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Sustentar 2013 terá como tema central o Projeto Construção de Nação Sustentável 
São ao todo 240 palestrantes e 22 eventos simultâneos, entre eles fóruns, workshops e 

feira de produtos e serviços. 
 

Com o objetivo de promover um amplo diálogo sobre importantes questões 
socioambientais do planeta, o SUSTENTAR 2013- 6º Fórum Internacional pelo 
Desenvolvimento Sustentável – vai reunir cerca de 240 palestrantes no Minascentro, 
Belo Horizonte, nos dias 29 e 30 de agosto. Para participar, basta entrar no 
www.sustentar.net e se inscrever. 
 
O evento, considerado o maior fórum de sustentabilidade da América Latina, vai 
realizar 22 atividades simultâneas. Entre elas estão exposições, palestras sobre 
responsabilidade socioambiental, economia verde, biodiversidade, gestão das águas, 
eficiência energética, cidades sustentáveis, combate à fome oculta, mudanças 
climáticas, atrações culturais, olimpíada de sustentabilidade, feira de produtos e 
serviços, cursos, seminários e workshops. A estimativa é de que oito mil inscritos 
passem por lá. Confirmaram presença representantes da Organização das Nações 
Unidas (ONU), do governo, iniciativa privada, setores empresarial e industrial, 
pesquisadores, ONGs, acadêmicos, estudantes e civis. 

Este ano, o Instituto Sustentar, responsável pela concepção e organização do fórum, 
elegeu o tema “Projeto de Construção de Nação Sustentável” para nortear as 
discussões.  A finalidade é auxiliar no planejamento estratégico nacional, articulando e 
integrando propostas com a colaboração da cada setor a da construção de uma nação 
social, ecológica e economicamente mais viável. Em parceria com o Instituto Orior e 
Fundação Dom Cabral, o formato foi idealizado pelo coordenador das atividades de 
pesquisa do Centro de Referência em Gestão Responsável para a Sustentabilidade da 
FDC, Raimundo Soares. 

O movimento é constituído por um Comitê Gestor e cinco Grupos Focais: empresarial, 
governamental, acadêmico, ONGs e mídia, e  vai agrupar estudos, pesquisas e 
documentos que criem modelos de Nações Sustentáveis para integrá-los à sociedade 
global.  

A coordenadora institucional do SUSTENTAR, Jussara Utsch, enfatiza que o projeto vai 
colaborar na construção de uma sociedade mais articulada, responsável e protagonista 
na confecção de um futuro desejado e coerente com as grandes mudanças no cenário 
mundial. “Facilitar a organização da sociedade e fornecer estímulos com base em 
modelos que promovam a sustentabilidade é a nossa meta. Outro objetivo é conectar, 
convidar e inspirar pessoas, governos e mercados para dar concretude a um futuro 
sustentável e fazer a diferença na vida diária de cada cidadão”, reforça. 
 

http://www.sustentar.net/
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Entre os conferencistas internacionais que participarão de fóruns no Minascentro está 
a professora da Universidade de Cincinnati e presidente da  Associação Nacional de 
Comunicação dos EUA, Juddith S. Trent. Ela vai atuar no fórum Comunicação e 
Responsabilidade Socioambiental com a pauta marketing político e a sustentabilidade.  
Autora de 28 livros, Juddith é responsável pela maior e mais longa pesquisa no mundo 
sobre eleições presidenciais nos EUA.  
 
Uma das principais especialistas da Europa em responsabilidade social empresarial e 
em consumo sustentável, Elisabeth Laville, vai participar do Fórum de 
Responsabilidade Socioambiental. Ela é fundadora e diretora da Utopies, consultoria 
francesa pioneira em estratégias de sustentabilidade. É também autora de best-sellers. 
A especialista já recebeu prêmios de reconhecimento do governo francês, como Veuve 
Clicquot, e a medalha de Melhor Empresária do Ano, em 2008. 

