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Um conceito global
Em 1983, a Organização das Nações Unidas criou a Comissão
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento para analisar
como as preocupações ambientais influenciam o desenvolvimento
econômico e social. O relatório de 1987 da comissão, conhecido
como Relatório Brundtland, tornaria-se um dos mais importantes
documentos do movimento pró-sustentabilidade, fornecendo a tão
usada definição de desenvolvimento sustentável: o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a
capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Hoje, considerações sobre sustentabilidade afetam muitas
de nossas atividades diárias. Empresas aprenderam que práticas
sustentáveis podem aumentar seus lucros e governos descobriram
que o desenvolvimento sustentável pode ter benefícios ambientais,
econômicos e sociais. Para uma organização internacional como o
Rotary, usar o princípio de sustentabilidade em seu trabalho humanitário ajuda a aumentar o impacto dos projetos globais dos rotarianos e a garantir que as comunidades se beneficiem de seu bom
trabalho no futuro.

Níveis de sustentabilidade

A palavra sustentável geralmente descreve algo que é ecologicamente correto. Mas preocupações ambientais são apenas um dos aspectos do termo
sustentabilidade. Fatores econômicos, culturais e sociais são igualmente
importantes. Quando um projeto humanitário atende aos quatro níveis de
sustentabilidade, ele tem uma maior chance de produzir benefícios a longo
prazo para a comunidade a que serve. Aqui estão alguns exemplos de como
incorporar cada nível de sustentabilidade em seu próximo projeto.
Econômico
•C
 rie uma fonte de
financiamento
contínua, como
cobrança de taxa
por uso.
• Garanta que os
fundos possam
cobrir despesas
com manutenção
e melhorias.
• Recrute voluntários
especialistas, como
membros de
NRDCs.

Cultural
•U
 tilize práticas típicas da
comunidade.
• Inclua líderes locais no processo
refrigerated
truck
de tomada de
decisões.
• Respeite a diversidade, usando
práticas das diferentes
culturas de uma área.
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▲ primary storage

Ambiental
•U
 se recursos e materiais
locais.
• Trabalhe com empresas que
usam práticas sustentáveis.
• Certifique-se de que o projeto
não gere poluição.

Social
•C
 rie um programa de treinamento para preparar os trabalhadores e
instrutores locais.
• Obtenha apoio local para o processo de monitoramento e avaliação.
• Analise como homens e mulheres podem participar do projeto.

A
importância
da
sustentabilidade
Uma conversa com o especialista

William R. Blackburn

Como sustentabilidade se tornou uma prioridade no âmbito
empresarial?
Tudo começou quando as empresas passaram a se concentrar em
programas específicos para gerenciar, reduzir e controlar riscos — por
exemplo, recolhimento de lixo tóxico. Com o tempo, estas empresas
começaram a se concentrar em áreas mais amplas, como ambiente,
saúde e segurança. As partes interessadas começaram a reivindicar
maior responsabilidade para com a comunidade, programas em prol
da diversidade, entre outras coisas. Com a combinação de questões
sociais e ambientais, ficou claro que esses esforços seriam insignificantes
a menos que fossem integrados. Em outras palavras, sustentabilidade
não era apenas uma coleção de programas, mas passou a representar
o modo como as organizações tomavam decisões e gerenciavam seus
negócios.
Como a sustentabilidade é exercida hoje em dia?
Uma tendência recente é a elaboração de relatórios integrados — por
exemplo, documentos anuais que incluam todos os aspectos da
empresa, não apenas relatórios ambientais e sociais de um lado, e
relatórios financeiros de outro. Muitas empresas fazem isso de forma
voluntária; na África do Sul e em diversos países europeus isso é
obrigatório. Espera-se que cada vez mais mercados financeiros e
autoridades passem a exigir tais relatórios.
O vazamento de óleo no Golfo do México é um bom exemplo. Se
analisarmos apenas a parte financeira, não poderemos identificar os
riscos mais sérios da BP. Se a empresa tivesse falado mais sobre o
risco ambiental da escavação naquele local e explicado o impacto
econômico, ambiental e social que uma situação extrema causaria,
poderíamos ter tido um resultado diferente.
Que fatores estão favorecendo a tendência pró-sustentabilidade?
Há dois fatores. Um deles é a demanda por mais transparência ao se
falar sobre pontos fracos e falhas com o público. O outro é a necessidade
de engajamento das partes interessadas. As organizações precisam
falar com comunidades, funcionários, governos, ativistas, fornecedores
e consumidores. Esse diálogo permite às empresas entenderem as
expectativas dos interessados e como elas estão sendo atendidas.
Como a sustentabilidade se aplica ao trabalho sem fins lucrativos?
As organizações sem fins lucrativos têm partes interessadas que
esperam que elas se comportem de determinadas maneiras. Estas
expectativas se estendem não apenas aos valores da organização, mas
também às suas operações. A última coisa que queremos fazer é criar
uma iniciativa social que provoque danos ambientais ou que não faça
sentido economicamente e não possa ser mantida. Sustentabilidade
é a forma de assegurar que tenhamos o que é preciso para manter
não apenas a organização, mas o bem-estar da sociedade como um
todo.

