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sustentabilidade gestão da inovação
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Além de ferrAmentA pArA A conquistA de um mundo ecologicAmente 
correto, o conceito de sustentAbilidAde tAmbém é um excelente 

instrumento de gestão de negócios

Por Roberto Mangraviti*

O conceito de 
sustentabilidade 
transcende – e muito – 
a questão da ecologia. 
Um dos enfoques 

mais interessantes do tema se dá, 
também, pela ótica econômica. 
Aliás, apresentar o tema como 
uma oportunidade de negócio, 
baseado na expressão “fazer mais 
com menos”, é uma das formas 
mais produtivas de se discutir sua 

Europeia estima que será necessário 
constituir um fundo de 100 bilhões 
de euros, inicialmente, para 
combater estes desequilíbrios. 

Como fazer isso num continente 
totalmente endividado é a questão. 
O economista inglês, Nicholas 
Stern, assessor da ONU, que esteve 
em São Paulo em 2010, afirmou 
que em 2020 serão necessários 
de 2% a 3% da riqueza gerada no 
planeta para evitar uma catástrofe 
ambiental.

Na prática, isso significa que 
o consumidor brasileiro de uma 
família, na qual a capacidade de 
poupança é zero, terá que reduzir 
o consumo. Obviamente, essas 
notícias deverão ser abordadas 
com cuidado pelo empresário nos 
dias de hoje, visando a evitar fatos 
que passaram desapercebidos 
nos negócios no passado, e que 
poderão impactar drasticamente 
nossas empresas no futuro.

Pretendemos abordar todos esses 
assuntos nesta página dedicada à 
sustentabilidade, que será publicada 
a partir desta edição da revista 
Packing Cosmética. Nosso objetivo 
é divulgar sempre ao empresário 
e à população, alternativas e 
oportunidades relevantes sobre o 
tema, visando desenvolver um novo 
DNA nos negócios.
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Sustentabilidade 
que dá lucro

inclusão nos processos de gestão 
das modernas organizações.
Na verdade, a associação 
exaustiva e cansativa desse tema 
a questões ecológicas – com justa 
motivação, diga-se – colocou muitas 
vezes em segundo plano o aspecto 
econômico, no qual também se 
fundamenta a sustentabilidade. A 
responsabilidade social é outro 
fundamento do conceito sustentável. 
E é por meio da inserção desse 
conceito na estratégia das 
organizações, que os empresários 
também podem obter maior 
eficiência nas equipes de trabalho, 
dinamismo e oportunidades de 
novos clientes e mercados. Essa 
transformação da cultura das 
empresas é necessária em face da 
concorrência cada vez maior por 
conta da globalização e margens 
nem sempre atrativas ao investidor 
para sustentação dos seus negócios. 

A utilização do aspecto histórico, 
também é fundamental para 
compreensão da situação 
econômica, social e ambiental 
que nos encontramos atualmente. 
Destaque-se como exemplo disso 
a estimativa feita pelo jornalista e 
pesquisador Eduardo Bueno, dando 
conta de que a Coroa Portuguesa 
transportou sete milhões de árvores 
pau-brasil para Portugal durante 
a colonização. Outro exemplo, 
é que a expressão “Aquecimento 
Global” é mais que centenária, 
pois em 1896 Svante Arrhenius, 
químico sueco, alertou-nos que 
haveria elevação da temperatura 
do planeta. E outro, ainda, nos 
vem do século 18, quando o 
Ouvidor Pardinho já punia de 
forma pecuniária os caçadores 
nos arredores de Curitiba que 
desrespeitassem a fauna. 

Por falta de melhor análise das 
questões históricas no momento em 
que ocorriam, hoje, o mundo se 
defronta com notícias econômicas 
preocupantes. A Comunidade 