Entre os palestrantes nacionais está o Diretor do Instituto de Pesquisa Ambiental da 
Amazônia (Ipam), Paulo Moutinho, o jornalista Alexandre Teixeira, autor livro 
“Felicidade S.A.”, fruto de um ano de pesquisas sobre felicidade no trabalho. Ele foi, 
por quatro anos, foi editor-executivo e redator-chefe da revista Época Negócios. Fábio 
Feldmann, consultor ambiental, administrador de empresa e Roberto Smeraldi, 
membro do Fórum Brasileiro sobre Mudanças Climáticas e de conselhos de 
sustentabilidade de diversas empresas também confirmarm presença. Smeraldi é 
diretor da OSCIP Amigos da Terra – Amazônia Brasileira. Jornalista, publicou ensaios e 
livros sobre desenvolvimento, sustentabilidade, políticas públicas, Amazônia, florestas, 
viagem e gastronomia: seu livro mais recente é o Novo Manual de Negócios 
Sustentáveis (Publifolha, 2009).  

O ambientalista Mário Mantovani, diretor de Mobilização da Fundação SOS Mata 
Atlântica, vai debater sobre o desmatamento da floresta e os prejuízos causados pela 
devastação.  

O painel sobre os desafios do combate à fome oculta na América Latina ficará a cargo 
da DSM, empresa especializada em atividades em Ciências da Vida e em Ciências de 
Materiais. Este ano, a DSM fechou um novo acordo com o Programa Alimentar 
Mundial das Nações Unidas (WFP), a maior organização mundial de combate à fome, 
no Fórum Econômico em Davos, na Suíça. O documento garante a parceria entre as 
duas entidades por mais três anos, até 2015, selada para combater a fome oculta e a 
má nutrição nos países em desenvolvimento.   

Ainda nesta edição, o 6º Salão de Tecnologias, Produtos e Serviços de 
Responsabilidade Socioambiental, vai expor novidades e produtos ecologicamente 
corretos, pesquisas do setor acadêmico com as maiores universidades de Minas 
(Corredor do Conhecimento), serviços e resultados, com entrada aberta ao público.  
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Para o professor e Pesquisador do Núcleo Petrobrás de Sustentabilidade da Fundação 
Dom Cabral (FDC) e coordenador do 6º Fórum de Responsabilidade Socioambiental, 
Cláudio Boechat, eventos como o Sustentar 2013 são fundamentais para elevar a 
discussão ao nível dos três grandes pilares do desenvolvimento sustentável, que 
consiste no tripé Econômico/Ambiental/Social. “Sabemos que o modelo 
socioeconômico e ambiental vigente é incompatível com o desenvolvimento 
sustentável. A escassez de recursos limitará o estilo de vida e padrão de consumo de 
todos. É preciso discutir esta equação e encontrar novos caminhos”, ressalta. 
 
Ranking de Produtos e Tecnologias Sustentáveis 2013 
 
Com o intuito de estimular a produção e o consumo sustentável no mundo 
corporativo, o Instituto Sustentar apresenta mais uma grande novidade. A sexta edição 
do fórum está promovendo o primeiro Ranking Produtos e Tecnologias Sustentáveis 
2013. A finalidade é avaliar o impacto das boas práticas de sustentabilidade no cenário 
empresarial brasileiro, dando visibilidade aos Produtos e Serviços da cadeia produtiva.  
 
Cerca de 40 empresas participaram e se inscreveram. Os três primeiros colocados na 
categoria Produto são o Polietileno Verde, da Braskem; a Inverse Viva! –Whirlpool, da 
Brastemp, e o Ecopaxx, da holandesa DSM, respectivamente. Já na categoria Serviços, 
lideram o ranking o Coprodutos, da ArcelorMittal, a Análise de Vulnerabilidade 
Climática, da Way Carbon e o resíduo Zero, da Whirlpool.  
 

Durante a homenagem, as organizações terão a oportunidade de expor um vídeo 
ilustrando o produto ou o serviço no auditório principal. Receberão ainda uma menção 
honrosa a Ecoblock, que participa com o produto Ecomadeira, e também para o 

Instituto Inhotim, pelo Programa de Educação Ambiental. 

 

Com os dados registrados, será produzido um Guia de Boas Práticas de 
Sustentabilidade, com um catálogo de Produtos e Serviços de todas as empresas 
validadas.  O objetivo é difundir as técnicas que tenham potencial de replicabilidade. 
“A iniciativa instigará inovação, economia de recursos naturais, reciclagem, educação 
do consumidor, entre outros benefícios”, relata Jussara Utsch. 
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