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1 INTRODUÇÃO
A sustentabilidade tem sido discutida em vários seguimentos de nossa
sociedade. Tudo o que é produzido hoje é pensado como realizar de forma
mais sustentável, algumas vezes por questão de custo outras por pura
consciência. Mas, sabemos que toda tentativa de caráter sustentável precisa
vir juntamente com alguma recompensa pessoal ou para o grupo, para que se
adquira um número maior de adeptos.
Precisamos educar as pessoas e mostrar de fato a verdadeira importância da
mudança de vida e de atitude de cada um. A população precisa compreender
que no mundo em que vivemos se não pensarmos em sustentabilidade,
estaremos sendo egoístas, pois futuramente nossos filhos e netos terão para
viver um mundo pior, com mais poluição e desrespeito a natureza, que é um
presente especial de Deus para todos nós. Além disso, a nossa própria vida
corre um risco muito grande.
Costumo dizer que hábitos sustentáveis podem ser comparados á hábitos
alimentares saudáveis, visto que é só uma questão de começar e tudo acaba
acontecendo com o tempo de forma natural sem precisar ficar forçando a nada.
As atitudes sustentáveis são desde jogar um lixo no lixo até fazer a diferença
reciclando aquilo que seria jogado fora.
Precisamos agir e não apenas criticar as atitudes dos outros. Existem várias
estratégias que podem ser traçados para atuarmos nesse processo. Uma
dessas estratégias é formar agentes multiplicadores, de maneira informal
mesmo, com as pessoas que vivem ao nosso redor até tomarmos proporções
maiores.

Precisamos simplesmente

começar e

depois lidar com

as
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adversidades que virão com o tempo. Mostrando para as pessoas o quanto
isso pode melhorar a qualidade de vida de cada um.
E toda essa preocupação se dá ao fato de que a população utiliza da natureza
de maneira indiscriminada não tendo controle para nada. Se cada um preservar
um pouco de nosso planeta o problema estará resolvido, mas o problema é que
vivemos em um mundo capitalista em que o que fala mais alto é o dinheiro e
não o bem estar das pessoas.

2 DESENVOLVIMENTO
A ambição de transformar uma empresa tradicional em uma organização
sustentável é cada vez mais comum. Entretanto, existe um pequeno grupo de
organizações que tem empenhado um real esforço para se adequar a essa
política e o mais importante; elas têm tido um grande sucesso econômico.
Incorporando a sustentabilidade em uma política cotidiana, as questões
ambientais e sociais começam a fazer parte do crescimento econômico, e não
significam um problema para ele.
Em resumo, existe um grupo de organizações que tem gerado grande lucro
com uma política sustentável, que tornou a idéia atraente aumentando a
procura pelo tema. Contudo, como não é algo simples e muito menos rápido,
poucos têm alcançado sucesso. Muitas organizações que buscam uma política
sustentável se baseiam em apenas argumentos vagos como mudança de ética
e paradigma, e esquecem as ações realmente concretas.
Devemos focar em levar informações sobre o meio ambiente de forma
generalizada, de todas as ações que podem ser realizadas, para as várias
camadas de nossa sociedade, de forma que iremos plantar sementinhas para
que aos poucos as pessoas se conscientizem da seriedade do problema.
Para tanto, o Restaurante Popular é uma porta de entrada para ações desse
tipo. Sendo de acesso universal a todos os serviços e localizado em local
estratégico para que populações em situação de vulnerabilidade social e
insegurança alimentar há maior facilidade de desenvolver todas as estratégias.
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Num espaço de convivência humana que propicia o desenvolvimento de ações
para benefícios de cada um individualmente ao mesmo tempo em que todos
estarão sendo beneficiados. Possui um público fiel o que nos possibilita uma
maior fidelidade de ações, até mesmo na formação de agentes que poderão
levar as informações para as outras pessoas.
O público fiel do Restaurante Popular são em sua maioria pessoas que estão
em situação de rua, dependentes químicos (álcool, crack, cocaína, maconha,
etc.), Adolescentes e jovens grávidas em situação de rua, adultos com
problemas específicos ou em estado de extrema pobreza, pessoas com
deficiência e idosos acima de 65 anos.
Desta forma, um curso de capacitação para que esses usuários possam se
transformar em agentes ambientais, seria muito bom para auto-estima dos
mesmos.
DONAIRE (1995) informa que para qualquer organização, pública ou privada,
alcançar o Desenvolvimento Sustentável, é essencial buscar os 16 princípios
de Gestão Ambiental, estabelecidos pela Câmara de Comércio Internacional –
CCI,

que

são

subcontratados,
transparência

de

eles:
planos

pesquisa,
de

atitude,

enfoque

emergência,

atendimento

e

preventivo,
transferência
divulgação,

fornecedores
de

e

tecnologia,

equipamentos e

operacionalização, orientação ao consumidor, produtos e serviços, prioridade
de enfoque, educação do pessoal, processo de melhoria, gestão integrada e
prioridade organizacional. Cada item desse deve ser praticado pensando em
uma gestão sustentável para que o conjunto de resultados seja favorável.
Para STAKE (1991), desenvolvimento sustentável possui a seguinte definição:
“Para

ser

sustentável,

o

desenvolvimento

precisa

levar

em

consideração fatores sociais, ecológicos, assim como econômicos; as
bases dos recursos vivos e não vivos; as vantagens e desvantagens
de ações; alternativas a longo e curto prazos”.

