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Apresentação
“Sustentabilidade é caracterizada pelo desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da 
geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias 
necessidades”.
                                                                                                                                          (Relatório de Brundtland).

  

  

  O Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial (CPCE) trabalha seguindo o conceito de 
sustentabilidade, dentro do qual foram eleitos três temas que irão nortear as ações realizadas: 
Governança, Educação e Cidadania. 
Na área de Educação, o projeto Educando na Sustentabilidade tem como objetivo promover uma 
ampla discussão com a sociedade, nas suas esferas educacionais, empresariais e civis em geral, para 
estabelecer um repertório compartilhado acerca da Educação na Sustentabilidade. 
É cada vez mais comum ouvir a palavra sustentabilidade nas empresas e nos processos produtivos. 
Mas, o mercado e, principalmente, os profissionais estão prontos para lidar com os desafios que a 
sustentabilidade propõe? Como eles estão sendo formados para pensarem em desenvolvimento 
sustentável? Pensando nisso o CPCE convidou seus integrantes para escrever artigos sobre a 
sustentabilidades em suas três dimensões definidas pela Organização das Nações Unidas (ONU): 
social, ecológica e econômica. 

• Dimensão Social – Compreende o respeito à diversidade, empoderamento de grupos 
populacionais anteriormente excluídos socialmente, incentivo à resolução pacífica de conflitos e 
convivência saudável na família e sociedade;
• Dimensão Ecológica – Analisa a relação do homem com a natureza, verificando formas de mitigar 
ou acabar com o impacto decorrente da relação e repensar as estruturas e iniciativas que reforçam 
e representam a mútua dependência;
• Dimensão Econômica – Diz respeito ao equacionamento dos recursos naturais investidos na 
produção de bens e serviços visando a sustentabilidade econômica, a justiça no acesso ao 
sustento familiar e pessoal e economia solidária e responsável.

Esta publicação é a compilação de artigos que foram elaborados pelos conselheiros e publicados 
no Blog Giro Sustentável, do Site da Gazeta do Povo, espaço gentilmente cedido ao CPCE por meio 
de parceria firmada com o Instituto GRPCOM, instituição conselheira do Núcleo do Terceiro Setor.
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Artigos
09/09/2013 
Educação para a sustentabilidade 

   É cada vez mais comum ouvir a palavra sustentabilidade nas empresas 
e nos processos produtivos. Mas, o mercado e, principalmente, os 
profissionais estão prontos para lidar com os desafios que a 
sustentabilidade propõe? Como eles estão sendo formados para 
pensarem em desenvolvimento sustentável?
Pensando nisso, o Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial 
(CPCE), instituição ligada ao Serviço Social da Indústria (Sesi), criou, em 
2006, o Núcleo de Instituições de Ensino Superior (NIES) com o objetivo 
de incluir o diálogo em prol da sustentabilidade nas salas de aula.
   Desde então o núcleo se reúne mensalmente com representantes das 
diferentes Instituições de Ensino Superior (IES) do Paraná para discutir 
assuntos de interesse comum e implementar ações que sejam 
relevantes e de expressão da sua reflexão. Desde o início, duas temáticas 
foram fortes: a ambiental e o engajamento na comunidade como fator 
importante na transformação social. Em 2009, pensou-se em lançar um 
movimento em nível de estado sob a liderança das IES, mas com a 
parceria do mundo empresarial, com o terceiro setor, com o governo e 
toda sociedade, o Movimento Paraná Educando na Sustentabilidade.
   De acordo com o coordenador do núcleo das IES e representante da 
Fae Centro Universitário, Nilson Pegorini, o objetivo do movimento é 
ampliar as discussões e práticas sobre o tema nas suas diferentes 
dimensões. “O Movimento tem também o interesse de inserção da 
temática da sustentabilidade como eixo transversal nas propostas 
curriculares, na prática educacional e na forma de gestão das mesmas 
instituições de ensino”, explica Pegorini. Além disso, o núcleo também 
proporciona o compartilhamento de competências transformadoras 
que impulsionem um desenvolvimento sustentável.
   O Movimento trabalha também incentivando a adesão das instituições 
de ensino superior ao Pacto Global e ao PRME – Principles for 
Responsible Management Education ou Princípios para Educação 
Executiva Responsável. Dentre as vantagens ou diferenciais de uma 
instituição signatária ao PRME destaca-se o reconhecimento no 
mercado, a articulação e diálogo com instituições com os mesmos 
valores e princípios, e o reconhecimento da comunidade. “Profissionais 
formados a partir destes valores e princípios estarão mais aptos à 
inovação e de se alinharem ao mercado global em transformação”, afirma 
o coordenador.
    Entre as ações que podem ser promovidas para sensibilizar os 
universitários, algumas instituições mantêm e desenvolvem Programas 
de Sustentabilidade alinhando suas práticas de ensino, pesquisa e 
extensão aos mesmos princípios, por exemplo. Porém, esse é um 
processo lento e gradual e que depende também da mudança de 
cultura. “A mudança vai acontecendo gradualmente e será fruto da 
implementação de projetos maiores com impactos também maiores e 
das pequenas mudanças de atitude das pessoas em nível individual, 
familiar, comunitário e coletivo”, declara Pegorini.
   
   Artigo escrito pela comunicação do Conselho Paranaense de Cidadania 
Empresarial com entrevista cedida pelo coordenador de núcleo e 
representante da FAE Centro Universitário no CPCE, Nilson Pegorini.
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11/10/2013
Sustentabilidade nas escolas

    No mundo que sonhamos, todas as escolas institucionalizam a 
sustentabilidade em teorias e práticas, seus prédios são projetados e 
construídos com materiais reciclados/recicláveis, há condições para a 
economia de energia, reutilização de águas servidas e de chuva, descarte 
correto de resíduos; existe envolvimento das comunidades escolares, e 
do seu entorno, em atividades preservacionistas.
   No mundo em que vivemos isso nem sempre acontece, a educação 
ambiental tem sido incipiente, os orçamentos públicos mal contemplam 
a construção das novas unidades escolares indispensáveis, e a 
manutenção, às vezes precária, das existentes.
Em muitas escolas, sustentabilidade é palavra lembrada em algumas 
efemérides, citada em umas poucas aulas, e deixada de lado no restante 
do tempo.
   Em outras, felizmente, sabe-se que o caminho entre o sonho e a 
realização passa necessariamente pela vontade e pela ação; e 
constata-se, com esperança, aquilo que o ideal de muitos pais, 
professores, diretores e orientadores pedagógicos têm realizado com os 
poucos recursos disponíveis. No ensino fundamental, procura-se a 
atenção e o comprometimento das crianças, são criadas hortas 
comunitárias, oficinas de marcenaria para recuperação de mobiliário, 
sistemas de compostagem do lixo orgânico, reciclagem de materiais 
escolares, até mesmo pequenas reformas com vistas à recuperação de 
ambientes degradados, sempre com a participação de alunos, pais e 
professores voluntários, que cedem parte de seu tempo de descanso.            
Não são grandes obras, não são grandes intervenções, são imensos 
exemplos.
   Sustentabilidade se funda em parte na materialidade, mas importa 
muito, também, a crença de que é vital para todos, e será cada vez mais. 
As escolas de ensino fundamental e médio comprometidas com 
sustentabilidade focam o coração dos alunos no processo de formação 
de consciência ambiental.
   Já as instituições de ensino superior miram a mente, estudantes 
universitários estão em faixa etária e intelectual em que a consciência já 
está formada, e são naturalmente mais sensíveis à racionalidade. As boas 
práticas sustentáveis concentram-se em atividades de extensão, em 
normalização de procedimentos, em orientação de monografias, em 
conteúdos curriculares.
    Reflexão ecológica, interrupção da destruição do ecossistema, 
diminuição dos hábitos de consumo desenfreado devem ser parte 
importante do ideário das instituições de ensino, e algo já indissociável 
do sentido pleno da educação.
   Uma questão que deve ser considerada é que sustentabilidade não dá 
lucro financeiro imediato e custa caro. E, ainda que muitas instituições 
cumpram seu papel de modo responsável, há um grande número de 
intenções piedosas manifestadas em documentos oficiais que não 
passam de bons propósitos e discursos vazios de quaisquer iniciativas 
deles decorrentes. No entanto, para além de interesses pecuniários ou 
investimentos de curto prazo, estará o bem estar e mesmo sobrevivência 
das próximas gerações. Devemos a elas, no mínimo, um planeta em 
condições de equilíbrio ambiental.

