheres. 
Para ela, a aceleração somente irá acontecer se houver um trabalho em rede. “É uma grande 
dificuldade. Todas as organizações, incluindo a ONU, querem fazer parcerias, mas apenas so-
bre suas próprias necessidades. O mundo da rede é sentar na mesa com quem não gostamos, 
achar pontos em comum, mudar a mentalidade e conciliar interesses que muitas vezes não 
são conjuntos.”
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Não se pode ignorar que se trata de um problema complexo. Afinal, as desigualdades his-
tóricas envolvendo mulheres, negros, pessoas com deficiência, LGBTs e outras minorias so-
ciais fazem parte do desenvolvimento estrutural da sociedade. E mudar esse modelo mental 
não é tarefa simples. 

Flávia Oliveira destacou a importância de o mundo corporativo adotar uma postura ativa 
no combate às desigualdades. É preciso que as empresas sejam antimachistas, antirracistas, 
antissexistas, anti-LGBTfóbicos. A agenda envolve não apenas não ser, mas sim combater 
essas discriminações. 

“De fato, trata-se de um conjunto de questões, que não podem ser tratadas de maneira 
isolada”, disse Ana Bavon, da Business for People. “Não estamos falando de mulher, estamos 
falando de pessoas. O problema da equidade de gênero atinge homens e mulheres igualmen-
te. Quando falamos que os homens têm alguns privilégios e estão em situação de poder não 
estamos nos referindo a todos, mas sim a um padrão. Esse modelo mental é fruto de nosso 
modelo social. Então, quem não corresponde ao padrão do ‘macho-alfa’ está fora. Se um ho-
mem não se encaixa nisso, ele também está fora.”

Para Ana Lucia Monteiro Salmeron, da Schneider Electric, falar de equidade passa pelo 
respeito. E se o cenário ainda não é o ideal, a executiva avalia que houve importantes avanços 
nas empresas. Mas, para acelerar esse processo e reduzir as diferenças é preciso convencer as 
lideranças empresariais sobre a importância do apoio à equidade de gênero. 

“Felizmente trabalho em uma empresa onde isso já é uma realidade há muitos anos. Isso 
me dá um conforto muito grande de trabalhar. As empresas têm de discutir isso internamente, 
e não apenas discutir, mas tomar decisões práticas, como apoio à família e flexibilização dos 
horários de trabalho.”
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Maite Schneider, da Transempregos, chamou a atenção para um fator importante nessa 
mudança: a juventude. “O chip da ‘gurizada’ nova é outro. Continuamos muito nos binarismos, 
homem-mulher, direita-esquerda... Sei que às vezes são apenas palavras, mas acredito na for-
ça das palavras. Rótulos e dicotomias não abrangem a diversidade que somos.”  

Ela narrou sua experiência em uma palestra sobre diversidade e inclusão em uma escola 
pública de Heliópolis, na periferia de São Paulo. O encontro reuniu cerca de 300 adolescentes 
e pré-adolescentes, que surpreenderam Schneider por sua maturidade em questões envol-
vendo gênero e sexualidade e até mesmo relações abusivas.

No tocante às empresas, Schneider chama a atenção para a necessidade de se mudar o 
pensamento corporativo. “Muitas empresas procuram a Transempregos querendo promover 
a diversidade porque ‘é legal’. Mas colocar a diversidade sem trabalhar uma cultura inclusiva 
vai se transformar em uma experiência ruim. Quando a cultura empresarial passa a ser total e 
organicamente inclusiva, não será preciso nos procurar.”

Carvalho, da ONU Mulheres, reforçou a importância de unir propósitos e ações afirmativas. 
Ou seja, forçar o sistema a adotar a diversidade, de um lado, e atuar na mudança da cultura 
corporativa para que se torne inclusiva, de outro. 

Embora as empresas tenham papel fundamental nesse processo, é preciso também tra-
balhar as mudanças no indivíduo, frisou Bavon, da Business for People. “O avanço social se 
dá no privado, no público e no empresarial. A binariedade é importante para definir políticas 
públicas, mas se a reproduzo na minha vida particular crio exclusão. Precisamos deixar a ideia 
de oposto, homem e mulher não são opostos, são diferentes.”

Salmeron, da Schneider Electric, aposta na educação nas empresas. “Promovemos várias 
ações e vi as pessoas mudando de opinião, porque temos uma liderança comprometida com o 
tema. Se a liderança está comprometida e você preza pelo seu emprego, você vai se compro-
meter também”, apontou. 

A Schneider Electric estabeleceu a meta de ter mulheres em 40% de seus cargos de lideran-
ça em 2018. Mas, já em 2017, a companhia conseguiu atingir 48%, informação que foi pouco 
divulgada. “Ainda compartilhamos poucos nossas experiências”, reforçou. 