Quando as pessoas me perguntam qual o valor da sustentabilidade,
eu digo: “Vocês estão fazendo a pergunta errada.” O que deveriam
estar perguntando é: Qual a razão por trás do projeto, quais as
oportunidades e desafios? A sustentabilidade não engloba apenas um
aspecto; é preciso analisar as tendências globais. As pessoas inteligentes
sabem que devem fazer planos para o futuro.
Como os rotarianos podem assegurar que as organizações com que
trabalham usam práticas sustentáveis?
Pergunte às organizações quais são seus valores e depois pergunte a
si mesmo: Nossos valores estão alinhados? Com que tipos de estrutura
estas organizações contam para solucionar problemas referentes à
sustentabilidade?
Faça pesquisas na internet. Às vezes uma organização publica um
ótimo relatório sobre sustentabilidade, mas se fizermos uma busca
on-line sobre tal organização usando palavras-chave como crise,
problema e protesto, descobriremos que ela tem problemas que não
foram mencionados no relatório.
Faça perguntas a grupos ativistas. Eles são os críticos mais severos
das empresas. Se você quer mesmo encontrar os melhores parceiros,
crie um website que descreva os seus valores. Liste as características
das organizações com que tem interesse em trabalhar. Treinamentos
são essenciais, seja pela internet ou pessoalmente.

Sustentabilidade
e Visão de Futuro
Os rotarianos já começaram
a abraçar o conceito de
sustentabilidade através da
nova estrutura de subsídios do
Plano Visão de Futuro da
Fundação Rotária. Ao
trabalhar com objetivos claros
e mensuráveis, e estratégias
integradas, os seguintes
projetos estão criando
resultados duradouros para
comunidades carentes.

Recursos hídricos e
saneamento, Gana
Para melhorar a saúde e o
saneamento de uma escola do
ensino básico, rotarianos
estão fornecendo uma
estrutura com 12 sanitários.
Componentes sustentáveis
• Apoio a treinamentos sobre
higiene e saneamento dados
por autoridades locais
• Envolvimento de comissões de
pais e mestres na supervisão
do projeto e manutenção dos
sanitários
• Estabelecimento de um fundo
para cobrir manutenção e
limpeza de rotina

Paz e prevenção/resolução
de conflitos, Benin

Seja pró-ativo. Se quiser ser consistente com o que as empresas
estão fazendo, concentre-se nos tipos de questões que mais lhes
interessam: direitos humanos, práticas profissionais, questões
ambientais, práticas operacionais justas (como anticorrupção),
problemas com o consumidor, envolvimento e desenvolvimento da
comunidade, viabilidade econômica e governança.
Onde os rotarianos podem aprender mais sobre sustentabilidade?
A internet é um grande recurso para apresentações e artigos gratuitos
sobre o assunto. Há também livros para pessoas que querem
implementar práticas sustentáveis em suas organizações. Grupos locais
têm feito um ótimo trabalho em reunir governos e empresas para falar
regularmente sobre sustentabilidade na comunidade. Descubra que
iniciativas pró-sustentabilidade estão sendo implementadas perto de
você e como pode participar.