   Artigo escrito por Wanda Camargo – representante das Faculdades 
Integradas do Brasil – UniBrasil no Conselho Paranaense de Cidadania 
Empresarial (CPCE). O CPCE é colaborador voluntário do Instituto GRPCOM 
no blog Giro Sustentável.
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07/10/2013  
Formando líderes globalmente 

responsáveis 

   Apontada como uma possível saída para os problemas globais 
crônicos, a educação está cada vez mais presente na agenda da 
sociedade e das empresas. A erradicação da pobreza, a escassez de 
recursos naturais e a obsolescência do modelo econômico são alguns 
conflitos que poderiam ser em parte solucionados com uma formação 
mais voltada a valores como ética e responsabilidade corporativa.
   Na agenda da Organização das Nações Unidas, dentre várias ações e 
programas de ordem global, a instituição conta com dois programas que 
abordam a formação de líderes responsáveis, capazes de inspirar 
transformações necessárias na busca de soluções para os problemas 
globais crônicos. O Pacto Global – que inspira o setor empresarial em 
relação à responsabilidade para com o futuro do planeta, e também os 
Princípios para Educação Empresarial Responsável (PRME) – que 
estimula instituições de ensino a implantarem e promoverem a 
sustentabilidade dentro de seus programas.
  Sobre a necessidade de despertar esta consciência, o estudo 
Rethinking the MBA: Business Education at a Crossroads – promovido 
pela Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) - é 
outra prova dessa lacuna entre o ensino e a realidade. Desenvolvido 
pelas principais escolas de negócio do mundo, o documento (entre 
outros debates) demonstra a crença, por parte do mercado, de que os 
currículos dos MBA’s estão aquém da demanda, no que diz respeito a 
valores humanos voltados à sustentabilidade.
   As instituições brasileiras ainda estão despertando para essa realidade. 
Para se ter uma ideia, o Brasil tem a maior rede de signatários do mundo 
– tanto que é o único país a contar com um capítulo do PRME específico 
– mas têm apenas 22 instituições signatárias. O fato positivo é que o 
Paraná tem uma grande representatividade na rede, uma vez que do 
total de signatárias 12 são paranaenses.
   Nesse sentido, é preciso rever o método que vem sendo utilizado para 
formar nossos futuros líderes. Precisamos estar atentos e disseminar 
cada vez mais práticas sustentáveis. Porém, mais do que ensino, nossos 
estudantes precisam de inspiração para aprender e, assim, alcançar o 
que a Unesco chama de 5.° Pilar da Aprendizagem: “Aprender a se 
transformar e a transformar a sociedade”.
   Acreditamos assim que o papel de integrar as instituições do Conselho 
Paranaense de Cidadania Empresarial (CPCE) e do seu Núcleo de 
Instituições de Ensino traduz o reposicionamento assumido pelas 
empresas e instituições educacionais do Paraná. É um exemplo 
inspirador de ações integradas com resultados sinérgicos.
   
   Artigo escrito por Norman de Paula Arruda Filho – Presidente do ISAE/FGV, 
membro da diretoria do Comitê Brasileiro do Pacto Global e presidente do 
PRME Chapter Brazil da ONU. O ISAE/FGV é membro do Conselho 
Paranaense de Cidadania Empresarial (CPCE), colaborador voluntário do 
Instituto GRPCOM no blog Giro Sustentável.
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01/11/2013 
Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação 

Ambiental – O papel da 

Universidade 

   As determinações ocorridas no planeta causadas pela mão do homem, 
a preocupação com as mudanças climáticas, a degradação da natureza, 
os riscos socioambientais e a necessidade de se preservar o meio 
ambiente para as futuras gerações evidenciam a necessidade de um 
novo paradigma econômico e civilizatório.
   Esse paradigma emergente requer não apenas um marco regulatório, 
mas também o envolvimento da comunidade em geral, das Instituições 
de Ensino e, em especial, da Universidade, espaço de formação dos 
futuros profissionais e de produção e transmissão do conhecimento, à 
qual caberá promover a mediação entre os diversos segmentos da 
sociedade e atuar como agente articulador de diálogos e debates que 
contemplem os seus aspectos sociais, políticos e econômicos.
   Partindo dessa premissa, após amplos debates, iniciados no Conselho 
Nacional de Educação em 2007 e que contaram com a participação de 
representantes das Instituições de Ensino, da sociedade civil e de 
diferentes instâncias governamentais, foram aprovadas, por meio da 
Resolução CNE/MEC n. 02, de 15/06/2012, as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Ambiental 
(http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/pdf/diretrizes.pdf ). A 
assinatura do documento foi realizada na Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20.
Decorrido pouco mais de um ano de sua promulgação, é possível 
afirmar que essa legislação foi um avanço, não apenas por estabelecer 
parâmetros que irão orientar a sua aplicação pelas IEs, mas também por 
promover o reconhecimento do papel “transformador e emancipatório 
da Educação Ambiental”.
   Esta legislação, que representa a síntese de longos e aprofundados 
debates travados por uma larga comunidade de profissionais, aborda, de 
fato, algumas questões fundamentais, entre as quais se destacam a 
formação de professores, a ética ambiental e os conteúdos curriculares, 
envolvendo tanto os aspectos operacionais, como a interligação 
obrigatória entre ensino, pesquisa e extensão, quanto os aspectos da 
formação humana do educando.
   Porém, uma reforma curricular que não venha acompanhada de uma 
nova concepção de gestão educacional, ciente da importância do tema 
e da necessidade de transformação, em nada terá efeito.
   A incorporação dos princípios e premissas que devem orientar a 
implantação das Diretrizes Curriculares nas IEs é, antes de tudo, um 
processo social em que os atores pactuam gradativa e continuamente 
novos consensos e preparam um planejamento a curto, médio e longo 
prazo, pois os princípios que a norteiam, para serem atingidos, 
necessitam de amplo diálogo e da participação efetiva da educação, 
através de sua expressão maior – a universidade. 
   
   Artigo escrito por Ana Margarida de Leão Taborda, representante da 
Universidade Tuiuti no Núcleo de Instituições de Ensino Superior do 
Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial (CPCE). O CPCE é 
colaborador voluntário do Instituto GRPCOM no blog Giro Sustentável.
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18/12/2013 
Litoral sustentável 

   Dentre os grandes ecossistemas brasileiros, cerrado, caatinga, mata 
atlântica, pantanal, floresta amazônica, um se destaca de modo 
particular quando o verão se aproxima na faixa litorânea, a mata 
atlântica. Não por ter maior importância do que os demais em um 
contexto amplo, mas por que é o nosso bioma, que abriga uma rica 
biodiversidade, e a sua degradação se torna evidente de modo quase 
repentino para centenas de milhares de pessoas que só o frequentam 
em um período do ano.
  As praias sofrem processos de erosão devido às mudanças climáticas 
em curso, ocupações desenfreadas das faixas de restinga, coleta e 
tratamento ineficazes dos esgotos sanitários, comerciais e industriais, 
lixo jogado pelos banhistas, e  os lançamentos clandestinos que 
promovem uma catastrófica poluição das águas, resultando em baixa 
balneabilidade (impróprias para o banho). As normas de ocupação do 
uso de solo são recentes e, ainda assim, pouco obedecidas, enchentes e 
deslizamentos podem ser uma surpresa desagradável para a população 
local e para os seus visitantes.
  O litoral paranaense, cidades portuárias à parte, tem como grande fonte 
de renda o turismo; e essa atividade, como todas as demais, deve ser 
sustentável não apenas no sentido preservacionista ambiental, cultural e 
social, mas também no econômico. Um turismo economicamente 
sustentável pressupõe que o visitante, satisfeito com a estada e o bom 
tratamento recebido, tornará a vir ao local, e o divulgará positivamente 
para seus próximos, assegurando um fluxo constante de pessoas que o 
torne viável.
   Nosso litoral acumula problemas de décadas, só resolvidos 
pontualmente, e a conta-gotas, à medida que se tornam graves demais 
para serem ignorados. Afora as sérias questões ambientais há 
dificuldades de acesso, racionamento de água, filas para compra de 
alguns produtos, má circulação viária, invasão de residências, uso de 
drogas lícitas e ilícitas, exploração sexual infantil e criminalidade em 
vários estágios.
   A estrutura de hotelaria e alimentação é, em grande parte, deficitária, 
embora existam uns poucos hotéis e pousadas de boa qualidade e 
alguns restaurantes excepcionalmente bons. Um dos obstáculos à maior 
profissionalização no setor do turismo é a curta duração da temporada, 
os comerciantes temem, com razão, fazer grandes investimentos de que 
terão que obter retorno em poucos meses do ano. Isso leva à profusão 
de estabelecimentos mal instalados, com pessoal destreinado, e 
cobrando preços incompatíveis. A reclamação constante é de que os 
“banhistas” trazem tudo de suas cidades, comprando apenas o essencial, 
anacronismo de um tempo em que até água potável deveria ser trazida 
na bagagem, porém, também reflexo de um comércio que, com poucas 
exceções, não oferece muita variedade, cobrando altos preços por suas 
mercadorias.
   Os comerciantes investem pouco em qualidade e cobram em suas 
faturas pela demanda irregular, os consumidores consomem pouco, ou 
não retornam, pelo baixo padrão e preços exagerados; um círculo 
infernal que deve ser rompido, e não o será pelos clientes – o cliente 
sempre tem opção – e a usa se não estiver satisfeito.
   É dever do Estado garantir a segurança pública, prover educação e 
saúde, fiscalizar o cumprimento das leis sanitárias e ambientais, investir 
em mobilidade; mas há muito que os empresários podem fazer, dentre o 
que fazem de melhor: investir e correr riscos; e aquilo que lhes é mais 
doloroso: reduzir a lucratividade. A comunidade local também pode 
colaborar no desenvolvimento local sustentável, e o turista deve evitar 
comprar produto que explora os recursos naturais (pesca predatória e 
extração de espécies nativas da mata atlântica), respeitar a cultura 
caiçara e das outras comunidades locais, consumindo produtos 
artesanais e manufaturados para impulsionar a economia local.
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   A realização de cursos profissionalizantes, promoção de mais eventos 
durante o ano todo, busca de colaboração com a excelente UFPR Litoral 
e outras instituições que tem todo interesse no sucesso da região, e 
certamente promover extenso projeto de educação ambiental, tanto 
para preparação de profissionais que possam interferir nesta realidade, 
quanto produzindo ações alternativas para obter novo perfil 
desenvolvimentista, poderão articular os aspectos culturais, técnicos e 
ambientais geradores de renda para a comunidade.
   Vigotski, psicólogo bielo-russo e um dos mais importantes 
pesquisadores da área educacional, afirmava que um procedimento 
reconstrutivo interno sempre ocorrerá a partir da interação com uma 
ação externa, provocada, por exemplo, pela natureza ou pelas próprias 
relações sociais. Tal ocorrência, segundo suas palavras, representa “uma 
parte ativa de um processo intelectual, constantemente a serviço da 
comunicação, do entendimento e da solução dos problemas”.
   Não é nada fácil, não há solução pronta, não será barato, não há 
garantia absoluta de resultado. No entanto, é imprescindível que algo 
seja feito.
   
