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No mês passado, o Ciesp-Campinas
foi homenageado pela criação do
Fórum Permanente de Debate
sobre Educação Baseada em
Valores, lançado este ano a partir
de pesquisa iniciada em 2010 junto
a secretarias municipais de
Educação com o objetivo de
estimular os projetos pedagógicos
formadores do caráter. O
reconhecimento foi feito pela
Fundação Douglas Andreani e o
Grupo Beto Carrero em evento no
plenário da Câmara de Campinas.
Concorreram as ações inovadoras

de 28 pessoas no campo da ética,
dos valores humanos, da educação
e da gestão.
Regina Migliori, diretora adjunta de
Sustentabilidade da entidade,
recebeu esse reconhecimento pela
sua trajetória de décadas envolvida
com a temática. No Ciesp,
compartilhou o reconhecimento
com o diretor da regional, José
Nunes Filho, com Natal Martins,
segundo vice-diretor, e com Luiz
Fernando Bueno, diretor do
Departamento de Sustentabilidade.
De acordo com José Nunes Filho, a

iniciativa faz parte do projeto da
instituição de cidadania, que visa
fortalecer a cultura de integração
entre as diversas áreas em que o
Ciesp atua. “Nossa preocupação
está abalizada em apoiar a
formação dos jovens que entram no
mercado de trabalho por meio de
valores morais e éticos”, aponta
Natal Martins.
A educadora e especialista em
sustentabilidade Regina Migliori
ressaltou o fato dessa iniciativa em
Campinas ser fruto de uma
trajetória de longa data. “Eu

trabalho com isso há mais de 30
anos. É muito importante
percebermos que o que estava na
dimensão de um sonho, de um
ideal, hoje é traduzido em ações
concretas, em projetos objetivos
com resultados e com frutos
possíveis de acompanhamento.
Essa iniciativa aqui em Campinas,
através do Ciesp, pode ter um
impacto bastante relevante em
todas as secretarias de Educação
com as quais tivemos a
oportunidade de trabalhar”, afirma
Regina. (VT/AAN)

● Temas já tratados:
Aplicação Prática dos Indicadores
Ethos de Responsabilidade Social
Empresarial, Construção Sustentável,
Índice de Sustentabilidade
Empresarial da Bovespa - ISE,
Sustentabilidade e Responsabilidade
Corporativa.

● Temas a serem tratados:
Consumo Consciente,
Desenvolvimento Humano no Mundo
Corporativo, Diálogo como
Ferramenta de Gestão, Gestão de
Impactos, Gestão de Riscos e Papel
dos Níveis Intermediários (Média
Gerência) e Sustentabilidade.

● No Ciesp-Campinas, estão
representados os seguintes
segmentos: metalúrgico,
farmacêutico, alimentício, têxtil,
mecânico, madeireiro, bebida,
gráfico, construção, calçados,
autopeças e transporte, elétrico,
eletrônico e de comunicação,
borracha, mobiliário, papel e
papelão, químico e petroquímico,
vestuário, produção de materiais
plásticos, produção de minerais
não metálicos, piscicultura,
comércio, entidades de classe,
prestadores de serviços ligados à
indústria e diversos.

“Muitas
empresas já
saíram na
dianteira, mas
outras terão que
correr na
rabeira.
Precisamos agir
o mais rápido
possível para
tentar minimizar
os impactos.”

● Rua Padre Camargo Lacerda,
nº 37, Bonfim, Campinas
Telefone: (19) 3743-2200
Site: www.ciespcampinas.org.br

Diretor do Departamento de
Sustentabilidade do
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Sustentabilidade, uma questão
estratégica para as empresas
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“Hoje, há mercado
alinhado a essa
questão (da
sustentabilidade), o
produto não entra
se não estiver de
acordo com a
normas.”

Vanessa Tanaka
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meio.ambiente@rac.com.br

A sustentabi-
lidade dei-
xou de ser
compreendi-
da somente
como preser-

vação ambiental e ganhou
status estratégico nas empre-
sas, alinhando novos mode-
los de negócio e novas opor-
tunidades de mercado. Parti-
cipando dessa mudança es-
tratégica, a regional Campi-
nas do Centro das Indústrias
do Estado de São Paulo
(Ciesp-Campinas), entidade
de caráter civil e privado que
reúne e dá suporte ao empre-
sariado, aprofundou sua atua-
ção na questão com a cria-
ção, em 2008, de um departa-
mento voltado para o assun-
to, o Departamento de Sus-
tentabilidade (DS).

