




Por outro lado, o assunto dominante em 
todo o mundo, de governos a corpora
ções, passando pelo cidadão comum, é 
a preocupação com o desenvolvimento 
econômico sustentável. Em todo o plane
ta procura-se a fórmula de como crescer 
sem ferir ainda mais o meio ambiente. 
No Brasil, CEOs e especialistas em am
bos os temas têm se debruçado sobre es
ses assuntos. O professor Vicente Falco
ni, consultor em Gestão e fundador do 
Instituto de Desenvolvimento Gerencial 
(INDG), ilustra a comparação entre o pú
blico e o privado. "Uma organização pú
blica, do ponto de vista gerencial, nada 
tem de diferente de uma empresa", frisa 
ele. "Resultados devem ser perseguidos 

o tempo todo, com a finalidade de ser
vir ao cidadão cada vez mais", completa. 
Falconi, que assessorou o ex-governa
dor de Minas Gerais, Aécio Neves, em 
suas duas gestões, acredita na existên
cia de três fatores importantes para os 
resultados serem atingidos: liderança, 
conhecimento e método, tanto em re
partições públicas como em empre
sas privadas. "Bons resultados podem 
perfeitamente ser atingidos quando es
tes fatores são conduzidos com com
petência", destaca. "A conquista de re
sultados extraordinários, porém, vem 
de um método gerencial de adminis
tração, componente feito de disciplina 
e da sequência de procedimentos", diz. 



As questões sustentáveis também exis
tem a partir de ferramentas e indicado
res de qualidade. "O tema sustentabi
lidade sempre esteve em evidência em 
nossa companhia", diz o presidente da 
Nestlé, Ivan Zurita. Entre os projetos 
da empresa, está o tratamento da água 
captada pela fábrica. "A ideia é que a 
água saia da nossa empresa da mesma 
maneira que entrou, com qualidade." 
Outro tipo de atuação da Nestlé está 
na relação com os steakholders. "Ras
treamos nossos fornecedores para ter 
certeza de que são comprometidos com 
o meio ambiente", afirmou Zurita. A 
conscientização e a preocupação com 
gerações futuras estão na linha de fren

te da preocupação sustentável. "Temos 
um trabalho voltado à conscientização 
de crianças e adolescentes por meio de 
materiais de promoção e divulgação." 
Outro mecanismo de crescimento das 
ações sustentáveis é o intercâmbio de 
opiniões e o debate de assuntos rele
vantes. O Fórum de Comandatuba é 
considerado um dos grandes canais 
de novos negócios e ideias. "O Fórum 
é um facilitador para a discussão de te
mas relevantes", frisa Roberto Klabin, 
presidente do LIDE Sustentabilidade e 
da Fundação SOS Mata Atlântica. "As 
conversas entre os líderes trazem resul
tados positivos e discussões mais apro
fundadas no futuro", explica. 
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