   Artigo escrito por Wanda Camargo, representante das Faculdades 
Integradas do Brasil – UniBrasil no Núcleo de Instituições Educacionais 
(NIES) do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial (CPCE) e Rosane 
Fontoura, coordenadora executiva do CPCE. O Conselho Paranaense de 
Cidadania Empresarial – CPCE é colaborador voluntário do blog Giro 
Sustentável.
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10/01/2014 
Oportunidade na promoção de 

simbiose entre ciência, 

tecnologia e inovação. 

   O mundo é constantemente transformado em decorrência das 
intervenções do homem. Mas, as interferências do homem no mundo 
em que vivemos são balizadas, inegavelmente, pelas Ciências e pelas 
Tecnologias.
   No Brasil, contudo, e felizmente, estamos cada vez mais alinhados com 
a Ciência e a Tecnologia. Exemplos significativos desta realidade são 
mostrados seguidamente quando realizamos anualmente a Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) a qual objetiva promover e 
estimular fortemente atividades de difusão e de apropriação social de 
conhecimentos científicos e tecnológicos.
    Promovidas e coordenadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI), as SNCTs, partindo de sugestões recebidas de consultas 
realizadas a diversas Organizações da Sociedade, adota sempre um tema 
relevante em torno do qual as ações são desenvolvidas.
    Diversas estratégias são debatidas ao longo das SNCTs para garantir a 
mudança necessária de paradigmas para enfrentar os desafios da 
Sustentabilidade nas suas dimensões ambiental, econômica e social no 
país. Particularmente são analisadas proposições significativas sobre 
como a Ciência e a Tecnologia podem contribuir de forma efetiva, eficaz 
e eficiente, na Erradicação da Pobreza, possibilitando, em decorrência, 
diminuir as enormes desigualdades sociais em nossa Nação.
    As SNCTs vêm mostrando, desde 2004, quando foi realizada a primeira 
edição da SNCT, que o brasileiro tem forte vocação para o fazer Ciência e 
para o Inovar em Tecnologia.
    Valorizar a criatividade, incentivar a atitude científica e tecnológica, 
mostrar para as pessoas a importância da Ciência e da Tecnologia para a 
melhoria de vida de cada um e para o desenvolvimento da nação 
sempre foi o objetivo da SNTC. Contudo, outra função importantíssima 
da SNCT é permitir à população não apenas se inteirar sobre os avanços 
tecnológicos e científicos, mas principalmente, ter a possibilidade de 
discutir abertamente os correspondentes resultados e as consequências 
sobre o atual estado de desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia no 
país para reivindicar soluções mais próximas e necessárias.
   CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL é o tema da XI 
SNCT, programada para ser desenvolvida entre os dias 13 e 19 de 
outubro de 2014.
   Como a “temática” é ampla são esperadas ações inolvidáveis em favor 
da simbiose entre Sustentabilidade, Ciência, Tecnologia e Inovação.
   
   Artigo escrito por Carlos Magno Corrêa Dias, Professor na Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), membro do Núcleo de Instituições 
de Ensino Superior (NIES) do Conselho Paranaense de Cidadania 
Empresarial (CPCE). O Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial – 
CPCE é colaborador voluntário do blog Giro Sustentável.
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05/02/2014 
A indústria alça voos no 

mundo das possibilidades

   Enquanto em renomadas Universidades ainda são disseminados 
estudos intensos sobre veículos tripulados por humanos é constatado, 
em oposição, que a Indústria começa a produzir veículos aéreos não 
tripulados (VANTs) do tipo quadricópteros (DRONES), equipados com TI 
para desenvolverem voos autônomos a partir de pré-programação 
centrada na IA (Inteligência Artificial).
   Enquanto em poucas Academias são iniciados estudos avançados 
sobre Ressonância Magnética a Indústria já produz Espectrômetros a 
partir de Nano Antenas e de Ressonância Plasmônica para absorver e 
filtrar fótons com o objetivo de avaliar propriedades intrínsecas de 
produtos (algo semelhante aos “Tricorders” de Star Trek).
   Enquanto no mundo acadêmico há uma insistência em ensinar como 
gerar energia a partir da destruição do meio ambiente a indústria (em 
particular), o meio de produção (em geral), incorporando a ideia da 
sustentabilidade, dá origem aos EcoBots, dispositivos autônomos que 
são capazes de gerar sua sustentação energética ao recolher, por 
exemplo, materiais orgânicos (geralmente, dejetos) existentes no meio 
onde atuam para transformá-los em energia elétrica para o seu próprio 
funcionamento.
    Sim, as distâncias entre a academia e a indústria, mais propriamente, 
entre a ciência e a tecnologia são (assustadoramente) ampliadas. A 
academia se reserva ao direito de permanecer no “porto seguro” da 
ciência, enquanto o “mundo das possibilidades”, determinado pelas 
tecnologias faz o meio industrial alçar voos cada vez mais altos e 
distantes.
    Mas, é necessário chamar a atenção para uma aproximação efetiva e 
imediata entre a indústria e a academia, de forma que a união de forças 
entre a ciência e a tecnologia possa produzir conhecimento direcionado 
para o desenvolvimento da nação e para a melhoria de vida dos 
cidadãos, de forma sustentável.
   Embora a tarefa não seja fácil, já foram construídos, entretanto, os 
caminhos que permitirão a aproximação desejada, as Leis de Inovação 
(Federais, Estaduais e, mais recentemente, Municipais) sinalizam que os 
diversos setores da sociedade poderão, em conjunto, acessar 
semelhantes Leis para a produção de projetos de PDI (pesquisa, 
desenvolvimento e inovação) que objetivem gerar, de forma global, 
PRODUTOS, SERVIÇOS ou PROCESSOS destinados ao desenvolvimento e 
ao progresso da nação.
    
