
Bom exemplo: grandes empresas inspiram sustentabilidade  

 

 
O CEO Fórum Campinas reuniu cerca de 300 executivos para debater as dimensões ambiental, econômica e social da 

sustentabilidade empresarial 
 
 

Motivo de preocupação em todo o mundo em face dos problemas ambientais, sociais e 
econômicos decorrentes da exploração dos recursos do planeta, a sustentabilidade empresarial 
foi amplamente discutida no CEO Fórum promovido pela Amcham-Campinas na terça-feira 
(12/08). Executivos de grandes empresas que participaram do evento avaliam que debater o 
tema e dividir experiências é essencial para disseminar essa cultura. 
 
“Ao mostrar o que fazem, as companhias passam a servir de exemplo umas paras as outras. 
Isso é muito importante porque se busca fazer cada vez melhor e aprender com os outros”, 
disse Maurício Vasconcellos, presidente da AutoBan, que desenvolve projetos como o 
“Voluntários da Vida” e o “Estrada para Casa”. 

O encontro reuniu cerca de 300 profissionais dos mais variados setores da economia. Para o 
gerente regional da Amcham-Campinas, Luiz Eduardo Drouet, o interesse mostra que a 
iniciativa privada tem papel fundamental nesse processo. “As pessoas se preocupam com o 
assunto, mas não adianta a sociedade responsabilizar apenas o poder público. As empresas 
também têm que fazer sua parte”, afirmou.  

Papel do líder 

Drouet ressaltou que, quando se fala em sustentabilidade nas companhias, a ação efetiva e o 
empenho do líder tornam-se fundamentais para que os objetivos estratégicos sejam 
alcançados na prática. “O envolvimento do CEO é extremamente relevante porque é ele quem 
vai definir o tema como prioridade e inseri-lo no dia-a-dia.” 

Mesma visão tem o presidente da Scholle Packaging, Roberto Bucker, que participou do 
primeiro painel do fórum. “A liderança da empresa é muito importante nesse processo. Para as 
coisas serem bem executadas e saírem da melhor forma possível, é preciso que haja uma boa 
liderança”, reiterou. 

Além dos presidentes da AutoBAn e da Scholle, outros CEOs de grandes empresas 
apresentaram seus projetos de sustentabilidade no evento: Carlos Ferreira, presidente da 
Elektro; Luis Antonio de Souza Baptista, presidente da Saturnia; Glewerton de Munno, diretor 



de assuntos corporativos da Dell Brasil, Michael Young, vice-presidente da Dell, e Diptendu M. 
Sen, presidente da Fort Dodge. 

“Grandes ou pequenos, todos temos responsabilidades. É muito bom ver a atitude do 
empresário brasileiro”, afirmou Sen. Ele lembrou que, além de fortalecer a relação com a 
sociedade e os colaboradores, projetos que visam a sustentabilidade geram benefícios 
econômicos para os negócios.  
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