A experiência da Transempregos foi tema de questionamento feito a Maite Schneider. A 
organização consegue perceber nas empresas com as quais trabalha não apenas a inclusão de 
pessoas trans, mas também a possibilidade de ascensão dentro das companhias?

“Primeiro temos de tirar esse medo, essa insegurança que se tem com o novo. Sabemos 
que muitas pessoas trans não têm apoio na família, nas escolas, por conta do bullying e de 
equipes pedagógicas que não são preparadas para lidar com diferenças. Quando ocorre a di-
ferença na escola ela é excluída”, explicou Schneider. 

Felizmente, esse cenário é um diferente na Transempregos. Dos currículos cadastrados, 
40% se referem a pessoas com graduação, mestrado ou doutorado. Recentemente, a entidade 
concluiu o projeto “Agora vai”, que atraiu 400 empresas. Foi elaborado um guia de melhores 
práticas de recursos humanos para a inserção de pessoas trans.

Flávia Oliveira pergunta à Ana Bavon, da Business for People, se ela percebe que o ambien-
te das startups é diferente quanto à equidade de gênero e à diversidade. 

“As startups ainda têm muito preconceito com o feminino. Muitos investidores deixam de 
colocar dinheiro em empresas femininas que desenvolvem produtos específicos para mulhe-
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res porque não compreendem a aderência e a importância dos produtos. Não entendem as 
demandas femininas”, disse ela.

Por outro lado, dados mostram que cada dólar investido em startups femininas dá retorno 
de US$ 0,73. Já as masculinas devolvem US$ 0,38. Ou seja, o olhar enviesado faz com que se 
percam bons negócios, porque os investidores não conseguem perceber o quanto aquilo pode 
ser lucrativo por não entenderem as necessidades das mulheres. 

A partir de sua atuação na ONU Mulheres, Carvalho foi questionada sobre boas práticas 
globais, latinas e também no Brasil para a inclusão de mulheres no mercado de trabalho. 

A referência são os países nórdicos, que estão mais avançados nesse processo. No Brasil, a 
taxa de participação das mulheres na população economicamente ativa (PEA) está próxima a 
60%, similar a de países que tem trabalhado mais para a inclusão, embora isso inclua ativida-
des não-formais e empreendedorismo. 

“Mas nosso maior problema é o cuidado, o trabalho não remunerado, doméstico. Ao re-
dor do mundo, na maioria dos lares, as mulheres dizem trabalhar quatro horas e 20 minutos, 
enquanto os homens dizem trabalhar uma hora e 20 minutos. E provavelmente as mulheres 
fazem mais, e os homens, menos.”

Pelo envelhecimento global da população, a divisão do trabalho não-remunerado tende a 
crescer. E no Brasil, ainda há um grande déficit de políticas públicas que apoiem as mulheres 
no exercício dessa atividade. 
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Focando no ambiente corporativo, a executiva afirmou que há empresas que estão puxan-
do a equidade de gênero como questão primordial. “Vejo empresas aqui e no exterior atuando 
para conciliar trabalho produtivo, trabalho reprodutivo e o trabalho do cuidado.”

Se há evoluções, há outras questões que ainda pouco mudaram. Carvalho relatou que a 
taxa de mulheres nas carreiras das ciências ditas “duras”, como tecnologia, matemática e físi-
ca, está estagnada em torno de 30% há mais de 20 anos. 

A executiva da ONU Mulheres ainda citou o trabalho que a entidade vem desenvolvendo 
com as empresas, a “Aliança sem estereótipo”, para que a publicidade das companhias seja 
mais abrangente. Isso diz respeito não apenas ao gênero, mas também à raça e à geração. 

“Em 2015, tínhamos 1% de protagonismo de mulheres negras nas propagandas e percen-
tual similar de homens negros. No último levantamento, o percentual das mulheres negras foi 
de 19%. Melhorou, mas ainda está longe do que deveria ser. A maioria das pessoas nas propa-
gandas continua tendo entre 18 e 30 anos.”

Como construir e sensibilizar líderes na direção de um projeto de diversidade? Esta foi a 
pergunta de Flávia Oliveira a Salmeron, da Schneider Electric.

Para a executiva, a maior “carta na manga” é a inovação. “Quando você tem um grupo di-
verso, você certamente está trazendo para a empresa ideias mais criativas e mais inovação. En-
tão, o primeiro argumento tem de ser relacionado ao business, e este está ligado aos talentos 
das pessoas. Você vai se manter fechado e descartar pessoas por preconceitos ou vai pensar 
nos resultados que determinados talentos podem trazer?”, destacou.

Ana Bavon foi questionada sobre o quanto políticas e o setor público podem fazer a dife-
rença para a equidade de gênero. “Muito, porque têm o poder de ‘empurrar’, são o gás. Mas 
hoje vivemos um momento muito tenso e complexo nesse segmento. Por outro lado, vemos o 
setor privado absolutamente comprometido e participando com mais força.”

