
Quero refletir sobre o discurso de 
sustentabilidade "politicamente corre
to", valorizado pelo público, e novo "me-
me" (unidade de informação / memória 
correspondente a uma evolução cultural 
propagada de uma mente para outra). 
Discurso colocado como apelo por mui
tas organizações e empreendedores. 

Ora, se não nos conscientizamos so
bre a enormidade deste novo paradig
ma, pois exige rever hábitos de con
sumo, novas formas de pensar e con
viver, não esperaríamos demais das 
organizações e empresas que usam 
este discurso? Quão profundas são es
sas comunicações sobre os compro
missos e ações próssustentabilidade? 
Seriam apenas modismo, apelo "mar-
queteiro" ou o desconhecimento esta
ria levando à simplificação do conceito? 
Examinemos. 

O termo sustentabilidade é sistêmi
co, significa mais que equilíbrio ambien
tal - produzir e desenvolver agora sem 
comprometer os recursos das gerações 
futuras -, pois abrange as vertentes es
pacial, econômica, política, cultural e so
cial (ver Ignacy Sachs, ecossocioecono-
mista). E o que significam? 

A sustentabilidade ecológica de
manda limitar o uso dos recursos natu
rais e os prejudiciais, reduzir a poluição 
e danos ao meio ambiente, e aumentar 
a proteção deste; tudo isso sem privi
legiar grupos da sociedade ou países. 
A sustentabilidade espacial enfoca os 

excessivos adensamentos urbanos e esva
ziamentos de áreas rurais, exigindo ações, 
projetos e geração de empregos rurais, mo
derna agricultura, agroflorestamento, in
dustrialização e rede de reservas naturais 
para proteção da biodiversidade. 

0 aspecto econômico exige a gestão mais 
equilibrada e eficiente dos fluxos de inves
timento privados, públicos, locais ou de fo
ra, reduzindo os impactos negativos sobre 
a sociedade e ambiente. O aspecto político 
considera os diversos interesses envolvidos, 
procurando negociações equilibradas, local, 
regional e/ou globalmente, enfrentando os 
inúmeros desafios para incluir realmente os 
diversos agentes afetados. 

A sustentabilidade cultural abarca o re
conhecimento, respeito e preservação das 
raízes e tradições culturais, dos valores es
senciais, e a continuidade dessa diversida
de na sociedade futura. A vertente social 
coloca a necessidade de maior equilíbrio no 
acesso à condições de vida material, bem 
como de possibilidades de ser, nivelando e 
encurtando o fosso existente entre os mais 
pobres e os mais ricos. 

Então, para ser consistente, tanto a es
tratégia de construção de vantagem compe
titiva que incorpore a sustentabilidade quan
to as ações de marketing que as expressem, 
necessitam ser claras o suficiente, apontan
do quais aspectos de sustentabilidade a que 
a organização está aludindo. 

Assim, reciclagem de copos plásticos e 
de papel usado e poupar energia elétrica são 
ações de sustentabilidade ecológica, mas 

são iniciativas que estão muito aquém do 
que a sociedade necessita! Ainda mais na ci
dade de São Paulo, em que, mesmo que se 
separe o lixo produzido, somente 1% do to
tal é de fato reciclado, e o restante vai parar 
em lixões. Por outro lado, sem uma profun
da revisão dos hábitos de vida e de consumo, 
não chegaremos a adotar ações que tenham 
mais impacto. Que tal incentivar os colabora
dores a usarem copos pessoais reutilizáveis? 
E se utilizarem transporte compartilhado, 
em vez de usarem seus carros? E se sugerir 
o uso de "combinações de roupas" para mi
nimizar a pressão para compra e troca cons
tante de roupas e sapatos? 

Outro enfoque: os resíduos sólidos. 
Exemplo: a indústria de pneus já está sen
do obrigada a gerar uma logística reversa 
para capturar e reprocessar os chamados 
pneus inservíveis. Mas, o que acontece com 
os produtos eletro-eletrônicos? Será que as 
indústrias e empresas estão se adiantando 
a 2014, ano fixado para redução importante 
no número de lixões, e encaminhando so
luções de recaptura, processamento desse 
lixo eletrônico? E o que acontece com remé
dios, móveis e carros usados e detritos da 
construção civil? 

Dá para desconfiar que, para bem de uma 
comunicação transparente, o comprometi
mento de uma organização com a susten
tabilidade requer uma especificação de qual 
dos aspectos está sendo enfocado. Pois, co
mo vimos, é bem difícil ter uma estratégia 
de sustentabilidade que abarque ao mesmo 
tempo todas as suas facetas. 
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Text Box
Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, ano 6, n. 36, p. 60, out. 2011.




