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Mais de 300 pessoas lotaram o Centro Cultural Antônio Corrêa de Oliveira, na quinta-feira (30/1, no Sesc Ler Goiana, para 

conferir as palestras do 2°Fórum Empresarial do Polo Econômico de Goiana. O evento, que teve como objetivo abordar novas 

ideias, soluções e processos que promovam o desenvolvimento sustentável, trouxe experiências de empresas como a Fiat, a 

Vivix e Hemobrás, além de palestras sobre o tema com especialistas da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Sebrae e 

Sesc. 

Durante a abertura do encontro, o presidente do Sistema Fecomércio-PE/Sesc/Senac, Josias Albuquerque, eventos como esse 

ajudam Goiana a se preparar para o desenvolvimento econômico da região. “Goiana está vivendo um período importante na 

sua economia. A implantação do Sesc Ler na cidade e a chegada de grandes empresas retrata isso. Um dos grandes desafios 

é desenvolver a economia de forma sustentável”, disse. O prefeito de Goiana , Fred Gadelha, também deu as boas-vindas aos 



presentes, enfatizando a importância da necessidade de debates sobre o tema. 

Os participantes tiveram a oportunidade de conhecer experiências de sucesso de empresas com o da Fiat Chrysler América 

Latina. De acordo com o Gestor de Meio Ambiente, Saúde e Segurança da empresa, Cristiano Félix, os consumidores estão 

cada vez mais procurando produtos de empresas socialmente responsáveis e preocupadas com o meio ambiente. “ Segundo 

pesquisas, 66% das pessoas preferem consumir produtos de marcas que estejam preocupadas com a sustentabilidade. Isso 

reflete em um reposicionamento das empresas”, destacou. 

Para Félix, o êxito no projeto de sustentabilidade da Fiat Chrysler América Latina se deve principalmente ao envolvimento de 

todos os empregados na causa. “Somos referência em sustentabilidade no setor automobilístico porque engajamos nossos 

funcionários em comitês, nas ações. Desde a produção até as vendas envolvemos nosso pessoal”, explicou. A Fiat possui 

projetos na área de resíduos sólidos, redução do custo de energia, reaproveitamento da água, entre outros. 

Uma das maiores preocupações dos especialistas em sustentabilidade é o destino do lixo gerado por indústrias, comércios e 

serviços. Após 20 anos de discussão no Brasil foi aprovada a Lei de Resíduos Sólidos, em 2010. Com isso, país passou a ter 

um marco regulatório na área de Resíduos Sólidos. “Precisamos nos adequar à legislação. Por isso, as empresas precisam 

conhecer mais as etapas e processos para amadurecer juntos. Hoje, não temos recursos, nem amadurecimento, mas a partir da 

discussão com a sociedade chegaremos lá”, afirmou a assessora especial da CNC, Cristiane Soares. Durante sua palestra, ela 

detalhou as diretrizes e princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Representantes de mais duas empresas que estão sendo instaladas em Goiana, a Hemobrás e a Vivix partilharam suas ações 

na área de sustentabilidade, durante o encontro. Para a coordenadora de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, Suellen 

Nakagawa, é preciso incentivar toda a cadeia produtiva a agir de forma ecologicamente correta. “Incentivamos nossos clientes  

diretos a coletar seletivamente os cacos de vidro, para que ele retorne para nós em forma de matéria-prima. Essa iniciativa de 



logística reversa diminui impactos ambientais e gera retorno para todos”, exemplificou. 

Segundo a bióloga e especialista em Gestão Ambiental da Hemobrás, Ana Carolina Siedschlag, o objetivo da Hemobrás, estatal 

vinculada ao Ministério da Saúde, é promover o acesso à saúde, com inovação e tecnologia de ponta, mas sempre pautada no 

desenvolvimento socioambiental. “ A implantação da fábrica em Goiana representa a descentralização do setor farmacêutico, 

um desenvolvimento econômico e social, que devem ser acompanhados e estudados de perto por todos que fazem parte desse 

processo. Por isso, nos preocupamos em desenvolver parcerias com a sociedade civil e com os poderes público e privado para 

juntos contribuir para o desenvolvimento sustentável na região”, destacou. 

A questão da sustentabilidade também é pauta para as micro e pequenas empresas. O Sebrae orienta e desenvolve programas 

que ajudam o microempreendedor a traçar ações. “Essa agenda também passa pelos pequenos negócios. Nossa intenção com 

o Centro Sebrae de Sustentabilidade é produzir e repassar conhecimentos para os pequenos e médios empresários adequarem 

aos seus negócios ações de sustentabilidade”, disse Gerente do Centro Sebrae de Sustentabilidade, Suênia Sousa. Para saber 

mais sobre a inciativa basta acessar o www.sustentabilidade.sebrae.org.br. A noite de palestras foi encerrada com a 

apresentação do projeto sócio ambiental do Sesc Pantanal pela gerente de estudos e pesquisas do S Pantanal, Sílvia Katoka. 
 