Com isso, confirma-se como local ideal para ações de sustentabilidade o
Restaurante Popular.
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O desenvolvimento sustentável não é algo que acontece de uma hora para
outra e sim é um processo de transformação para todos que estão envolvidos
no processo.
Educação ambiental é uma forma de promover sustentabilidade que surge
muito efeito.
CASCINO destaca a elaboração do Tratado de Educação Ambiental para
Sociedades Sustentáveis e responsabilidade Global, durante a realização da
ECO – 92, que diz:
“A educação ambiental deve tratar das questões globais críticas, suas
causas e inter-relações em uma perspectiva sistêmica, em seu
contexto social e histórico. Aspectos primordiais relacionados com o
desenvolvimento e o meio ambiente, tais como população, saúde,
paz, direitos humanos, democracia, fome, degradação da flora e da
fauna, devem ser abordadas dessa maneira”.

Alguns equipamentos que estão sendo construídos a partir de hoje, na planta
mesmo já está sendo modificado o projeto para que se torne mais sustentável,
desde sua construção.
Muitas ações já são implantadas, porém, outras podem facilmente fazer parte
do sistema sem interferir no tempo de preparo nem no fluxo da produção.
Várias conferências, tratados, relatórios, pactos e etc. estão sendo criados para
se discutir o futuro mundial.
Para os empresários há vantagens como: a redução de custos através de uma
eficiência maior na utilização dos recursos e diferenciação através do
atendimento a mercados mais exigentes com relação ás questões de cunhos
ambientalista.

Por fim, pode-se considerar que o meio ambiente, ao longo da história, passou
de uma fonte de recursos e recipiente de resíduos para o status de ativo da
sociedade

global.

Neste

sentido,

observa-se

que

o

processo

de

regulamentações tendem a restringir as interferências das atividades humanas,
numa tentativa de conservação, que por sua vez, impactam diretamente no
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ambiente dos negócios, exigindo novas posturas de empresas e tomadores
decisões.
Infelizmente o que podemos observamos é são falhas na implantação de
estratégias sustentáveis. O primeiro passo para o sucesso dessa dinâmica é
envolver a todos e não somente quem está coordenando o projeto.
Nada deve ser imposto e sim explicado e provado o porque e que melhoras
terão cada envolvimento nesse processo.
Novais relata que empresas buscam a sustentabilidade como forma de
inovação. Descobriram também que reduz custos, o que justifica o gasto para
implantação de vários mecanismos sustentáveis.
As inovações organizacionais e tecnológicas inerentes a uma empresa
sustentável são, portanto, fontes de lucro e de receita. Ao repensar produtos,
tecnologias, processos e modelos de negócio, o gestor adquire vantagem
competitiva.
Alguns autores como Prahalad, Rangaswami e Nidumolu apontaram os cinco
passos que devem nortear as ações das empresas.
São eles: ajustar-se à legislação vigente e adequar-se às normas e
aos códigos de adesão facultativa, criados por entidades não
governamentais e associações, vendo tais normas como uma
orientação e não como um fator impeditivo; fazer com que a cadeia
de valores da empresa seja sustentável; criar produtos e serviços
sustentáveis; desenvolver modelos de negócios baseados na
sustentabilidade; e ter ações proativas, antecipando-se às tendências
e ajudando a construir o futuro. “Práticas inovadoras mudam os
paradigmas existentes”, afirmam os autores.

