
Prêmio Eco aprofunda critérios, diz presidente do Grupo Full Jazz  
 
Não basta montar um projeto de Responsabilidade Social se não houver mudanças no processo 
de produção. Esta é a visão da presidente do Grupo Full Jazz de Comunicação e membro do 
Conselho de Administração da Amcham, Christina Carvalho Pinto. Para ela, quando se fala em 
Gestão Sustentável, processo é a palavra-chave. 
 
A executiva, que é também colunista do portal Mercado Ético www.mercadoetico.com.br , 
ressalta a importância do Prêmio Eco, que neste ano completa 25 anos. E diz que as iniciativas 
que buscam Sustentabilidade dentro das companhias devem partir dos líderes. “Tudo começa 
com o CEO”, afirma.  
 
Amcham: Como iniciativas como o Prêmio Eco têm acompanhado as mudanças nos trabalhos 
de Responsabilidade Social e Sustentabilidade das empresas no Brasil? 
Christina:O Prêmio tem procurado aprofundar cada vez mais seus critérios. Hoje em dia é 
fundamental, por exemplo, levar em consideração o processo das empresas, das indústrias. 
Não basta montar um projeto de Responsabilidade Social se não houver mudanças na 
produção. Companhias que não respeitam a vida humana, o ar e a água não podem ser 
premiadas. É preciso saber o que é feito no seu processo interno, e isso o Prêmio Eco tem 
buscado com muita competência.  
 
Amcham: No portal Mercado Ético, a senhora afirma que Sustentabilidade não é apenas um 
conceito, mas sim um sentimento. Como isto ocorre? 
Christina:Existem dois níveis em que o assunto Sustentabilidade tem sido tratado: um em que 
a verbalização é intensa, mas a consciência é precária. Outro em que se fala menos e se faz 
mais. Fazer não envolve apenas a prática, mas um trabalho interno que certamente se refletirá 
na vida pessoal e na vida profissional. Esse é um esforço sentimental, quase espiritual, no 
sentido em que se aprende que a própria vida não pode ser melhor que a vida do planeta. 
 
Amcham: Como é possível colocar em prática conceitos como esse? 
Christina: Economizar água e trocar lâmpadas incandescentes convencionais por lâmpadas 
fluorescentes compactas são exemplos de ordem prática. Um outro ponto muito importante é 
começar a fazer perguntas e se questionar, pois não sabemos como reconstruir um planeta 
que está em rota de implosão. Estou certa de que precisamos de atitudes imediatas e práticas, 
embora elas jamais sejam suficientes. Teremos que reinventar a vida na Terra.  
 
Amcham: Que mudanças surgirão com esses novos conceitos de vida? 
Christina: Haverá mudanças no sistema financeiro, no sistema industrial, no sistema de vida 
pessoal, nos hábitos urbanos e nos hábitos rurais. No entanto, nenhum de nós sabe a resposta 
macro, por isso precisamos começar por perguntas e práticas no micro. Vamos dar a largada 
fazendo perguntas cabíveis e tomando atitudes para esse novo contexto de vida.  
 
Amcham: O que pode ser feito nas empresas para incentivar práticas de gestão sustentável 
dentre os colaboradores? 
Christina: Tudo começa com o presidente. Naturalmente as coisas acontecem a partir do 
momento em que o CEO tem o chamado insight. Foi o caso, por exemplo, do presidente da 
Interface, a maior fabricante de carpetes do mundo. Ele, que possui fábricas em diversos 
países, um belo dia decidiu fazer o que todo CEO deveria fazer obrigatoriamente: percorrer a 
cadeia inteira de produção do seu produto para entender de fato qual empresa ele representa. 
Ao percorrer essa cadeia pessoalmente, ele passou a ser um verdadeiro líder capaz de 
revolucionar todos os processos. 
 
Amcham: No Brasil, quem é um líder nesse sentido?  
Christina: O Fábio Barbosa, presidente do ABN Amro Real, é um exemplo de liderança. Isso 
porque ele teve uma visão não como executivo, mas como ser humano. Ele propôs a criação 
de um cadastro onde os fornecedores do banco teriam que preencher uma série de itens que 
demonstrassem o que é feito no dia-a-dia da empresa. Assim eles puderam mudar a relação 
com os fornecedores e clientes.  
 



Amcham: Como os conceitos de gestão sustentável são aplicados no grupo Full Jazz? 
Christina: O grupo tem clareza em relação às atividades que pratica. Não trabalhamos com 
qualquer tipo de produto prejudicial à saúde, não trabalhamos mais com bebida alcoólica. 
Tabaco e armas nem pensar. Somos contra o marketing político e não concordamos em vender 
nossa competência para causas que possam prejudicar a cidade e as pessoas que nela vivem. 
Buscamos uma comunicação que não agrida o ser humano e que tenha empatia com o planeta 
e a vida. 
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