    Artigo escrito por Carlos Magno Corrêa Dias, Professor na Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), membro do Núcleo de Instituições 
de Ensino Superior (NIES) do Conselho Paranaense de Cidadania 
Empresarial (CPCE). O Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial – 
CPCE é colaborador voluntário do blog Giro Sustentável.
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Mulheres e sustentabilidade

   Dados das Nações Unidas indicam que 80% dos participantes de 
militância ecológica são mulheres, o que talvez se deva ao movimento 
feminista, que desde a década de 70 defende a ideia de que o meio 
ambiente natural é feminino e, por este motivo, a proteção da natureza 
estaria ligada à emancipação da mulher e sua maior influência no 
desenvolvimento local e global.
   Denotando a importância da mulher nos processos de mudança, a  
mais importante conferência sobre meio ambiente da história, a Rio 92, 
abrange em um de seus princípios a necessidade das mulheres 
participarem ativamente no objetivo de atingir o desenvolvimento 
sustentável no mundo. A plataforma dos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio – ODM (2000) também traz o tema da Igualdade dos Sexos e 
Valorização da Mulher e, além disso, o princípio número seis do Pacto 
Global preconiza ‘Eliminar a discriminação no emprego’ (2004).
   Visando dar condições das mulheres atuarem em prol da 
sustentabilidade, o Fundo de  Desenvolvimento das Nações Unidas para 
as mulheres – UNIFEM, assim como o Pacto Global,  lançaram em 2004 os  
Princípios de Empoderamento das Mulheres, mostrando a urgência de 
que todas as empresas estabilizem um alto nível de liderança 
corporativa para igualdade de gênero, garantindo segurança, saúde e 
bem-estar a todos, promovendo a educação, formação e 
desenvolvimento profissional das mulheres, demonstrando o seu 
compromisso institucional e facilitando socialmente a liderança 
feminina.
   Algumas políticas públicas possuem componente importante de 
gênero, como o programa Bolsa Família, em particular, concedido 
preferencialmente às mulheres, proporcionando inclusão e 
relacionamento com a rede de comércio local, fortalecimento e 
valorização da mulher nas relações familiares, e entre tantas outras, a 
percepção da cidadania. Essa concessão preferencial se assenta em 
concepções tradicionais e culturalmente dadas sobre o papel social das 
mulheres e, mais especialmente, das mães.  Mulheres tem compromisso 
biológico com a segurança, levarão em seu corpo novas vidas, 
protegerão por anos seres absolutamente indefesos; dificilmente se 
deixam levar pela irresponsabilidade. Em qualquer família, de qualquer 
situação econômica e social, sabe-se quem elas desempenham 
atividades que não proporcionam visibilidade na composição da 
geração de riqueza nacional, mas nem por isso deixam de ter impacto 
econômico abrangente, e principalmente social.
   No Brasil, a participação das mulheres no mercado de trabalho subiu 
de 39% para 60% em 17 anos, e elas estão aumentando sua presença em 
todas as áreas do mundo laboral – o percentual de mulheres chefes de 
empresas no mundo chega 21% – embora ainda sejam as grandes molas 
propulsoras do trabalho exercido na informalidade.
   Atualmente o sexo feminino é maioria em grande parte dos cursos 
universitários, e isso não pode deixar de ter consequências no perfil de 
trabalho do futuro, principalmente no quesito sustentabilidade, mesmo 
sem ter chegado ainda à igualdade, já que a remuneração média da 
mulher é inferior à do homem em mesma função.
   Na outra ponta do aspecto social, onde as consequências de nossa 
obscena distribuição de renda são mais sentidas e mais doloridas, são 
mulheres as responsáveis pela maioria das famílias, mantendo os filhos 
em casa e na escola até onde é possível. Não é à toa que os organismos 
dedicados ao financiamento de moradias populares preferem que as 
casas sejam registradas em nome do casal, e, se não for possível, em 
nome da mulher, só em última hipótese no do marido. Os gerentes de 
banco sabem que o risco de emprestar a mulheres é bem menor do que 
emprestar a homens de mesma idade e extrato social; mulheres são 
melhores pagadoras.
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  Se listarmos as mulheres de maior proeminência no mundo dos 
negócios, da política, da arte, da educação, veremos que a maioria delas 
deve seu protagonismo, em primeiro lugar às suas próprias qualidades. 
Não ocupam suas posições por concessão masculina, ou pela 
condescendência de regimes de cotas.
   O que há de comum entre elas é que vivem em sociedades em que os 
direitos civis e o acesso imparcial de homens e mulheres à educação e 
ao trabalho são garantidos em lei e respeitados, e é isso que faz a 
diferença, em condições iguais de partida, ambos são igualmente 
capazes.
   É grande o passivo nesta questão de gênero no mundo e no Brasil. 
Durante séculos as mulheres não tiveram oportunidades de estudo ou 
trabalho fora de casa; sem estudar não poderiam exercer atividades 
intelectuais, o trabalho braçal exigia maior força física e não poderia ser 
feito por elas, o que parece contrassenso se considerarmos o desgaste 
brutal que o desempenho das tarefas caseiras de rotina impunha antes 
das máquinas modernas.
   É a escola que mais uma vez nos dá o rumo. A educação foi o primeiro 
mercado massivo de trabalho para as mulheres fora das ocupações 
domésticas e do trabalho braçal nas lavouras, e foi apenas pelo acesso 
ao estudo que puderam realizar esta conquista. Espera-se delas, na 
medida em que evolua o acesso a diversas áreas de atuação, mais e 
melhores contribuições para o desenvolvimento sustentável. Mesmo no 
século XXI há ainda muitos mitos em relação às mulheres, porém cada 
vez mais vemos que este é o século dos desafios, e a conquista da 
igualdade de gênero é também possibilidade de reduzir a violência 
física, moral e psicológica que muitas ainda sofrem.
   
   Artigo escrito por Wanda Camargo, representante das Faculdades 
Integradas do Brasil – UniBrasil no Núcleo de Instituições de Ensino Superior 
(NIES) do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial (CPCE,) e Rosane 
Fontoura, coordenadora executiva do CPCE. O Conselho Paranaense de 
Cidadania Empresarial – CPCE é colaborador voluntário do blog Giro 
Sustentável.
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22 de março, Dia Mundial da 

Água

   O dia 22 de março é o DIA MUNDIAL DA ÁGUA. Foi criado em 1992 pela 
ONU para intensificar reflexões e discussões em torno do valor da água 
nas nossas vidas, bem como, para alertar sobre como o homem vem 
degradando e poluindo a pouca quantidade de água potável existente 
no planeta.
  A ONU, a cada ano, define um tema para nortear as ações e 
comemorações sobre o DIA MUNDIAL DA ÁGUA, objetivando abordar de 
forma pontual problemas mais urgentes relacionados aos recursos 
hídricos. Em 2014, a ONU instituiu o tema: “Água e Energia”.
Semelhante escolha se deve ao entendimento atual que água e energia, 
apesar de interdependentes estão intimamente interligadas, já que 
diversas formas de geração de energia necessitam, invariavelmente, de 
recursos hídricos. Sem água não há como gerar energia elétrica. Porém, 
muito da energia gerada no planeta é utilizada para bombear, tratar ou 
levar a água para o consumo das pessoas.
   A água é um patrimônio natural do planeta e, assim, todos devemos ter 
por compromisso preservá-la. Semelhante responsabilidade, entretanto, 
não é apenas das pessoas. Nas relações entre água e energia a 
responsabilidade ambiental das empresas é ainda maior quando a 
questão diz respeito à preservação da água.
Neste sentido, as empresas são solicitadas a pensar projetos sustentáveis 
que tenham o objetivo de uma menor agressão ao meio ambiente com 
diminuição da poluição das águas, que se apropriem de políticas 
centradas na busca de tecnologias para garantir a geração de produtos 
ecologicamente corretos, minimizando o uso da água, bem como que 
estejam associados a programas eficientes de reciclagem.
   São necessárias muitas outras ações para que a água seja preservada 
sem, entretanto, diminuir o potencial energético de um país. Uma 
reengenharia para o descarte de produtos químicos nocivos ao meio 
ambiente e a uma maior utilização da inovação no meio de produção 
são sugeridas para ajudar na manutenção sustentável dessa relação.
    Desde a sua implantação o “Dia Mundial da Água”  e os temas anuais 
instituídos pela ONU tem o objetivo de chamar a atenção sobre a 
necessidade de se conservar, preservar e proteger a água para a 
sobrevivência da humanidade.
    
   Artigo escrito por Carlos Magno Corrêa Dias, Professor na Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), membro do Núcleo de Instituições 
de Ensino Superior (NIES) do Conselho Paranaense de Cidadania 
Empresarial (CPCE). O Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial – 
CPCE é colaborador voluntário do blog Giro Sustentável.
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Sustentabilidade Paranaense 

via Lei de Inovação

   No início de 2013, o Paraná avançou no campo da inovação quando 
passou a ter sua Lei de Inovação Estadual sancionada e regulamentada, 
transformando o Paraná em mais um dos Estados da Federação 
detentores de uma importante e imprescindível lei voltada para atender 
suas particulares necessidades de desenvolvimento e progresso. Na 
mesma época, era instituído, também, o Sistema Paranaense de Inovação 
composto pelo TECPAR, IAPAR, Fundação Araucária e pelas Incubadoras 
Tecnológicas do Paraná.
   A Lei de Inovação do Paraná – Lei número 17314, de 24/09/2012, 
Regulamentada pelo Decreto número 7359, de 27/02/2013 – constitui 
importante incentivo para que os setores públicos e privados, em 
parcerias, possam priorizar o desenvolvimento do Paraná segundo as 
fortalezas e fragilidades peculiares do Estado a partir de ações conjuntas 
para a correspondente produção de pesquisas e de tecnologias.
   Há de se observar, porém, que a Lei de Inovação do Paraná apresenta, 
como importante diferencial em relação às outras leis análogas, a 
necessidade de se incorporar a Sustentabilidade nos modelos de 
aplicação das políticas de incentivo e de produção tecnológica.
    A Lei de Inovação Paranaense já vem mostrando resultados   
significativos no desenvolvimento do Setor Empresarial no Paraná, 
fortalecendo, principalmente, a produção sistematizada de Tecnologia 
no Setor Industrial. Mas, há de se questionar se de igual forma a Ciência 
desenvolvida nas Universidades será favorecida pela lei em referência 
haja vista o grande distanciamento existente entre a Ciência 
desenvolvida na Universidade e a Tecnologia praticada no Meio de 
Produção.
   Assim, se faz necessário acompanhar se o correspondente instrumento 
de subvenção, que prevê o aporte de recursos públicos, não 
reembolsáveis, diretamente às empresas, irá beneficiar igualmente tanto 
as empresas inovadoras quanto às Universidades, evitando, também, 
que estas últimas não fiquem submetidas a outras diretrizes que não 
lhes sejam necessárias.
    Entretanto, a Lei de Inovação do Paraná é um fato e já vem 
promovendo mudanças nos paradigmas quanto à geração de 
Conhecimento imprescindível para o desenvolvimento e 
enriquecimento do Estado.
   Em decorrência da nova concepção científica e tecnológica para a 
produção de bens, produtos, processos e serviços promovidos pela Lei 
de Inovação Paranaense novos avanços são verificados, sendo 
perspectivado um aumento significativo no número de Patentes, 
Propriedades Intelectuais e Propriedades Industriais no Paraná.
   