Abordando o mesmo tema, Maite Schneider chamou a atenção para a necessidade de um 
aprendizado constante, seja do setor público, seja da iniciativa privada. “Achamos que susten-
tabilidade era o grande lugar a se chegar, e hoje apontamos a diversidade com essa mesma 
características. Mas diversidade e sustentabilidade são caminhos e nunca lugares a serem che-
gados. Independentemente de ser público ou privado, a importância é o processo. Marcas são 
feitas de pessoas. Não tenham medo de gente. Gente é algo muito legal”, finalizou. 

“como podemos caminhar mais rápido 
para acabar com a desigualdade?  

o primeiro segredo é trabalhar em rede”.  
(Adriana carvalho - oNu mulheres)
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PrÊmio cEBds dE LidErANÇA 
FEmiNiNA – 3ª EdiÇÃo

O Prêmio CEBDS de Liderança Feminina 2019 trouxe uma novidade: a categoria “Projeto 
social”, destinada a iniciativas de empoderamento e capacitação femininos. Os projetos foram 
apresentados a associadas ao CEBDS, com a possibilidade de acolhimento por um período de 
12 meses. “Dos oito projetos selecionados, houve interesse em cinco deles”, contou Tatiana 
Araújo, assessora sênior de projetos e processos da entidade.

As demais categorias de premiação são: “Empresas associadas”, destinada a três execu-
tivas das companhias associadas ao CEBDS por suas iniciativas para o avanço dos Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável (ODS); “Iniciativa novas líderes”, com foco em iniciativas ou 
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projetos destinados a capacitar ou formas novas lideranças femininas; e “Voto popular”, de 
reconhecimento de uma liderança feminina pelo público.

O CEBDS concedeu um reconhecimento especial ao jornal O Globo pela criação do caderno 
“Celina”, por sua diferença na cobertura de temas relacionados à diversidade e à inclusão. O 
prêmio foi entregue a Fernanda Delmas, editora Executiva do jornal. “‘Celina’ não é um tra-
balho de uma editoria de diversidade, gênero e mulheres, mas sim de toda a redação, de 450 
jornalistas. Celina (Guimarães Viana) foi a primeira mulher a pedir e a obter direito de voto 
no Brasil, nos anos 1920. E um dos pilares desse projeto foi dar voz também a iniciativas no 
mercado de trabalho”, disse ela.

Na categoria “Voto popular”, a vencedora foi Glaucimar Petcov, diretora executiva do Bra-
desco. A escolha foi feita por cerca de 7 mil pessoas, nas redes sociais do CEBDS.

O projeto “Menina-Mulher”, da Alcoa, foi contemplado na categoria “Iniciativa novas líde-
res”. Seu objetivo é inserir jovens meninas entre 13 e 16 anos no mundo do trabalho. “Temos 
o privilégio de ter mulheres que um dia participaram da ação e hoje são nossas funcionárias”, 
contou Maria Cristina Gonçalves, uma das idealizadoras do projeto.

Outro premiado na mesma categoria foi o “Programa Schneider Electric de Desenvolvimen-
to de Liderança Feminina”. “Este prêmio é resultado da abertura que temos de ter quando 
tratamos do tema ‘diversidade’”, disse Magda Beffa, da Schneider.

Teresa Vernaglia, CEO da BRK Ambiental, foi uma das agraciadas na categoria “Empresas 
associadas”. “É uma honra e um prazer representar uma liderança feminina no setor de in-
fraestrutura. Estamos engajados em desenvolver e abrir espaço para as mulheres, para a di-
versidade, para a inclusão no nosso setor e também na sociedade.”

Diretora Executiva de Renováveis da Neonergia, Laura Porto também foi escolhida entre as 
associadas do CEBDS. “Quero dedicar este prêmio a todas as Marinas, Anas, Flávias, Solanges, 
Renatas, Fernandas, Maites. Para se ter uma ideia, 44% da diretoria Executiva da nossa empre-
sa são ocupados por mulheres.” 

Cristiane Lorenz, gerente de Desenvolvimento Sustentável e Parcerias na Cadeia de Valor da 
Bayer, também foi agraciada na categoria “Empresas associadas”. “Sou a prova viva de como o 
setor privado pode inspirar pessoas e transformar carreiras. Há 12 anos o Movimento Empre-
sarial Brasileiro lançou um desafio onde aprendi o que era sustentabilidade e decidi que era 
com o que eu queria trabalhar.” 

“somente juntos conseguiremos construir um 
futuro melhor e mais igualitário para todos”.  

(Laura cristina Porto - Neoenergia)
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Patrocínio

Realização



CEBDS 47



SEMINÁRIO CEBDS VISÃO 205048


