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Aquecendo

 Sustentabilidade = meio ambiente

 Sustentabilidade é para empresas grandes, com recursos

 Sustentabilidade dá trabalho

 Sustentabilidade precisa de equipe dedicada



| O contexto maior



O desafio do Desenvolvimento Sustentável

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) - ONU
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Biocapacidade média per capita do planeta em 2006

Fonte: Global Footprint Network (2010), UNDP (2009)

Alto nível de 
desenvolvimento dentro 
dos limites da Terra
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Fontes: O Estado do Mundo, 2012, The Millenium Project; IPCC, 2007; Programa Water for Life, ONU, 2013. 

Alguns contextos desafiadores

1 em cada 3 habitantes

<2US$ 
ao dia

Recursos

78%
16% população

Pobreza Extrema

20%
 52% em 1981 para 2010

783 milhões s/acesso

2,4
Bi

Áreas de stress hídrico

80%
Embalagens Plásticas 

Descartadas após 1 uso

Mudanças Climáticas

US$1,3Tri

1,6% PIB mundial

40%
Alimentos

Desperdício

37%
Sem rede de esgoto

1 criança morre a cada 20s



A complexidade no próprio conceito & na prática



Grandes tendências na gestão da Sustentabilidade

Impacto nos negócios
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Restrição de acesso ao crédito

Preocupação com o meio-ambiente

Maior exposição à mídia

Maior cobrança 
do consumidor

.

Gerenciamento de risco

Certificações, selos & rastreabilidade

Orientação à 
cadeia de 

valor



Principais segmentos impactados

 Agri-business

• Rastreabilidade, Certificações, “Mesas redondas” da soja, da pecuária

• Orgânico x convencional x geneticamente modificado; plantio direto

• “Agricultura Sustentável”…

 Celulose e papel

• FSC; papel reciclado; florestas plantadas; monocultura; biodiversidade…

 Plásticos

• Alternativas para a substituição do petróleo; lixo marinho; biodegradabilidade…

 Cosméticos

• Fontes renováveis; pegada de carbono; logística reversa de embalagens…



Alguns dilemas que nos afetam a todos



Aprendizados

 Os problemas (e as soluções!) estão em todos nós

• Reconhecimento da necessidade de ação global

• Não é mais possível resolver nada sozinho

 Revisão de hábitos

• De extração, de produção, de consumo

 Competência de diálogo

• Levar em consideração (e respeitar!) expectativas de diferentes partes interessadas

 Visão holística de impactos, suas razões e consequencias

• Integração

• Co-responsabilidade



| “Só se consegue gerenciar, o que se consegue medir”







Perdas de Água em 2013

Fonte: Estudo Perdas de água - Trata Brasil  2015

‘
BILHÕES m³

de água não 
faturada

a capacidade 
do Sistema 
Cantareira



bilhões não 
faturado,
o equivalente a 
cerca de 80% 
dos investimentos 
em água e esgoto 
realizados em 2013.

Perda Financeira

Fonte: Estudo Perdas de água - Trata Brasil  2015



Série histórica de 10 anos
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Fonte: Estudo Perdas de água - Trata Brasil  2015



Estudo de desperdício de alimento

CÁNOVAS CREUS, ALBA; Bernstad, Anna; Valle, Rogerio , Federal
University of Rio de Janeiro (UFRJ), Brazil - Dealing with Food
Waste in LCA and LCM - LCM 2015 - Bordeaux, France, September
2nd, 2015

Cantina universitária e restaurante por kg

3,47 kg 2,37 kg 1,96 kg 1,62 kg 1,3 kg 1,11 kg 1,0 kg

Produção 
agrícola e animal Pós colheita Processamento Distribuição Preparação

Cozinha Consumo

Perda: 1,1kg Perda: 0,4 kg Perda: 0,34 kg Perda: 0,32 kg Perda: 0,2 kg Perda: 0,1 kg



Diferentes tipos de perdas & desperdícios



Há, ainda, outros tipos de perdas & desperdícios

 Embalagens

• Transporte (incl. sacolas), armazenagem, acondicionamento

• Produtos concentrados (espaço nos caminhões, nas prateleiras)

 Refrigeração

• Manutenção dos componentes (ex.: compressores, vedação)

• Diferentes formas de acondicionar os alimentos (refrigerador aberto, fechado)

• (Impactos ambientais e eficiência de) Diferentes gases de refrigeração

• Possibilidade de obter informação estratégica dos hábitos de consumo

 Eficiência energética

• Perdas na distribuição de energia

• Emissões de diferentes fontes de energia



| Virando o jogo



Avaliação de ciclo de vida (ACV)



Logística 
reversa e 

Avaliação de 
Ciclo de Vida 

(ACV)

Direito ambiental (dos produtos), direito dos resíduos e ACV

Tasso A. R. P. Cipriano | tassocipriano@felsberg.com.br

Lei Federal nº 12.305/2010:

Responsabilidade compartilhada 
pelo ciclo de vida dos produtos

“Art. 9º Na gestão e [no] gerenciamento de resíduos 
sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de 
prioridade: não-geração, redução, reutilização, 
reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e 

disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos.”



Os objetivos globais do Desenvolvimento Sustentável



Empresas

Governo

Prefeituras

Sistema ONUSociedade Civil

Academia

Champions

ALGUMAS ORGANIZAÇÕES ENGAJADAS



http://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-how-food-connects-all-the-sdgs.html







Considerações

 Pensamento de ciclo de vida

• Pergunte-se sempre qual a função de qualquer coisa

• E pense em (impactos ao longo da cadeia de valor de) alternativas para esta função

 Revisão de hábitos

• Acostume-se a não ter respostas definitivas para nada: a inovação é bem-vinda!

• Aprenda a prestar mais atenção na sua intuição

 Competência de diálogo - alianças

• Quais elos da cadeia devem estar envolvidos num problema e sua solução?

 Visão holística de impactos, suas razões e consequencias

• Questione sempre a fonte das informações

• Seja (um cidadão!) crítico e construtivo!



| Conhecimento é o único recurso que cresce, quando compartilhado
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Addressing your challenges