   Artigo escrito por Carlos Magno Corrêa Dias, Professor na Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), membro do Núcleo de Instituições 
de Ensino Superior (NIES) do Conselho Paranaense de Cidadania 
Empresarial (CPCE). O Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial – 
CPCE é colaborador voluntário do blog Giro Sustentável.
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Sustentabilidade em Saúde

   O termo sustentabilidade tem se legitimado ao longo do tempo de 
forma a fazer parte da linguagem cotidiana em ambientes de diversos 
grupos. Seu sentido se afirma, sobretudo, na perspectiva ambiental e de 
desenvolvimento com uma preocupação de um futuro passível de vida 
adequada compatível com os recursos naturais (ou não) de hoje.
   Contudo, o termo também tem adquirido contornos dúbios por sua 
abstração e definição pouco precisa. Além disso, seus objetivos estão em 
constante desafio ao redor do mundo, buscando viabilidade, de modo a 
não impactar as próximas gerações. Deste modo, mesmo considerando 
o desgaste do termo, sustentabilidade é ainda um projeto necessário, 
pois na essência, implica na efetividade de um projeto consistente e 
compartilhado, de uma construção que perdure com resultados de 
transformação da realidade, com impactos positivos. É um projeto de 
futuro.
   Deste modo, sustentabilidade em saúde pode ser entendida também 
como um projeto viável de visibilidade que agregue liberdade, 
desenvolvimento, valores sociais e alegria. Incorpora um rol de ações 
integradas que devem não apenas enfrentar, mas se possível extinguir, 
as várias cargas de doença a partir do presente, com vistas ao futuro.                 
Deve assim, de maneira sistemática, manter o foco na saúde, em escala 
de prioridade superior em relação às doenças. Implica, logo, reduzir ou 
não viabilizar a existência dos fatores de risco de todas as origens, sejam 
eles sociais, ambientais, ocupacionais, do estilo de vida, do sistema de 
saúde, entre outros, incluindo os marcadores de risco da biologia 
humana, que podem impactar a saúde humana. Obviamente, isso requer 
também em sustentabilidade política em saúde. Faz-se necessário 
consolidar políticas em saúde duráveis, que transcendam gestões, 
adversidades, epidemias e tendências.
   As políticas em saúde devem trazer resultados imediatos, mas 
principalmente no longo prazo, como nas ações de promoção da saúde. 
Estas necessitam de uma construção transetorial com aderência de 
todos, governo, população, setor privado e terceiro setor. Sem essa 
sintonia, não se consolida um projeto sustentável. Ainda assim, tal 
processo não se molda sem a sustentabilidade cultural em saúde. 
Cultural no sentido das práticas de saúde, do estilo de vida, da 
alimentação, do cuidado físico e mental, e da legitimação das políticas, 
obviamente, seguidas das práticas da sociedade consonantes com tais 
políticas. Uma vez adotadas, as práticas não são mais reversíveis. Um 
exemplo disso é o hábito (gerado por leis) do respeito ao pedestre ao 
atravessar nas faixas. Após a aderência social deste fazer, não há como 
retroceder.
   Evidentemente não se pode ignorar outras formas de se concretizar 
sustentabilidade em saúde: o compromisso da educação em todas as 
instâncias, da captação e manutenção dos recursos, das estratégias 
sólidas, dos programas concretos, da infraestrutura plena, dos 
equipamentos sociais acessíveis e universais, dos serviços equitativos e 
integrais, e obviamente do foco na efetividade, medida através de 
indicadores que avaliem tal evolução. Só se é sustentável, se houver 
efetividade, pois isso é reflexo da mudança da realidade. 
Sustentabilidade em saúde é mudar a realidade para melhor, com uma 
sociedade mais saudável, feliz e protagonista de suas decisões e 
construção de seu futuro. É um processo sem volta.
    
   Artigo escrito por Paulo Henrique Battaglin Machado, professor dos cursos 
de graduação da área de saúde e ambiental da Faculdade Evangélica do 
Paraná (FEPAR), integrante do Núcleo de Instituições de Ensino Superior 
(NIES) do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial (CPCE), parceiro 
voluntário do blog Giro Sustentável.
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Equidade de gênero: mulheres 

fazendo gol em prol da 

Sustentabilidade

   Desde a fundação, em 2004, do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial 
(CPCE), do Sistema FIEP, instituições de ensino paranaenses, públicas e privadas, 
firmaram parcerias em projetos, eventos e ações que, juntos, influenciam 
positivamente nas ações da Responsabilidade Social Corporativa.
   Tais parcerias entre indústria e instituições de ensino têm mostrado claramente 
a importância e comprometimento em prol da sustentabilidade e igualdade de 
gênero, ao promoverem ações de responsabilidade socioambiental corporativa 
na área de educação. Além do empenho na ampliação da cidadania, 
promovendo o alinhamento dos projetos com a plataforma dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio, a adesão ao Pacto Global e aos Princípios para 
Educação em Gestão Responsável (PRME), constituindo espaço privilegiado para 
compartilhamento de cases e resultados em eventos, como forma de sensibilizar 
e mostrar como outras instituições podem trabalhar os princípios da ONU.
   O projeto Educando na Sustentabilidade é uma iniciativa originária do Núcleo 
das Instituições de Ensino Superior (NIES) do CPCE e, atualmente, conta com a 
participação de indústrias e sindicatos. O objetivo é promover uma ampla 
discussão com a sociedade, nas suas esferas educacionais, empresariais e civil em 
geral, para estabelecer um repertório compartilhado sobre a Educação na 
Sustentabilidade.
   Na área de equidade de gênero, o CPCE trabalha incentivando a adesão ao 
Pacto Global, mostrando às indústrias e demais setores da economia como 
abordar os princípios do empoderamento da mulher que tratam de sete pontos 
principais:
1. Estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero, no mais alto 
nível;
2. Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e 
apoiando os direitos humanos e a não-discriminação;
3. Garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que 
trabalham na empresa;
4. Promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as 
mulheres;
5. Apoiar empreendedorismo de mulheres e promover políticas de 
empoderamento das mulheres através das cadeias de suprimentos e marketing;
6. Promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à comunidade 
e ao ativismo social;
7. Medir, documentar e publicar os progressos da empresa na promoção da 
igualdade de gênero.
   As mulheres são fundamentais para fomentar a cidadania individual, 
comunitária, empresarial e planetária, para que os filhos de todas tenham um 
futuro garantido e sustentável. Em um mundo em que se respeitam os direitos 
humanos, a mulher não tem o papel de coadjuvante, mas de protagonista, e 
cabe aos homens respeitarem e compartilharem os desafios da nossa sociedade. 
O desenvolvimento para todos só acontecerá se as mulheres de todos os povos 
forem emancipadas e participarem de forma equânime no mundo, sem serem 
vítimas de violência e sem discriminações no ambiente laboral.
    O time do CPCE tem mais da metade dos representantes das instituições 
conselheiras do sexo feminino. São gestoras e demais profissionais das 
indústrias, da área de comércio e serviços, do terceiro setor e educadoras das 
instituições de ensino superior que se encontram, mensalmente, com o restante 
dos conselheiros para debater e elaborar eventos e ações de governança, 
propiciando alianças, ampliando o conhecimento em toda a comunidade, 
igualdade de oportunidades e sustentabilidade. Neste jogo da sustentabilidade, 
os vencedores e vencedoras são os que mudam suas atitudes em prol da 
sustentabilidade. Se não mudarmos o planeta, a espécie humana sairá perdendo. 
Portanto, chega de ensaios, o jogo é para todos e todas.