William R. Blackburn é autor do livro The Sustainability Handbook:
The Complete Management Guide to Achieving Social, Economic, and
Environmental Responsibility e presidente de uma firma de consultoria global
sobre sustantabilidade e meio ambiente, saúde e gestão de segurança.
Recursos e ferramentas sobre sustentabilidade podem ser encontrados em
www.wblackburnconsulting.com.

Para informar comunidades
sobre leis de proteção infantil
e melhorar a assistência a
crianças, rotarianos estão
desenvolvendo uma
campanha de conscientização
com ênfase em meninas e
soldados mirins.
Componentes sustentáveis
• Treinamento de educadores em
pré-escolas e creches
• Envolvimento de crianças da
comunidade na criação de uma
história em quadrinhos sobre os
direitos das crianças
• Ensino sobre leis de proteção
infantil a membros da comunidade
Educação básica
e alfabetização, Equador
Para aumentar as taxas de
alfabetização entre estudantes
do ensino básico, rotarianos
estão fornecendo materiais
educativos e patrocinando o
treinamento de professores.
Componentes sustentáveis
• Compra local de materiais
adequados à cultura da
comunidade
• Assistência contínua a
professores através de grupos
de mentores
• Parceria com o Ministério da
Educação para promover a
participação

Saúde materno-infantil,
Quênia
Para reduzir os efeitos da
desnutrição e aumentar o
acesso à assistência médica
infantil, rotarianos estão
equipando agentes de saúde
locais para atender crianças
em áreas rurais.
Componentes sustentáveis
• Recrutamento e treinamento
de pessoas da comunidade
• Uso de redes e clínicas de
saúde locais
• Compra de celulares e carregadores solares para aumentar a
comunicação entre os agentes
de saúde, e geração de renda
para a manutenção dos equipamentos

Prevenção e tratamento de
doenças, Belize
Para reduzir a transmissão da
dengue, rotarianos estão
construindo um sistema de
drenagem em um campus
universitário para evitar
enchentes durante a estação
das chuvas.
Componentes sustentáveis
• Uso de mão de obra e recursos
locais
• Criação de uma campanha
educativa sobre saúde, com
anúncios impressos, para TV
e internet, além de reuniões
comunitárias
• Parceria com autoridades de
saúde locais para monitorar e
avaliar o projeto
Desenvolvimento econômico e
comunitário, Tailândia
Para aumentar a autonomia e
mobilidade de trabalhadores
com deficiências, rotarianos
estão organizando
treinamentos
profissionalizantes e serviços
de colocação profissional,
além de atender a questões
relativas a transporte.
Componentes sustentáveis
• Parceria com autoridades de
saúde locais para ajudar na
identificação de empregos
• Contratação de empresas locais
para construir veículos motorizados para participantes com
deficiências
• Apoio a uma campanha de
conscientização pública para
educar a comunidade no
que diz respeito a dirigir com
segurança

n Estratégia sendo implementada
n Elaboração de estratégia em andamento
n Nenhuma estratégia relatada
n Informações não disponíveis

* As designações neste mapa não expressam a opinião do Rotary International
no que diz respeito ao status jurídico de qualquer país, território, região ou
suas fronteiras.

Um esforço global

Estratégias nacionais de desenvolvimento sustentável em 2010

Sustentabilidade é uma preocupação em todos os países, não apenas nas nações em desenvolvimento. A ONU pediu aos seus estadosmembros que adotassem estratégias nacionais de desenvolvimento sustentável abrangentes para melhor integrar suas iniciativas de
sustentabilidade econômica, ambiental e social. De acordo com a Agenda 21 — o plano de ação da ONU para tratar de questões globais,
nacionais e locais relacionadas à sustentabilidade — estratégias nacionais para o desenvolvimento sustentável são fundamentais para
combater problemas como pobreza, fome, epidemias e degradação ambiental.

