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30 ❘❘❘ sustentabilidade

A lgumas das questões que deve-
rão nortear as ações das empre-
sas em direção a uma atuação 
sustentável começam a ser deli-

neadas com a regulamentação da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, no 

Agora, a PNRS está em fase de entendi-

Para ampliar o debate sobre a ques-
tão, a ABRE – Associação Brasileira de 
Embalagem, realizou no dia 24 de março, 
o I Encontro Internacional de Sustenta-
bilidade que teve como tema “A inter-
dependência entre negócios e meio am-
biente - tendências globais, a nova ordem 
da gestão empresarial e a integração da 

Segundo Samyra Crespo, secretária de 
Articulação Institucional e Cidadania Am-
biental, do Ministério do Meio Ambiente, 
em palestra durante o evento, a primeira 
versão da PNRS deverá ser levada para 

-
bém está em andamento uma proposta do 
plano de Produção e Consumo, para abrir 
canais de diálogo com o setor produtivo e 
para a valorização e reconhecimento de ini-
ciativas voluntárias mais avançadas, que 
são inspiradoras para outros segmentos”, 

-
ção delicada, pois envolve o poder público, 

É preciso conversar com a indústria, sem 
prejudicá-la ou onerá-la, e temos que levar 
em conta o elo fraco, que é o consumidor, 
trabalhando o princípio da responsabilida-

Para o economista Eduardo Giannetti, 
a mudança climática é a pauta do século 21, 
e nessa questão é preciso antecipar-se, agir 
no tempo presente tendo em vista o futuro, 
para responder à questão: Qual é o melhor 
modo de transitarmos para uma cultura de 

-
mos longe da percepção do que é necessário 

ponto em que três países respondem por 
61% das emissões globais de gases de efeito 

-
cessário fazer para que a temperatura da 

A discussão sobre sustentabilidade avança,
mas há muitas dúvidas sobre o que é necessário fazer

Hora de fazer

do século, temperatura que é considerada 
limítrofe? Pelos cálculos, será necessário 
dobrar os índices de redução das emissões, 

Segundo Giannetti, o mundo vive um 
-

gética e tecnológica não leva a um mundo 
-

cia energética leva à redução no custo dos 
bens e ao aumento do consumo em escala 

não contempla o impacto ambiental contido 

Para uma mudança profunda será preciso 
repensar o sistema de preços relativos, e 

Julian Carroll, diretor geral do Euro-
pen - European Organization for Packa-
ging and the Environment, organização 
que promove a interface entre governo e 
indústria fabricante e usuária de embala-
gens na Europa, apresentou as diretrizes 
européias para a promoção do desenvolvi-
mento sustentável de produtos e embala-

visível na Europa de descolamento entre as 
curvas de evolução do PIB, que aumentou, 
e o consumo de embalagem, que vem se 
mantendo constante, enquanto diminui o 
volume de embalagens que vai para o ater-

como parte da solução, e não, como parte 
do problema, assim como a sustentabilida-
de deve ser vista como um caminho e, não, 

Então, em vez de se falar sobre como uma 
embalagem é sustentável, é preciso saber 
como a embalagem pode agregar valor ao 

Eloísa Garcia, do Cetea – Centro de 

como levar o desenvolvimento susten-
tável para as empresas, através de três 
pontos: a gestão ambiental de processos 

-
tal de um produto, através da aplicação 

incorporação de aspectos ambientais no 

Maurício Groke, presidente da Abre,
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Luciana Pellegrino,
diretora executiva da Abre.

Samyra Crespo, Secretária de Articulação 
Institucional e Cidadania Ambiental.

Eduardo Giannetti,
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