  Artigo escrito por Wanda Camargo, representante das Faculdades 
Integradas do Brasil – UniBrasil no Núcleo de Instituições de Ensino Superior 
(NIES) do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial (CPCE) e Rosane 
Fontoura, coordenadora executiva do CPCE. O Conselho Paranaense de 
Cidadania Empresarial – CPCE é colaborador voluntário do blog Giro 
Sustentável
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Universidades e os benefícios 

fiscais para a inovação e a 

sustentabilidade

É constatado, com preocupação, que as Universidades, de forma geral, pouco 
utilizam os benefícios fiscais existentes para financiar a geração de produtos, 
processos ou serviços para um novo modelo de produção e consumo 
sustentáveis que objetivem o progresso de nossa Nação e a melhoria de vida da 
população Brasileira.
De acordo com recentes Relatórios do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI) verificam-se contradições diversas quanto à aplicação da Lei do 
Bem para a concessão de Benefícios Fiscais visando investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento em nosso país. Tal situação é mais grave nas Universidades, 
pois, atualmente, o Brasil tem cerca de 80% de seus pesquisadores lotados ou 
nas universidades ou em setores públicos (Institutos de Pesquisa) que geram, 
por sua vez, perto de 3% da produção mundial de artigos científicos publicados; 
possui um elevado índice de investimento em pesquisa (um pouco mais de um 
por cento do PIB). Além disso, a inovação está em fase embrionária e tem uma 
pequena (mínima) produção de patentes, propriedades industriais e 
propriedades intelectuais tanto no campo da sustentabilidade quanto em outras 
distintas áreas.
Diante do quadro evidenciado são solicitadas mudanças na academia para uma 
maior apropriação dos Benefícios Fiscais existentes atualmente. Soluções, então, 
passam a ser estudadas; porém, muitas são as condições que justificam a razão 
dos desperdícios em referência. Todavia, a necessidade instituída nas 
universidades brasileiras de se produzir incessantemente artigos científicos sem 
a correspondente obrigatoriedade com a geração de produtos, processos ou 
serviços possa ser, invariavelmente, o motivo mais determinante.
Deve-se chamar a atenção para o fato que o atual processo de PDI (Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação) no Brasil se apresenta dissociado da função 
principal que exige pesquisa associada, necessariamente, ao desenvolvimento 
de produtos, processos ou serviços (condicionados, também, pela inovação e 
sustentabilidade) para a geração dos exigidos registros de patentes, 
propriedades intelectuais e propriedades industriais.
Tanto a inovação quanto a sustentabilidade geram valor agregado. As patentes, 
propriedades intelectuais e propriedades industriais geradas com base na 
sustentabilidade e na inovação saltam do intangível, transformando-se em valor 
econômico e financeiro que passa a ser incorporado pelos meios de produção. 
Surge nesse processo uma nova ordem mundial da qual o Brasil, por meio de 
suas Universidades, não pode ficar de fora sob pena de manter vinculações 
estritas com o subdesenvolvimento.
A não geração dos correspondentes bens que obriguem os necessários registros 
por parte das Universidades tem contribuído, em dada medida, para a 
estagnação do país em vários campos e vem determinando, também, o 
retrocesso em inúmeras áreas que progridem constante e continuamente em 
função da inovação e da sustentabilidade.
Mas, as Políticas Governamentais continuam a incentivar a inovação e a 
sustentabilidade em diversos campos pela oferta de linhas de empréstimos 
subsidiadas, pelo repasse de recursos a Fundo Perdido (promovidos pelas Leis de 
Inovação, por exemplo) ou pela concessão de específicos Incentivos Fiscais.
Dada a autonomia das Universidades estas poderiam, então, reverter o quadro 
em consideração acessando mais intensamente os correspondentes benefícios 
disponibilizados desde que tenham como contrapartida o compromisso de 
gerar produtos, processos ou serviços registráveis para a melhoria de vida da 
população e para o desenvolvimento sustentável.
Os caminhos estão sinalizados e as Universidades são solicitadas a seguirem os 
passos da inovação e da sustentabilidade no sentido referenciado.

   Artigo escrito por Carlos Magno Corrêa Dias, professor na Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e conselheiro do Conselho 
Paranaense de Cidadania Empresarial (CPCE) no Núcleo de Instituições de 
Ensino Superior (NIES)
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Sustentabilidade: um olhar no 

tempo

   O Heliocentrismo Renascentista no século XVI retrata muito bem na 
história da humanidade o abismo entre a crença e a ciência, e todo um 
espaço temporal que uma sociedade, como um todo, leva para 
compreender os novos valores que são revelados pela ciência. Seria 
injusto buscar um único ator para culpar a não aceitação de uma nova 
teoria do nosso sistema solar ou do universo, sendo portanto, mais 
sensato, compreendermos que toda uma sociedade pode estar 
envolvida nesta recusa ou falsa refutação, por simplesmente demonstrar 
passividade. Ainda com base neste exemplo da história, pode-se inferir 
que aqueles que detêm o conhecimento da ciência e que realizam seus 
experimentos podem desenvolver maior sensibilidade e afinidade com a 
realidade observada, quando comparado a grupos de poder que 
somente tomam decisões pertinentes aos seus interesses 
administrativos, econômicos e políticos.
   A Revolução Industrial, cujos pilares incluíam a ciência, a tecnologia e 
um novo sistema econômico, esteve fundamentada na maximização da 
produção e comercialização. A sua expansão beneficiou grupos de 
poder e tomadores de decisão nas arestas econômica e política, 
levando-se, portanto, neste período, a uma aceitação da ciência, em 
grande parte, pela sociedade de produção e consumo. Observando-se 
que este sistema produtivo já representava uma ameaça aos limites 
naturais do planeta, alguns chamados “engenheiros economistas” no 
século XIX apresentaram críticas a este crescimento econômico 
predatório que se catalisava a partir da Revolução Industrial.
   Mais tarde, estas proposições críticas seriam aprofundadas em estudos 
matemáticos e computacionais sobre os “Limites do Crescimento” 
publicado em 1972 e comissionado pelo Clube de Roma, além de “Um 
Olhar sobre o Ambiente Global – GEO5” publicado em 2012 pela 
Organização das Nações Unidas. Dessas discussões, fortaleceu-se a 
proposta de Teorias do Biocentrismo que situa a natureza e todo o 
sistema ecológico, incluindo o homem e todas as outras espécies, no 
centro das atenções, ao contrário do modelo reducionista do 
Antropocentrismo que situa o homem isoladamente do seu habitat.
   Observa-se ainda, neste começo do século XXI, um alto grau de 
desconhecimento de uma grande parte de grupos de poder e 
tomadores de decisão sobre a relevância e implicações da 
Sustentabilidade. Pode-se inferir mais uma vez, como aconteceu no 
Heliocentrismo Renacentista, que aqueles que detêm o conhecimento 
da ciência e que realizam seus experimentos em campo ou laboratório 
podem desenvolver maior sensibilidade e afinidade com a realidade 
observada, quando comparado a grupos de poder que somente tomam 
decisões pertinentes aos seus interesses administrativos, econômicos e 
políticos.
   A Sustentabilidade, não se trata de opção econômica e política, mas se 
refere a como nosso habitat, planeta e universo se comportam e se 
limitam funcionalmente. Os caminhos para a Sustentabilidade podem 
ser inúmeros, mas nenhum deles será factível se não almejarmos um 
futuro mais promissor para nossas futuras gerações. Quando se mensura 
o PH ou a acidez das águas, o nível ou volume de CO2 na atmosfera, ou 
ainda o abismo social em uma região, não se trata de crença ou opção, 
mas de fatos comprovados pela ciência. Pode ser que o ser humano 
busque “desilusão, crença e catástrofe”, ou senão, “pro-atividade, ciência e 
longevidade”. Eu opto por esta última somada ao amor, fé e esperança. 

   Artigo escrito por Farley Simon M. Nobre – Ph. D., representante da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) do Conselho Paranaense de 
Cidadania Empresarial (CPCE) no Núcleo de Instituições de Ensino Superior 
(NIES). O Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial – CPCE é 
colaborador voluntário do blog Giro Sustentável.
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Inovação sustentável: um 

desafio!

