


A exemplo dos anos anteriores, a
mostra teve duas partes: uma exposi-
ção e um congresso. Na primeira, al-
gumas empresas montaram estandes,
nos quais expuseram conceitos, proje-
tos realizados, propostas, produtos e
serviços, apresentando ao público seu
investimento social. No congresso, fo-
ram realizadas mesas-redondas e pro-
feridas palestras por cerca de 100 es-
pecialistas de renome, entre os quais
diplomatas, ministros, juristas, empre-
sários, acadêmicos, parlamentares e
autoridades governamentais e repre-
sentantes de instituições estrangeiras,
como a Confederação das Indústrias da
Noruega. Houve ainda a apresentação
de cases de empresas com práticas
bem-sucedidas de responsabilidade
socioambiental.

O primeiro dia da mostra foi dedi-
cado à nova economia. Os destaques
foram as mesas-redondas: A Revolução
Industrial, Econômica, Ambiental, So-
cial e Política no Pós-Crise Mundial e
Fundo Amazônia e a Conexão com o
Desenvolvimento Sustentável. Segun-
do Eliane, a primeira lançou um olhar
para o futuro e serviu para "colocar a
lanterna na proa". Os debates deram
uma visão do que a crise trouxe para o
desenvolvimento sustentável. "Mostra-
ram o que a Fiesp vem falando há 18
anos: que, se o negócio não está calca-
do na responsabilidade social, ele não
é sustentável", diz. Na segunda mesa-
redonda foram discutidos os fundos
criados para a preservação da Amazô-
nia Legal e a responsabilidade das em-
presas e dos industriais nessa questão.

SUSTENTABILIDADE. O meio ambiente
foi o eixo temático do segundo dia. En-
tre outros assuntos foram debatidos o
Código Florestal e as responsabilida-

des das indústrias nessa questão; a
evolução do Protocolo de Kyoto e a ex-
pectativa da posição do Brasil na Con-
ferência de Copenhague, que será rea-
lizada em dezembro e na qual será
assinado novo tratado ambiental; e a
Greenbuilding (arquitetura industrial
sustentável), além da reforma tributá-
ria verde. "O objetivo desta última é
criar instrumentos para premiar quem
contribui para proteger o meio am-
biente com a redução de impostos e
punir aquele que polui, que deve
pagar mais", afirma Rosa Ramos,
advogada membro do Conselho Supe-
rior de Meio Ambiente (Cosema), da

Fiesp, que ajudou na elaboração da
programação da mostra.

Segundo Rosa, os debates desse dia
deixaram claro que o empresário que
não enxergar e respeitar o meio am-
biente como patrimônio público, que
deve ser assegurado e protegido para
o uso coletivo, colocará em risco a per-
manência da sua atividade no mercado.
"As empresas hoje são avaliadas não só
em razão da qualidade dos seus produ-
tos mas também pela preocupação e
pelo comprometimento em poluir o
mínimo possível", afirma ela. "Os em-
presários sabem que os ganhos vão
além da preservação ambiental. Fora
isso, as grandes empresas e multina-
cionais exigem dos seus fornecedores
a certificação, o que a torna uma ques-
tão recorrente."

No terceiro dia do evento, o tema
central dos debates foi a sustentabili-

dade. "Há uma crescente
preocupação com o assun-

to, pois as empresas têm
percebido que ele está
relacionado também com

a sua performance e com-
petitividade", explica Alber-

to Ogata, presidente da As-
sociação Brasileira de



Qualidade de Vida (ABQV), que coor-
denou a programação sobre sustenta-
bilidade. 'Temos dois desafios impor-
tantes: envolver as pequenas e médias
empresas e buscar desenvolver pro-
gramas efetivos, bem elaborados, com
indicadores confiáveis e metodologia
adequada. A mostra colaborou, por
meio do intercâmbio e do aperfeiçoa-
mento técnico, para que possamos en-
frentar esses desafios."

Entre outros temas, representantes
de empresas, do governo e da socieda-
de discutiram como buscar a melhoria
da performance da educação para atin-
gir níveis de países como a Coréia do
Sul. Numa mesa-redonda sobre desa-
fios para a sustentabilidade da assistên-
cia à saúde nas empresas brasileiras,
concluiu-se que a assistência à saúde de
boa qualidade é limitada e que muitas
empresas (particularmente as micro e
pequenas) têm dificuldades em ofere-
cer esse benefício a seus empregados.
Além disso, algumas não suportam os
constantes aumentos nos custos de as-
sistência médica. O estilo de vida não
saudável e o envelhecimento da popu-
lação também foram debatidos.
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