O mercado e o
meio ambiente
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A sustentabilidade é o ato de preservar. A etimologia
da palavra vem do latim sustentare que significa
sustentar e preservar, mais com o sufixo bilidade
que significa habilidade. Ou seja, a sustentabilidade
significa a habilidade de sustentar e preservar.

A definição surgiu na primeira conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente
(Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento), em 1972. Nela foram
discutidas as atividades humanas em relação ao meio ambientee foram lançadas as
bases das ações ambientais em nível internacional. O foco foi chamar a atenção para
as questões relacionadas com degradação ambiental e a poluição.

A sustentabilidade não é direcionada só ao meio ambiente, mas também está
associada ao bem estar social, presente e futuro. Para ser mais preciso ela é focada
em três pilares, que são chamados de tripé da sustentabilidade, eles são:

Social

A sustentabilidade social
sugere a igualdade dos
indivíduos, baseado no bem
estar da população. Para isso,
é necessária a participação
dos indivíduos, com intuito
de fortalecer as propostas de
desenvolvimento social, acesso
à educação, cultura e saúde.

Ambiental

Econômico

A sustentabilidade ambiental abrange a conservação
e a manutenção do meio ambiente. O objetivo dela é
que os interesses das gerações futuras não estejam
comprometidos pela satisfação das necessidades da

A sustentabilidade econômica é fundamentada num modelo de gestão

geração atual.

sustentável. Isso implica no uso adequado dos recursos naturais, que
objetivam o crescimento econômico, o desenvolvimento social e melhoria
da distribuição de renda. De maneira resumida, corresponde à capacidade
de produção, de distribuição e de utilização das riquezas produzidas pelo
homem, em busca de uma justa distribuição de renda.

Além do tripé, a sustentabilidade possui outras subdivisões que foram
agregadas conforme a necessidade. A sustentabilidade empresarial é um
exemplo disto. Muitas estratégias de responsabilidade social de empresas
estão pautadas na sustentabilidade.
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Setor
automotivo
A Ford reestruturou as políticas ambientais
de seus espaços. Ela estabeleceu diversos
compromissos com o meio ambiente, tais como
minimizar o impacto ambiental que suas fábricas
criam. Além de combater a poluição do ar, da água
e do solo.

Na maior e mais antiga fábrica da montadora no
Brasil, a unidade de São Bernardo – São Paulo,
uma das ações é a arrecadação de óleo de cozinha
usado, com participação do restaurante e dos
empregados. O material utilizado na fabricação
de sabão e outros produtos de limpeza, todo
processo realizado pela ONG Trevo.

Na fábrica de Camaçari, Bahia, o conceito de
sustentabilidade está na arquitetura dos prédios.
Eles foram construídos de forma para aproveitar
ao máximo a luz e a ventilação natural, o que

A fábrica de Taubaté, em São Paulo, não envia resíduos para aterros sanitários

proporciona um maior conforto e um baixo

desde janeiro de 2015. Os empregados da fábrica são incentivados para

consumo de energia. Os espaços também realizam

fazer a coleta seletiva. Todo o material é encaminhado para uma cooperativa

a coleta seletiva de resíduos sólidos, captação da

de reciclagem. Além disso, o espaço atende todos os requisitos legais e

água da chuva para alimentação dos lagos e faz

ambientais, incentivando a prevenção contra a poluição do ar, água e solo.

tratamento dos efluentes industriais.
Além das fábricas, no Campo de Provas de Tatuí, que possui 250 milhões de
quilômetros dedicados às áreas de testes, o meio ambiente é preservado.
Lá é realizada a manutenção da mata original que envolve a região, além do
desenvolvimento de um programa de conservação de uso de água e energia.

Pequenos
empreendedores
Não é necessário ser um grande conglomerado industrial para implementar medidas sustentáveis.
Pequenas e médias empresas também podem aderir à sustentabilidade e colher bons frutos dela.

A economia brasileira e mundial já vem trilhando caminhos sustentáveis há certo tempo. Aplicar
medidas pró-sustentáveis em sua empresa não trará apenas benefícios no meio ambiente, mas
também para o seu bolso.

É complicado e caro instalar painéis solares e todo um sistema de reutilização de água, mas
pequenas atitudes podem ajudar a economizar. E quem sabe contribuir para a instalação
de tais equipamentos.

Um bom começo é reduzir o uso de plásticos. Em média, o Brasil descarta 11 milhões de
quilos de plástico todo o ano e recicla apenas 1% de sua produção. Isso faz do nosso país o
4º maior produtor de plástico do mundo e um dos que menos recicla. Mas quais alternativas
podem ser tomadas?

• Evitar o uso de copos e talheres descartáveis;
• Optar por sacolas de papel ao invés de plástico;
• Reciclar sempre que possível.

Fazer a reciclagem não é complicado. Diversas cidades brasileiras oferecem postos de
coleta seletiva. Apenas por separar o reciclável (papel, plástico, metal e vidro) do orgânico
(restos de comida) já é mais do que suficiente.
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O que
dá para
reciclar?

UM PROJETO DE:

COM APOIO DE:

O que pode reciclar

O que não pode reciclar

Papel

Folhas de caderno, recibos,
jornais, revistas, papelão, cartões
de visitas, fotocópias e outros

Papel higiênico, guardanapo,
com restos de comida ou graxa

Plástico

Garrafas pet, copos e talheres
descartáveis, embalagens
plásticas, recipientes de produtos
de limpeza e outros

Isopor, adesivos, espumas,
teclados e acrílico

Vidro

Garrafas, potes, copos
e embalagens

Espelhos, cristal, frascos de
medicamentos, lâmpadas e vidro
temperado

Metal

Latas de alumínio e aço,
ferragens, canos, esquadrias
e tampas

Esponjas de aço, pilhas, clipes
e grampos