Selos ecológicos

Conhecer os padrões e selos internacionais de sustentabilidade é
muito útil na hora de procurar materiais para um projeto humanitário.

Ecolabel (União Europeia)

Energy Star (Estados Unidos)

O Ecolabel foi criado em 1992 para incentivar a proliferação de
produtos e serviços ecologicamente corretos. Os critérios para
certificação têm base no impacto ambiental durante todo o ciclo do produto, da pré-produção ao descarte. O selo é parte de
uma política de sustentabilidade de maior dimensão adotada
pela Comissão Europeia em 2008. Certifica roupas e produtos
de limpeza.

Em um esforço para reduzir emissões de gases do efeito estufa, a Agência de Proteção Ambiental apresentou o selo Energy
Star, em 1992, como um programa voluntário para identificar
e promover produtos que usam eletricidade de forma eficiente. O selo cobre mais de 60 categorias e milhares de produtos
para casas e empresas. Ele indica que, mesmo se um produto
custa mais que outro modelo similar e menos eficiente, os
consumidores recuperarão a diferença através de contas de
energia menores.

Eco-Label (Coreia)
O propósito do programa Eco-Label, estabelecido em 1992,
é reduzir o consumo de energia e recursos em cada fase do
processo de produção, além de diminuir a produção de poluentes. As empresas são incentivadas a fornecer informações sobre o Eco-Label aos consumidores através de uma
breve descrição do programa nos rótulos dos produtos. Certifica pilhas e produtos de madeira.

EcoLogo (Canadá)
Fundado em 1988 pelo governo canadense, o EcoLogo
analisa produtos pelo período de 12 a 18 meses. Sob seus
padrões, apenas 20% dos melhores produtos disponíveis
no mercado são certificados. EcoLogo é um selo tipo 1, de
acordo com a definição da Organização Internacional para
Padronização. Isso significa que o desempenho de todos os
produtos com o selo da EcoLogo é comparado com outros
produtos e serviços da mesma categoria. Certifica café, pisos e sistemas de aquecimento.

Energy Label (Taiwan)
Cerca de 5.000 produtos de mais de 300 marcas carregam
o selo da Energy Label, um programa voluntário iniciado pelo
Departamento de Energia tailandês em 1992. O Energy Label
não certifica empresas, e sim produtos específicos. O programa visa analisar produtos com base em eficiência, ou seja,
menor uso de eletricidade e, por consequência, menores
custos operacionais.

Environmental Choice (Nova Zelândia)
Embora o Environmental Choice funcione de forma independente, o governo da Nova Zelândia é seu proprietário e endossa o selo, fazendo dele o programa oficial do país. Os critérios
de certificação para produtos, serviços e empresas têm base
em uma pesquisa durante todo o ciclo do produto e continua
a se desenvolver com a chegada de novas especificações. O
selo se aplica a 22 categorias, incluindo produtos como sabão
para roupas, carpetes e tintas.

Good Environmental Choice (Austrália)
A organização sem fins lucrativos Good Environmental Choice
Australia foi criada para assegurar que os selos ecológicos independentes do país obedeçam aos padrões internacionais. A
organização define seus próprios padrões ambientais para avaliar produtos e serviços, e fornece consultoria especializada sobre sustentabilidade a mercados consumidores e comerciais.
Certifica colas, shampoos e móveis para ambientes externos.

Green Label (Cingapura)
Empresas locais e estrangeiras podem participar do programa Green Label, que foi lançado em 1992 pelo Ministério do
Meio Ambiente de Cingapura e monitorado e administrado pelo
Conselho Ambiental de Cingapura, uma organização que visa
promover ação e conscientização ambiental. O selo se aplica
à maioria dos produtos, com exceção de alimentos, bebidas,
remédios e serviços.
– Kathryn Hills

