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sileiro; quais são as contribuições 
para a definição de novas medidas 
de sucesso? Direitos fundamentais 
do trabalho: erradicação das piores 
formas de exploração do trabalho 
(trabalho infantil e trabalho 
escravo); contabilidade imperfeita: 
custos e perdas de oportunidades 
resultantes da não integração das 
dimensões social, ambiental e ética 
nos negócios; tecnologia e inovação 
a favor da inclusão; a inovação 
aberta: desafios e políticas para uma 
economia inovadora; mecanismos 
de reclamação e diálogo; risco e 
infraestrutura: a sustentabilidade 
produtiva e o custo Brasil; América 
latina: o papel do Brasil no 
desenvolvimento regional; nova 
economia, desenvolvimentismo e 
mudança climática; e o que dizem as 
ruas e o que as empresas têm a ver 
com isso.  

lítica nacional de resíduos sólidos; 
grandes obras e empreendimentos; 
análise de casos; a decisão estratégi-
ca e o modelo de negócio sustentá-
vel. Passando da visão para a ação; 
como os valores femininos podem 
impulsionar negócios sustentáveis 
no Brasil; sustentabilidade em 
campo minado: qualquer empresa 
pode ter um negócio sustentável; 
crédito de carbono: esse é um mer-
cado de futuro; a 
transnacionaliza-ção das empresas 
brasileiras e o desenvolvimento 
regional da Africa; o estilo e o 
choque de competitividade das 
start-ups brasileiras; esferas de 
progresso socioambiental: empresas, 
cidades e países; atraídos pelo 
desejo: sustentabilidade além da 
culpa e do medo; concorrência mais 
justa e confiança no ambiente de 
negócios. Avanços da agenda de 
integridade no mercado bra- 

Entre os assuntos discutidos pelas 
empresas, no início de setembro, 
para motivar maior atratividade e 
positividade às discussões sobre 
sustentabilidade, estavam: análise 
de modelos de negócios 
sustentáveis; fórmulas que 
sustentam o discurso; o papel do
setor empresarial na im-
plementação dos ODS (Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável); 
mulheres: os estilos de liderança e 
os benefícios duradouros para as 
empresas e para a sociedade; ma-
croeconomia e sustentabilidade: o 
tamanho e a qualidade do cresci-
mento brasileiro; direitos humanos, 
privacidade e vigilância na rede
-desafio para as empresas, Estados e 
sociedade; importância e desafios da 
integração regional: Mercosul no 
mundo e seu relacionamento 
negocial com outros blocos; os de-
safios para a implementação da po- 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 46, n. 484, p. 26-27, set./ out. 2013. 




