
SUSTENTABILIDADE NA PRATICA 

Urn born exemplo de sustentabilidade no ambiente corporativo e 0 Progra
rna Ecos do Sistema CNC-SESC-SENAC (Confederar;ao Nacional do Comer
cio - Servir;o Social do Comercio - Servir;o Nacional de Aprendizagem Co
mercial), lanr;ado em marr;o de 2010 e direcionado ao publico interno das 
tres instituir;6es. Mario Henriques Saladini, funcionario do Sesc Nacional 
e responsavel pelo Programa, conta na entrevista a seguir os avanr;os alcan-
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~ados e a importancia do Ecos para 0 fortalecimento de uma cultura cidada 
e sintonizada com as demandas de uma economia de baixo carbono. 

••• Como 0 Program a demonstra seu compromisso com as premissas 
da sustentabilidade? 

o Ecos trabalha a sustentabilidade corporativa em quatro subgrupos: gestiio, 
desenvolvimento, capacita~ao e comunica~ao. As a~6es incluem 0 acom
panhamento de indicadores de desempenho ambiental, a manuten~ao de 
uma arquitetura ecoeficiente, a produ~ao de relatorios, entre diversas outras. 
A}(!m dis so, procuramos incorporar a cultura sustentavel como valor corpo
rativo, por meio da cria~ao e consolida~ao de documentos referenciais ins
titucionais. 0 Programa tam bern promove palestra.s, oficinas e campanhas 
de conscientiza~ao para 0 publico intemo das tres entidades . 

••• Voce pode dar alguns exemplos dessas a~6es? 

Destaco as campanhas: Cafezinho consciente (economia de 2.324.000 copos 
descartaveis), Sacolas pl:isticas? Nao, obrigado! (economia de 37.000 sacolas 
plasticas) e E ou nao e?, esta sobre separa~ao de residuos. Criamos tambem 
a Videoteca Ambiental SESC-SENAC, as placas informativas Ponto Verde e 
o Plano de Gestao de Residuos Solidos (PGRS), 0 qual contempla a coleta 
seletiva solidaria e os pontos de entrega voluntaria para oleo de cozinha e 
baterias. Of ere cern os tambem oficinas, como a de horta caseira, e cursos 
como 0 Construindo Negocios Sustentaveis - Uniethos . 

••• Que a~6es contribuem para a economia verde? 

Ha muito 0 Sistema CNC-SESC-SENAC investe na prote~ao do meio ambien
te, sinalizando a transi~ao para uma economia verde. Em 1996, 0 Departa
mento Nacional do SESC adquiriu a Estancia Ecologica SESC Pantanal, que, 
aIem de urn centro social de atividades e urn hotel sustentavel, abriga a maior 
Reserva Particular do Patrimonio Natural do Brasil. Com 107.996 hectares 
- quase 0 mesmo tamanho do Estado do Rio de Janeiro - possui, segundo 
estudos, urn estoque de 7.600.000 toneladas de carbona sequestrado. 

Diversas a~6es socioambientais tern sido desenvolvidas em carater 
permanente, com destaque para a estrutura ecoeficiente, que evidencia a visao 
empreendedora e a preocupa~ao da diretoria com a mitiga~ao dos impactos 
ambientais. Entre as ecotecnicas implantadas nos Departamentos Nacionais 
do SESC e do SENAC, podemos citar a esta~ao de tratamento da agua, a es-



tar;ao de tratamento de efluentes, a torre de agua gelada, descargas a vacuo, 
temporizador de torneiras, reliso da agua para irrigar;ao, alem de geradores 
a gas, aquecedores solares, sistema automatizado de ar-condicionado, vidros 
laminados, claraboias, lajes e telhados terrnicos. Em principio, urn projeto 
arquitetonico com essas caracteristicas pode ficar em torno de 25% mais caro, 
mas, ainda assim, e urn otimo negocio, pois 0 retorno e garantido, perrnitindo 
a migrar;ao gradativa para urn modelo de economia de baixo carbono . 

••• Quais os proximos passos? 

o Departamento Nacional do SESC esta produzindo sua Politica de Susten
tabilidade, com 0 objetivo de internalizar a sustentabilidade como nova for
ma de gestao. Apos sua publicar;ao, sera 0 principal instrumento de apoio 
ao surgimento de projetos que, assim como 0 Programa Ecos, promoverao 
o uso parcimonioso dos recursos e a redur;ao das possiveis externalidades 
negativas, decorrentes de suas atividades operacionais . 

••• Quais os principais desafios empresariais na transir;ao rumo a uma 
economia verde? 

A propria definir;ao de economia verde, criada pelo PNUMA (Program a das 
Nar;6es ~nidas para 0 MeioAmbiente),ja e 0 desafio que as empresas enfren
tarao para essa transir;ao: "Melhorar a qualidade de vida e equidade social, 
reduzindo significativamente os riscos ambientais e a escassez ecological!. 
Para que essa transir;ao seja a menos traumatica possivel, urn born comer;o 
e adotar os principios estabelecidos ha 20 anos pela Agenda 21, na Eco-92, 
adequados ao contexto corporativo, de forma que as empresas tenham como 
prioridade nao apenas 0 forte desempenho economico, mas a equidade in
tergeracional, com uma analise equilibrada dos objetivos sociais, economi
cos e ambientais. Talvez esse seja urn dos grandes desafios, uma vez que a 
grande competitividade de produtos e servir;os no mercado se contrap6e a 
demanda de investimentos iniciais volumosos para a efetivar;ao de praticas 
sustentaveis. Sera dificil migrar para urn modelo de economia de baixo car
bono enquanto a sustentabilidade for encarada como mais urn custo ou, 
ainda, como filantropia. Devemos insistir que a sustentabilidade e, sem dli
vidas, urn otimo negocio, pois trabalha com valores tangiveis e intangiveis, 
determinantes para uma gestao empresarial estrategica . 

••• Como voce avalia a questao da sustentabilidade hoje? 

Acredito que vivemos urn momenta muito oportuno de transir;ao e de rup-
tura de paradigmas. Apesar de ainda haver certo ceticismo, boa parte da so- 157 
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ciedade ja compreendeu que estamos as vesperas de uma crise ambiental 
sem precedentes. 0 apelo da sustentabilidade e a'favor da vida, 0 que induz 
a ado~ao de novos valores, capazes de influenciar 0 cotidiano das pessoas 
e promover urn debate etico sobre a rela~ao do homem com 0 meio am
biente urbano e natural. Esse processo e longo, permanente e necessario, e 
seus primeiros resultados provavelmente so poderao ser percebidos pelas 
gera~oes futuras. 0 assunto esta em yoga e a informa~ao esta disponivel 
em profusao na internet. Porem ainda falta coerencia entre 0 discurso e 
a pratica. A sustentabilidade nao pode ser apenas verbalizada, ela precisa 
ser praticada, cotidianamente. 


	img138
	img139
	img140
	img141.pdf