Nos últimos anos algumas palavras se tornaram chavões no mundo empresarial: 
competitividade; inovação; gestão do conhecimento; responsabilidade social; 
sustentabilidade, entre outras. Cada uma tem o seu contexto e significado 
próprios e facilmente qualquer acadêmico ou executivo teriam muitos 
argumentos para justificar a importância de cada uma destas expressões no 
processo de gestão corporativa.
Ao mesmo tempo, o cenário da evolução do ambiente de negócios aponta um 
conjunto cada vez mais complexo de desafios que as empresas enfrentarão nos 
próximos anos e décadas: entre estes, a crescente escassez de recursos naturais 
para atender a maior necessidade de consumo em nível mundial e brasileiro, seja 
pelo aumento vegetativo da população, seja pelo efeito-renda que amplia os 
indicadores per capita de consumo. Já são evidentes as dificuldades em várias 
regiões do planeta com relação a recursos naturais, sendo água, energia e 
alimentos os mais críticos.
Neste contexto, as empresas que atuam nos segmentos mais diretamente 
afetados por estes cenários precisam repensar suas estratégias de negócios e 
sem dúvida uma decisão inevitável será relacionada à inovação, como estratégia 
para sobreviver neste novo cenário. Segundo o Manual de Oslo (uma espécie de 
ISO 9000 da inovação), a tecnologia não é mais o único vetor da inovação: esta 
poderá ocorrer tanto nos produtos e serviços, como também nos processos, nas 
estratégias de marketing e na própria gestão organizacional. Outra evolução 
conceitual do Manual é que a inovação pressupõe uma melhoria significativa em 
qualquer das cinco categorias citadas, assim as melhorias de processos e a 
própria melhoria contínua por si só não constituem inovação, inclusive já são 
práticas correntes nas empresas.
Portanto, estamos falando de um novo processo de gestão, ancorado por uma 
visão estratégica do negócio, olhando mais para o futuro da sociedade e do 
mercado em que a empresa atua e com implicações em toda a cadeia de valor, 
com benefícios abrangendo todos os stakeholders.
Assim, a decisão de inovar não é mais uma reação pontual da empresa num 
certo momento do mercado: a inovação passa por uma visão focada no futuro 
desejável, tanto para a sociedade e o mercado como um todo, como para a 
própria organização. Daí a questão da sustentabilidade orientar a estratégia da 
inovação: veja que as três expressões aqui citadas – estratégia; inovação; e 
sustentabilidade – todas têm o mesmo foco temporal direcionado para o futuro. 
Conclui-se numa primeira reflexão que a inovação como estratégia de 
competitividade (e sobrevivência) para a empresa precisa ser sustentável, no 
sentido que a mesma será a diretriz central do processo de gestão da 
organização e orientará todas as decisões de negócio a serem tomadas.
Uma segunda reflexão, é que as empresas precisarão aprimorar nos próximos 
anos os mecanismos de governança e controle administrativo: sendo a gestão 
orientada por critérios de sustentabilidade, é necessário repensar o arsenal de 
ferramentas e controles focados geralmente nos resultados de curto prazo e de 
impacto imediato. Daí a crescente preocupação nos meios acadêmicos e 
empresariais de aproximar cada vez mais as questões de sustentabilidade e de 
governança, atualmente objeto de estudos e publicações nestas áreas temáticas.
Convidamos o leitor a aprofundar as reflexões aqui levantadas: precisamos neste 
momento fazer mais perguntas do que buscar respostas. Afinal, a inovação para 
ser sustentável precisa ser alimentada de contínuo questionamento sobre a 
evolução do ambiente de negócios.

   Artigo escrito por Heitor José Pereira, representante do ISAE, que integra o 
Núcleo de Instituições de Ensino Superior (NIES) do Conselho Paranaense de 
Cidadania Empresarial (CPCE).
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Sustentabilidade e Marketing

Sustentabilidade é, essencialmente, uma forma de pensar o mundo, seus 
recursos, e o tipo de convivência que temos uns com os outros e com o 
planeta. Sabemos que o viver sustentável implicará numa mudança de 
postura não apenas em relação ao consumo, mas também na ampliação 
do conceito de ética, cidadania e solidariedade.
Acreditamos sempre estar prestes a atingir este objetivo, mas basta olhar 
em torno para averiguarmos que não é bem assim. A recente campanha 
eleitoral, por exemplo, nos brindou com uma coleção de acusações de 
parte a parte, em sua maioria estapafúrdias e infundadas, que merecem 
profunda reflexão sobre os limites éticos do marketing eleitoral.
Os principais candidatos são assessorados por um ou vários profissionais 
desta área, que teriam como meta adequá-los ao melhor meio de 
transmitir suas ideias, supostamente bem intencionadas, visando atingir 
o maior número possível de pessoas que com elas comungariam, no 
menor espaço de tempo possível, da forma menos ambígua, o que 
propiciaria sua eleição, ou seja, a possibilidade de execução das suas 
propostas.
O que se vê, no entanto, é o estabelecimento de uma competição 
acirrada pelo poder a qualquer preço, um festival de calúnias e meias 
verdades, batalha em que a vítima é, certamente, a população, cada vez 
mais confusa.
Segundo os pensadores da área, “o marketing eleitoral consiste em 
implantar técnicas de marketing político e comunicação social 
integrados, de forma a conquistar a aprovação e simpatia da sociedade, 
construindo uma imagem do candidato que seja sólida e consiga 
transmitir confiabilidade e segurança à população, elevando o seu 
conceito em nível de opinião pública.”
Mas até que ponto um marqueteiro pode dispensar a verdade neste 
fazer? Imperfeições podem se reveladas? A pílula precisa ser dourada? A 
velha questão dos fins que justificam os meios retorna.
Esta é ocasião propícia para aprofundar reflexão em torno da ética do 
marketing eleitoral e do impacto destas práticas naquilo que podemos 
considerar o fundamento da sustentabilidade socioambiental, já que a 
perspectiva de uma campanha “sangrenta”, como definida pelos próprios 
candidatos, conduz a uma postura egoística (baseada em interesses 
próprios e de pequenos grupos de interesse – coligações) e de não 
responsabilização dos candidatos com seus eleitores.
Acrescidas à falta de consciência ambiental e ao déficit de ações para o 
bem comum, vemos o exercício da omissão da verdade e do excesso de 
agressão, que impedem a adoção de uma nova cultura de direitos, e não 
permitem a participação do cidadão em um processo solidário na 
construção dos programas de governo.
O acesso à informação vem assumindo papel cada vez mais relevante: 
redes sociais, imprensa, escolas e outras entidades, aos poucos, estão 
permitindo espaço de debate sobre alternativas que possam garantir 
uma construção mais democrática, que consolide uma participação 
plural e cidadã.
As inter-relações entre tecnologia, modos de comportamento, ações 
sociais, economia e política, chamam a atenção para a necessidade da 
adoção de uma nova postura ética, em relação à preservação não 
apenas do meio ambiente, mas também de posturas públicas que 
garantam: educação, saúde, segurança e tantas outras demandas que 
sirvam de exemplo para as gerações atuais e futuras, e pautem de forma 
mais digna os políticos, que estão cada vez mais perdendo o respeito e a 
credibilidade da população, e que deveriam por princípio serem 
“servidores públicos”, ou seja, servir ao público.
Assim, de forma holística, os desafios da sustentabilidade confrontam o 
paradigma da “sociedade de risco”, pois implicam em reorganização do 
poder e da autoridade, e do papel indutivo de dirigentes públicos na 
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forma como concebemos atitudes e discernimos procedimentos 
adequados para alterar o quadro vigente de degradação socioambiental.
O crescimento da consciência cidadã, ampliando a participação popular 
nos processos decisórios, é demanda social. O marketing selvagem, 
prezando a versão dos fatos mais convenientes para seus fins, sem o 
menor compromisso com a realidade – e não apenas em questões 
eleitorais -, tem mediado a vida em sociedade, embora pessoas mais 
motivadas e mobilizadas devam ser também propositivas e capazes de 
questionar, de forma concreta, a falta de ética e o compromisso com o 
desenvolvimento sustentável.

    Artigo escrito por Wanda Camargo, professora e representante das 
Faculdades Integradas do Brasil (UniBrasil) no Núcleo de Instituições de 
Ensino Superior (NIES) do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial 
(CPCE), e pela coordenadora executiva do CPCE, Rosane Fontoura.
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12/11/2014
A cultura faz muito bem ao 

