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“A economia verde caminha na con
tramão das práticas das empresas que 
competem por preço e não por qualida
de, buscando reduzir, ao máximo, os 
gastos para a obtenção de materiais for
necidos pela natureza e na contratação 
de trabalho humano. Isso inviabilizará 
padrões sustentáveis de produção e con
sumo”, explica.

Padrões e níveis de consumo globais 
são estimulados pelo crescimento da po
pulação que, até 2050, deve chegar a 9 
bilhões de pessoas. O consumo atual já 
degradou 60% dos serviços dos ecossis
temas nos últimos 50 anos. A WWW - 
World WildLife Fund - aponta que o con
sumo de recursos naturais pelos seres 
humanos representa 125% do que o pla
neta é capaz de suportar, e chegará a 170% 
em 2040. “Uma década depois, a estima
tiva é de que a população do mundo se 
estabilize e que haja um corte nos recur
sos naturais, além da situação climática, 
que estará bem pior”, afirma.

A crise financeira global que explodiu 
nos EUA, em 2008, e alastrou-se por todos 
os continentes nos ensinou duas lições, 
de acordo com o escritor. Em primeiro, a 
confirmação do esgotamento do modelo 
de desenvolvimento tradicional, predador 
dos ecossistemas e socialmente injusto. 
“A utilização da energia convencional à 
base de óleo diesel e carvão, por exemplo, 
só vai induzir à mudança do clima. As

energias mais limpas como a eólica e a 
solar são mais baratas para as empresas 
e ecologicamente corretas".

E, em segundo, nenhum país ficou 
imune ao vendaval de crise econômica e, 
do mesmo modo que o brusco corte do 
crédito contaminou a economia em todo 
planeta, a saída para vencer a própria 
crise financeira e os dramáticos desafios 
ambientais e sociais passará por uma 
necessária articulação de lideranças glo
bais, alerta Almeida.

O autor ressalta que também há a 
necessidade de mecanismos que estimu
lem a transparência de informações, pois, 
desta forma, não estaríamos testemu
nhando o estrago que empurra milhões 
de famílias para o drama do desemprego 
e produz uma nova onda de xenofobia e 
intolerância.

"Apesar de raras exceções, falta polí
tica pública e empresas preparadas para 
lidar com o meio ambiente. Uma empre
sa sustentável seria uma instituição que 
tivesse o lucro necessário para sua sobre
vivência, para pagar seus investidores, e 
que parte destes lucros fossem direcio

nados a investimentos extramuros na 
melhoria do entorno (social/corporativa), 
com oportunidade para gerar negócios, 
controle de emissão de C02, melhoria da 
água, entre outras questões".

Segundo Almeida, para participar 
ativamente do assunto e ser mais lucra
tiva e sustentável, as empresas têm de 
mudar seu modelo de negócios, em todos 
os níveis, ressaltando que o maior in- 
centivador - e quem obterá o maior 
retorno - será o CEO. É necessário, tam
bém, traçar uma métrica quantitativa e 
qualitativa das atividades propostas, 
com base filosófica, prática e percepção 
de risco, além de não temer possíveis 
fracassos. "O Estado deve estar prepa
rado para apoiar os envolvidos. E, ob
viamente, as empresas devem divulgar 
de forma honesta e íntegra seus inves
timentos em prol da sustentabilidade, 
para que todos os seus sucessos possam 
ser replicados e servir de modelo aos 
demais", finaliza o autor.

E sua empresa, o que faz pelo ambien
te? Mande sua resposta para leitor@ven- 
damais.com.br.
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Caixa de texto
Fonte: Venda Mais, Curitiba, ano 19, n. 236, p. 48-49,dez. 2013. 




