
Ser verde é um ótimo negócio
 AUTOR EQUIPE FSG   PUBLICADO 17 DE JUNHO DE 2015

O 1º Congresso Internacional de Responsabilidade Socioambiental, que segue até quinta-feira (18/06) na FSG,
começou com um alerta positivo: ser ambientalmente responsável é lucrativo e as primeiras ações nesse sentido
não geram custos e sim lucros.

As afirmações são do Dr. Marc Weiss, Presidente da Global Urban Development (GUD) uma organização política
internacional que trabalha pelo desenvolvimento sustentável nos centros urbanos. Doutor em Planejamento
Urbano e Regional pela Universidade da Califórnia (EUA), Weiss explicou que a responsabilidade com o planeta
implica, primeiramente, em uma mudança de paradigma na hora de produzir. Ou seja, é preciso mudar a
mentalidade, considerar-se parte do planeta ao invés de “proprietário” dele. Evitar o desperdício, buscar inovação
na matéria prima, envolver-se com a comunidade são ações fundamentais da chamada economia verde.
Durante a conversa com acadêmicos de diferentes áreas, professores e profissionais, que lotaram o Auditório da
FSG, Weiss apontou caminhos como redução, reutilização e reciclagem como altamente benéficos para as
empresas e, obviamente, para o meio ambiente.
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Dr. Marc Weiss, Presidente da Global Urban Development (GUD), fez a palestra de abertura do Congresso

 

Ele exemplificou citando uma empresa de carpetes que começou a produzir de forma responsável e, apenas com a
redução do desperdício, lucrou meio milhão de dólares. Além disso, atraiu muita mídia pela inovação de seu
produto. Com a divulgação, conquistou novos clientes, tanto os que não conheciam a empresa quanto aqueles que
se identificam com quem quer cuidar do planeta.
Durante a abertura do Congresso, o Diretor Presidente da FSG, Prof. Adriano Pistore, salientou que é uma
característica da Instituição promover eventos plurais e multidisciplinares como esse. Pistore estava muito satisfeito
em receber representantes de diversos conselhos profissionais e órgãos públicos que fizeram questão de participar
do debate.

O vice-prefeito de Caxias do Sul Antonio Feldmann participou da cerimônia de abertura. Ele comentou sobre a
necessidade de se debater o desenvolvimento sustentável, especialmente as questões de mobilidade no Brasil.
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