desenvolvimento

No dia 5 de novembro foi comemorado o Dia da Cultura Brasileira. 
Entendendo que a cultura, enquanto conjunto de valores, tradições, 
patrimônio tangível e intangível, crenças, percepções do mundo e 
expressões culturais que moldam como vivemos, pode impulsionar o 
desenvolvimento, podemos colocá-la como a quarta dimensão do 
desenvolvimento sustentável. Afinal, é tão importante quanto as 
dimensões econômica, social e ambiental, pois torna a defesa do 
patrimônio, da diversidade, da criatividade e da transmissão de 
conhecimentos um elemento integrante do desenvolvimento 
sustentável.
No mês de maio de 2013, foi realizado na cidade de Hangzhou, na China, 
por iniciativa da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura – UNESCO, um congresso internacional da maior 
relevância para a humanidade e para seu futuro. Sob o tema “A cultura: 
chave para o desenvolvimento sustentável”, representantes de 81 países 
e diversas organizações internacionais elaboraram a já histórica 
Declaração de Hangzhou, exarada daquele evento, um dos mais 
respeitáveis documentos deste começo de milênio a reconhecer e 
balizar a influência e importância da cultura para o desenvolvimento 
sustentável.
Em consonância com a declaração de Hangzhou e segundo o Plano da 
Secretaria da Economia Criativa (2011 a 2014), as transformações nas 
formas de produção e consumo nas sociedades modernas têm no 
conhecimento e na criatividade sua base dinamizadora.
Por isso, atributos de conhecimento e criatividade constituem fatores de 
altíssima relevância no desenvolvimento social, econômico e político de 
um país. O próprio plano de Hangzhou coloca, literalmente: 
“recomendamos a inclusão na agenda das Nações Unidas para o 
desenvolvimento pós-2015 de um objetivo específico centrado na 
cultura, baseado no patrimônio, na diversidade, na criatividade e na 
transmissão dos conhecimentos, que inclua metas e indicadores claros 
ligando a cultura a todas as dimensões do desenvolvimento sustentável”.
No Brasil, várias iniciativas destacam a capacidade de estimular o 
desenvolvimento das atividades produtivas associadas às culturais. O 
desenvolvimento econômico da cultura vai beneficiar o reforço das 
capacidades e o investimento em todos os aspectos de valor das artes, 
indústrias criativas e patrimônio cultural tangível e intangível, criando, 
consequentemente, postos de trabalho e gerando receitas.
As atividades econômicas associadas à cultura passam por um processo 
que vai de sua criação, ou conceitualização, investimento, materialização 
ou produção, distribuição, para chegar a sua comercialização, gerando 
valores em todas estas etapas. A disseminação da importância, a 
valorização e transmissão da cultura na pauta das políticas públicas de 
gestores públicos, no portfólio dos programas apoiados pelas indústrias, 
por meio de Incentivos Fiscais, nas universidades por meio de fomento 
de cursos de empreeendedorismo social (negócios sociais, verdes, 
inclusivos e criativos), certamente irão melhorar todas as zonas urbanas 
e permitir cooperação inovadora e sustentável. Há muita riqueza ainda 
não aproveitada nos talentos da terra brasilis. 

    Artigo escrito por Rosane Fontoura, coordenadora executiva do Conselho 
Paranaense de Cidadania Empresarial (CPCE), e Wanda Camargo, 
representante das Faculdades Integradas do Brasil (UniBrasil) no Núcleo de 
Instituições de Ensino Superior (NIES). 
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03/12/2014
Apreender sustentabilidade 

para poder praticá-la

Ao se objetivar incrementar o diálogo entre sustentabilidade e o mundo 
real é necessário considerar que ciência e tecnologia deveriam perseguir 
um mesmo objetivo. Este poderia ser o tom dos diálogos a serem 
mantidos para traçarmos rumos que levem ao progresso de nosso país 
em associação com o desenvolvimento sustentável.
Aprimorar uma política de Estado capaz de agregar as distintas forças da 
sociedade para atingir efetivamente a melhoria de vida das pessoas e o 
desenvolvimento da nação, com sustentabilidade, é fundamental para o 
real progresso do país e para deixarmos de vez, num passado distante e, 
preferencialmente esquecido, o estigma de sermos um país 
subdesenvolvido.
Uma outra forma possível de aproximação entre ciência e tecnologia, 
entre conhecimento e produção, entre a universidade, a indústria e o 
governo, poderia ser alcançada mediante a efetivação de projetos que 
objetivassem uma maior e mais intensificada iteração entre educação e 
sustentabilidade, tanto no nível superior, quanto nos demais níveis de 
ensino.
Um exemplo de semelhante possibilidade é observado no “Movimento 
Educando para a Sustentabilidade” proposto pelo Conselho Paranaense 
de Cidadania Empresarial (CPCE), atualmente Conselho Temático da 
Federação das Indústrias do Paraná (FIEP), movimento este que tem por 
um de seus objetivos sensibilizar educadores para a importância dos 
mesmos como agentes de transformação e promotores da 
sustentabilidade.
Percebe-se, porém, que aqueles que se permitem envolver diretamente 
com as questões da sustentabilidade, vez ou outra têm dificuldades em 
nortear suas ações em decorrência da carência de um entendimento 
comum sobre a temática. É suposto, porém, que a partir de uma mesma 
compreensão sobre sustentabilidade poder-se-ia mais intensamente 
pensar nas ações concretas a serem desenvolvidas.
É imperativo chamar a responsabilidade de cada um para se garantir a 
sustentabilidade como benefício para todos. Entretanto, sem pensar um 
conjunto padrão de suas diretrizes para o bem comum, dificilmente 
instituir-se-á um compromisso socializado em torno da mesma.
Compreender a extensão da sustentabilidade para apreender a sua 
importância é outra necessidade. Unindo-se em torno de um 
entendimento sobre o tema, mais fortemente será possível, então, 
praticá-lo e disseminá-lo.

    Artigo escrito por Carlos Magno Corrêa Dias, professor na Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e conselheiro do Conselho 
Paranaense de Cidadania Empresarial (CPCE) no Núcleo de Instituições de 
Ensino Superior (NIES). 



Educando na Sustentabilidade

Referências
ARRUDA Filho, Norman de Paula. Formando líderes globalmente responsáveis. Gazeta do Povo, 
Instituto GRPCOM, Giro Sustentável, Curitiba, 7 out. 2013. Disponível 
em:http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/giro-sustentavel/formando-lideres-globalmente-respo
nsaveis/( 7/10/2013)

CAMARGO, Wanda (UNIBRASIL) e FONTOURA Rosane (CPCE) Sustentabilidade e Marketing  
http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/giro-sustentavel/sustentabilidade-e-marketing/                         
( 24/10/2014)
___________________________Mulheres e Sustentabilidade 
http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/giro-sustentavel/mulheres-e-sustentabilidade/
(10/03/2014)
___________________________Litoral sustentável 
http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/giro-sustentavel/litoral-sustentavel/18/12/2013

___________________________Sustentabilidade nas Escolas 
http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/giro-sustentavel/sustentabilidade-nas-escolas/ 
(11/10/2013)

DIAS, Carlos Magno da UTFPR. Apreender sustentabilidade para poder praticá-la 
http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/giro-sustentavel/apreender-sustentabilidade-para-poder-
pratica-la/ ( 03/12/2014)
___________________________Universidades e os benefícios fiscais para a inovação e a 
sustentabilidade 
http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/giro-sustentavel/universidades-e-os-beneficios-fiscais-par
a-a-inovacao-e-a-sustentabilidade/ 06/08/2014)
__________________________Sustentabilidade Paranaense Via Lei de 
Inovaçãohttp://www.gazetadopovo.com.br/blogs/giro-sustentavel/sustentabilidade-paranaense-vi
a-lei-de-inovacao/ (09/05/2014)
___________________________ 22 de março Dia Mundial da Água
http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/giro-sustentavel?s=%C3%A1gua&cx=0146068297771165
71431%3A9apb6tjyjba&cof=FORID%3A11&ok= (21/03/2014)
___________________________ A indústria alça voos no mundo das possibilidades
http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/giro-sustentavel/a-industria-alca-voos-no-mundo-das-pos
sibilidades/ (05/02/2014)
____________________ Oportunidade na promoção de simbiose entre ciência, tecnologia e 
inovação.
http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/giro-sustentavel/oportunidade-na-promocao-de-simbiose
-entre-ciencia-tecnologia-e-inovacao/ (10/01/2014)



Educando na Sustentabilidade

FILHO, Norman de Paula da ISAE/FGV. Formando líderes globalmente responsáveis.
http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/giro-sustentavel/formando-lideres-globalmente-responsa
veis/ (07/10/2013)

FONTOURA, Rosane e Wanda CAMARGO,  a Cultura faz muito bem ao desenvolvimento 
http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/giro-sustentavel/a-cultura-faz-muito-bem-ao-desenvolvim
ento/(12/11/2014)
___________________________ Equidade de Gênero : mulheres fazendo gol em prol da 
sustentabilidade
http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/giro-sustentavel/equidade-de-genero-mulheres-fazendo-
gol-em-prol-da-sustentabilidade/ (07/07/2014)

MACHADO, Paulo Henrique Battaglin, (FEPAR). Sustentabilidade e Saúde
http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/giro-sustentavel/sustentabilidade-em-saude/(09/05/2004)

NOBRE Farley Simon M. Sustentabilidade um olhar no tempo 
http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/giro-sustentavel/sustentabilidade-um-olhar-no-tempo/ 
(05/09/2014)

PEGORINI, Nilson. Educação para a Sustentabilidade
http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/giro-sustentavel/educacao-para-a-sustentabilidade/
09/09/2013

PEREIRA, Heitor José. Inovação sustentável: um desafio  
http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/giro-sustentavel/inovacao-sustentavel-um-desafio/ ( 
06/10/2014)

TABORDA, Ana Margarida de Leão. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental – O 
papel da Universidade. Gazeta do Povo, Instituto GRPCOM, Giro Sustentável, Curitiba, 1 nov. 2013.
Disponível em: 
http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/giro-sustentavel/diretrizes-curriculares-nacionais-para-a-e
ducacao-ambiental-o-papel-da-universidade/. (1/11/2013).




