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Práticas sustentáveis, necessidades e oportunidades do momento.
Nos últimos anos tem crescido a
preocupação de todos em relação a um tema que há
muito tempo é conhecido, mas nunca se foi dado tanta
importância quanto atualmente. O meio ambiente hoje
é um assunto que preocupa a humanidade.

É lei federal, todo mundo sabe, mas
pouca gente respeita. De acordo com o Código de
Trânsito Brasileiro, dirigir o veículo usando fones nos
ouvidos conectados a aparelhagem sonora ou com
telefone celular é considerado infração de trânsito
média e está sujeita a 4 pontos na carteira de
habilitação e multa de R$ 85,13. E isso tudo desde
1997, quando os dispositivos nem eram tão populares
assim!

Segundo
Heloísa
Nunes,
líder
educadora do B.I. International e sócia diretora da
Mendonça Nunes Ltda., “os dirigentes, gestores e
empreendedores dos dias de hoje estão cientes da
importância da sustentabilidade empresarial, pois a
administração sabe que deve procurar atingir os
objetivos propostos tendo sempre em mente as
necessidades das gerações futuras.”
Desta maneira, a tarefa de conciliar os
aspectos ambientais, econômicos e sociais constitui um
grande desafio. É preciso promover a inserção de todas
as partes envolvidas (comunidade, organizações,
instituições e indivíduos) de maneira transparente e
responsável,
objetivando
alcançar
resultados
satisfatórios para todos.
• Questão Social: Sem considerar a questão social, não
há sustentabilidade. Em primeiro lugar é preciso
respeitar o ser humano, para que este possa respeitar a
natureza. E do ponto de vista do ser humano, ele
próprio é a parte mais importante do meio ambiente.

Diante da importância do crescimento
sustentável e sabendo da responsabilidade de se
preservar o planeta, as empresas precisam ter
consciência de que as suas práticas internas e também
externas precisam estar de acordo com essa
necessidade.
Sabe-se que o atual modelo de
produção e consumo de bens e serviços não é
sustentável e precisa ser repensado. O conceito de
economia verde, que vem sido bastante debatido, tem
diversas concepções e está também ligado ao
crescimento econômico, geração de novas fontes de
empregabilidade e soluções consistentes para a
melhoria da qualidade ambiental, levando-se em conta
o baixo custo. A intenção é de que a Economia Verde
reformule as políticas públicas, os padrões de produção
e até o papel do Estado (governo).

• Questão Energética: Sem considerar a questão
energética, não há sustentabilidade. Sem energia a
economia não se desenvolve. E se a economia não se
desenvolve, as condições de vida das populações se
deterioram.
• Questão Ambiental: Sem considerar a questão
ambiental, não há sustentabilidade. Com o meio
ambiente degradado, o ser humano abrevia o seu
tempo de vida; a economia não se desenvolve; o futuro
fica insustentável
O princípio da sustentabilidade aplica-se a um único
empreendimento, a uma pequena comunidade (a
exemplo das ecovilas), até o planeta inteiro. Para que
um empreendimento humano seja considerado
sustentável, é preciso que seja:

Ecologicamente correto
Economicamente viável

“Ambiente limpo não é o que
mais se limpa e sim o que
menos se suja”.

Socialmente justo

Culturalmente diverso
Chico Xavier
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Sustentabilidade