Na visão dos articulistas, a viabilidade econômica, a consciência ambiental e a
responsabilidade social compõem o tripé conceitual que serve de base a todas
as práticas de desenvolvimento sustentável.
A caminhada rumo a um modelo produtivo que valorize o ser humano e o meio
ambiente, sem abrir mão do lucro e da geração de riquezas, é irreversível. E o
dilema – ser ou não ser sustentável – deve ser substituído por outro tipo de
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atitude: a convicção de que devemos, sim, ser sustentáveis, pois somente as
empresas que se alinharem aos novos paradigmas serão efetivamente bemsucedidas.
Por exemplo, a separação do lixo é realizada atualmente em vários lugares que
chegamos, mas não é efetivo pois em um serviço público há uma grande
rotatividade de funcionários, logo esse treinamento precisa de ser continuo e
não somente para alguns e pronto. A mesma rotatividade acontece em uma
cozinha industrial, logo, ao iniciarmos um projeto nesse sentido, devemos ter
um funcionário designado para que sejam realizadas reciclagens.
No entanto, para gestores públicos de uma empresa terceirizada cobrar atitude
sustentável da empresa contratada não é tão difícil, pois é algo que mexe no
orçamento de forma positivo o que ativa muito o compromisso. Até porque não
podemos pensar apenas em custos, mas em uma vida melhor para todos os
cidadãos.
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4 PROJETOS JÁ REALIZADOS
O lixo é separado, sendo que o úmido é doado para o fornecedor de hortifrutti,
para que possam alimentar porcos. Para empresa quanto menos a utilização
de guardanapo e copo plástico melhor, logo, promovem ações de educação em
sustentabilidade.
Já realizado o cálculo de resto-ingesta, sobra limpa. Porém, nenhuma ação de
educação nutricional é realizada para conscientização.
A maioria das verduras e legumes servidos é aproveitada de forma integral, o
que prova para todos os usuários que não modifica o saber, nem a qualidade
do alimento, pelo contrário, aumenta a ingestão de vitaminas e minerais.
Na hora de jogar o resto do prato fora, existem duas lixeiras, uma para lixo
seco e outra para lixo úmido. E essa conscientização a maioria já possui,
jogando o lixo em seu devido lugar.
Inclusive no Restaurante II que está sendo construído, já estará sendo
implantado o serviço de separação de lixo desde a inauguração. Os projetos
precisam ser pensado de forma sustentável até mesmo para diminuição de
custo. Se for mudado na planta o custo será praticamente zero, mas se a obra
já estiver sido iniciado fica bastante difícil.
Desta forma estará sendo respeitada a Constituição Federal de 1988 no artigo
225, que diz ser do poder público e a toda a coletividade o dever da defesa e
preservação do meio ambiente não apenas para as presentes, mas também
para as futuras gerações, e estabelece o direito ao meio ambiente
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ecologicamente equilibrado, tratando-o como um bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida.

3 PROJETOS PROPOSTOS
- Oficinas com materiais recicláveis: é uma oficina na parte da tarde com
materiais recicláveis, denominados de “lixo seco”, este pode se transformar em
verdadeiras obras de arte.
Não só o lixo do próprio restaurante como também cada um trazer uma garrafa
pet de casa, por exemplo, podendo ser transformado em belíssimos arranjos.

- Multiplicadores ambientais: realizar cursos no restaurante popular na parte
da tarde ou antes do expediente para os usuários através de parceria com a
SEMAM, e até mesmo dos próprios funcionários, marcando um horário e data
mais conveniente para eles. Precisamos entender aquilo que vamos orientar
por isso a importância de começar pelos próprios funcionários.

- Sustentar o ambiente: efetivação de ações da produção da refeição até a
hora de servir. Orientando sempre até a fase de jogar o lixo fora.

- Ações visuais para despertar consciência: colocar uma vez por semana,
por exemplo, sacos de cinco quilos de arroz em um local que todos possam
observar de forma simbólica, com a quantidade de comida que todos jogam
fora por dia, com certeza essa atitude irá deixá-los horrorizados com tanto
desperdício.
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- Efeito da sustentabilidade: de forma simbólica, colocar sacos de arroz de
cinco quilos, em um local onde todos possam observar, a quantidade de
cascas que não são jogadas fora, com a utilização integral dos alimentos.

- Ciclo de treinamentos e capacitações: realizar oficinas e palestras para os
próprios funcionários da terceirizada, fazendo com que a conscientização
aconteça de dentro para fora, incluindo a própria equipe da gestão municipal.
De acordo com as dúvidas ou interesses formar cada treinamento, criando
assim multiplicadores, que sob orientação possa realizar treinamnetos com os
usuários, aumentando assim a inteiração entre todos.

- Realizar ações pontuais sobre sustentabilidade: firmar parceria com
faculdades, secretarias, unidades de saúde e todos os equipamentos em torno
do restaurante ou até mesmo de longe, para realizarmos ações pontuais como:
feiras, exposições, dentre outras ações, sempre ouvindo o que os usuários
preferem, para que esses fiquem interessados pelas ações.

- Realizar ações na própria fila: realizar uma aproximação na fila com os
usuários, firmando uma maior mobilização para as ações que serão realizadas.
Com a informação boca-a-boca, falando da importância da participação de
cada um na ação. Isso deve acontecer uma semana inteira antes da realização
da ação.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O meio ambiente era tido, tradicionalmente, como uma fonte inesgotável de
recursos naturais.
Com a industrialização, esta idéia tornou-se ainda mais abrangente, e o meio
ambiente passou também a ser recipiente de resíduos gerados pelas
atividades industriais. A discussão atual foca tanto a questão da utilização
desenfreada dos recursos naturais, quanto à geração de resíduos no que diz
respeito à capacidade de suporte de nosso planeta.

A atitude sustentável precisa ser um hábito natural para o ser humano e não
uma obrigação. O mundo está cada dia mais “ferido” com toda essa
“praticidade” que irá nos custar caro futuramente, na verdade já nos faz sofrer
muito, porém atualmente a população sofre de uma outra síndrome
denominada egoísmo o que atrapalha ainda mais uma atitude correta para
todos. As pessoas não se engajam em trabalhos para não terem trabalho e não
“gastarem” seu tempo á toa.
Precisamos ser mais cidadãos e necessitamos de uma população que pense
um pouco mais no outro e não viva em seu mundo fechado.
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