Regina Migliori, diretora
adjunta de Sustentabilidade
do Ciesp, conta que essa tran-
sição vem ocorrendo há cer-
ca de 15 anos. “Hoje, há mer-
cado alinhado a essa ques-
tão, o produto não entra se
não estiver de acordo com a
normas”, ressalta Regina. Ela
afirma que o fator econômi-
co e o social são partes impor-
tantes da ação, uma vez que
o fortalecimento da forma-
ção profissional, alinhado ao
panorama do século 21, tam-
bém colabora para o enrique-
cimento do setor.

A entidade conta atual-
mente com mais de 500 em-
presas associadas, distribuí-
das em 19 municípios da re-
gião: Campinas, Valinhos, Su-
maré, Pedreira, Amparo, Mo-
gi Mirim, Mogi Guaçu, Itapi-
ra, Holambra, Jaguariúna,
Paulínia, Hortolândia, Artur
Nogueira, Santo Antonio de
Posse, Estiva Gerbi, Conchal,
Serra Negra, Lindoia e Águas
de Lindoia. E utiliza toda es-
sa abrangência para difundir
o diálogo e orientar as indús-

trias nas questões técnicas
de como evitar os impactos
econômicos, sociais e am-
bientais.

Para Luiz Fernando de
Araújo Bueno, diretor do De-
partamento de Sustentabili-
dade, é de extrema importân-
cia levar aos associados as in-
formações, através de pales-
tras nas próprias empresas
ou na sede da entidade, para
que possam se situar diante
dessa realidade. “Durante es-
se contato, percebemos que
muitas empresas já saíram
na dianteira, mas que outras
terão que correr na rabeira.
Precisamos agir o mais rápi-
do possível para tentar mini-

mizar os impactos”, disse o
diretor, lembrando a recente
reunião de cientistas no Pai-
nel Intergovernamental de
Mudanças Climáticas (sigla
em inglês IPCC), onde foi di-
vulgada a informação de que
mais de 98% dos eventos rela-
cionados ao aquecimento glo-
bal são resultados da ação do
homem.

“As empresas precisam ter
a preocupação de como es-
tão agindo. O foco empresa-
rial ainda é o econômico, por
uma mentalidade capitalista,
mas isso deve preocupar os
futuros líderes”, explica Bue-
no. De olho nesse panorama,
a entidade fundou em 2002,

para capacitar e auxiliar os as-
sociados na gestão ambiental
de seus negócios, o Grupo de
Estudos Ambientais (GEA),
do Departamento de Meio
Ambiente. Essa nova divisão
trabalha com reuniões men-
sais, nas quais são abordados
os desafios ambientais das
empresas associadas. Os as-
suntos são apresentados, dis-
cutidos, esclarecidos e enca-
minhados, quando há neces-
sidade, às devidas instâncias
competentes.

Temas estratégicos, como
licenciamento ambiental, co-
brança pelo uso da água, ge-
renciamento de resíduos, le-
gislação ambiental e produ-
ção mais limpa, têm sido re-
gularmente abordados pelo
grupo, seja por meio de dis-
cussão entre os associados
ou palestras de especialistas.
Quando se faz necessário o
aprofundamento num deter-
minado tema, grupos força-
tarefa são formados para es-
tudar a questão. As reuniões
são realizadas sempre nas pri-
meiras sextas-feiras de cada
mês, às 8h30, na sede do
Ciesp-Campinas. As empre-
sas que participam do GEA
são a Petrobras, Rhodia, Borg
Warner, Rigesa, Villares Me-
tals e Miracema-Nuodex.

Ciesp-Campinas mobiliza empresas para responsabilidade social e redução do impacto ambiental
Fotos: Divulgação

Encontro promovido pelo Grupo de Estudos Ambientais, o GEA, para troca de experiência entre os associados e palestras com especialistas

Natal Martins, Regina Migliori,
José Nunes Filho e Luiz

Fernando Bueno, diretores do
Ciesp-Campinas: entidade

coloca em pauta mudança de
visão e de atitude nas empresas

Produção limpa, água
e resíduos são temas
de reuniões mensais
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