
com a produção desenfreada, superestimando a ca-
pacidade do Planeta de assimilar a exploração ili-
mitada dos recursos naturais e o poder dos ecossis-
temas de se reciclarem ante a devastação. Somente

algumas mentes
mais lúcidas an-
teviam a armadi-
lha em que se es-
tava convertendo
o modelo quase
irresponsável de
desenvolvimento.
Uma delas era o
filósofo, paleon-
tólogo e teólogo

francês Pierre Teilharâ de Chardin. Em O Futuro
do Homem, coletânea de textos escritos entre 1920 e
1952, ele ja discutia a questão da sobrevivência.

E esse futuro previsto pelo pensador chegou. Fe-
lizmente, a consciência sobre a sustentabilidade não
é mais o alerta isolado de alguns cientistas e pes-
quisadores. Trata-se de desafio assumido por parte
expressiva dos empresários, trabalhadores e orga-
nismos multilaterais, entre eles instituições que, há
algumas décadas, ninguém imaginaria que estives-
sem hoje dedicadas à equação da sobrevivência.

Exemplo emblemático do comprometimento com
os preceitos do desenvolvimento sustentável é o re-
cente relatório do Banco Mundial relativo ao merca-
do internacional de carbono, estabelecido pelo Proto-
colo de Quioto. A comercialização de créditos cresceu
mais de 100% em 2007, atingindo US$ 64 bilhões.
Muito mais do que um bom negócio para empresas
do mundo emergente ou em desenvolvimento que ab-
dicam da emissão de gases do efeito estufa, conver-
tendo sua quota em créditos de carbono, o número
expressa um ganho para a humanidade.

Contudo, o Banco Mundial, a ONU, o Fundo
Monetário Internacional e a FAO (Organização das

Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação)
não estão preocupados apenas com as mudanças cli-
máticas. De modo muito correto, aliás, todos vêem
a questão de maneira mais ampla e holística, en-
focando, também, a recuperação e preservação de
biomas e ecossistemas, o uso racional dos recursos
naturais e a oferta de energia e alimentos.

Tais reflexões estavam muito nítidas no recente
alerta do presidente do Banco Mundial, Robert B.
Zoellick, quanto à necessidade urgente de reagir às
ameaças da escassez de alimentos e energia. Em
uma releitura do que dizia Teilhard de Chardin,
Zoellick salientou ser "necessário construir as ba-
ses para maximizar a oportunidade e a esperança
para todos a longo prazo".

O universo corporativo, obviamente, não pode fi-
car alheio a esse movimento voltado à sobrevivên-
cia da presente civilização com dignidade e um mí-
nimo de qualidade de vida. Todos têm de fazer sua
parte. É com esse espírito que, ao assumir a presi-
dência da Abigraf Nacional, com a dificílima mis-
são de suceder no cargo a Mário César de Camargo,
grande e competente líder, eu gostaria de contribuir
para engajar definitivamente a entidade e o setor
na corrente mundial em prol de um mundo melhor.
Com essa meta, criamos o Prêmio Abigraf de Res-
ponsabilidade Socioambiental, cujo detalhamento
será brevemente divulgado. Trata-se de uma res-
posta consistente da indústria gráfica brasileira ao
desafio da sustentabilidade.

No cumprimento dessa meta e de tantas outras a
serem implementadas na gestão que se inicia, bem
como na continuidade de ações importantes desen-
volvidas anteriormente, é decisiva a participação
plena de todo o Sistema Abigraf. Por isso, ampliare-
mos a interação com as regionais e demais entida-
des de nosso universo associativo. Diálogo, coopera-
ção e sinergia serão valores cada vez mais presentes
na saga do contínuo fortalecimento e maior repre-
sentatividade da indústria gráfica brasileira. É com
o somatório de forças que daremos nossa contribui-
ção à prosperidade das empresas do setor e do mer-
cado e registraremos nosso exemplo de civismo e res-
ponsabilidade com o presente e o futuro.

aploger@melhoramentos .com.br

partir da Revolução Industrial, ao longo
de todo o século 19 e quase até o fim do 20,
a humanidade preocupou-se tão-somente

Diálogo, participação
e responsabilidade
social

Text Box
Fonte: Revista Abigraf, ano XXXIII, n. 235, p. 7, maio. 2008. 




