
 

 

INOVAÇÃO E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS: SOLUÇÃO GENUÍNA 
PARA UM MEIO AMBIENTE INDUSTRIAL SUSTENTÁVEL 

 
Rita de Cassia Feitosa Nakamoto 

Mestre em Direito pela PUC-SP 
Pontifícia  Universidade Católica de São Paulo  

cassiamel@msn.com 
 

Thais Bernardes Maganhini 
Doutora em Direito pela PUC-SP  

Pontifícia  Universidade Católica de São Paulo 
tbmaga2@yahoo.com.br  

 
Simpósio: 16 - DIPLOMACIA DE SUSTENTABILIDADE E DIREITOS HUMANOS: UM 
OLHAR MATERIAL E INSTRUMENTAL  
  
RESUMO: Pretendemos através do presente estudo, demonstrar as iniciativas e investimentos 
despendidos por empreendedores de um setor muito importante e responsável pelo 
desenvolvimento sócio econômico do indivíduo. Nesta pesquisa demos ênfase aos 
empreendedores que atuam no meio ambiente industrial sustentável, que buscam manter sua 
produtividade aliada a práticas sustentáveis, e tem incorporado em sua agenda de produção os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso vem contribuindo fortemente para a cultura de 
sustentabilidade ambiental. A atividade industrial, como bem sabemos, exerce um papel 
expressivamente relevante e positivo para a expansão do desenvolvimento econômico e social 
a partir do século XVIII, entretanto, impulsionada pela necessidade de atender o aumento 
desenfreado do consumo e novas modalidades consumistas  pela sociedade moderna, a 
atividade industrial vem deixando marcas de degradação irreversíveis no meio ambiente.  
Apesar de ser uma atividade potencialmente poluidora, sempre se atribuiu a atividade industrial 
um grau de tolerância, em função das reais benesses que exerce em favor do desenvolvimento 
social e econômico do indivíduo; contraditoriamente, porém, nos tempos atuais — dados os 
novos ditames legais — a atividade industrial pode ser ambientalmente sustentável. Há uma 
mudança de paradigma no comportamento do empreendedor que desenvolve com seriedade e 
responsabilidade a atividade industrial pois, apesar do enorme  desafio, vem investindo cada 
vez mais para internalizar os ODS no meio ambiente industrial e assim cumprir a agenda 
2020/2030 (naturalmente um trabalho colaborativo de evolução paulatina que faz a diferença). 
A pesquisa tem viés bibliográfico, documental, e utiliza o método dedutivo que parte do cenário 
geral para a análise particular da conduta de empresas em suas atividades produtivas. Possui 
perfil exploratório que congrega os procedimentos de levantamento, análise e consolidação dos 
resultados primários e secundários obtidos em diversas fontes. O desafio do empreendedor da 
atividade industrial é manter o foco para atingir as três dimensões do desenvolvimento 
sustentável (que podemos chamar de tripé da sustentabilidade): desenvolvimento social, 
econômico e ambiental. Os benefícios são para todos, mas é essa parcela de empreendedores 
que inteligentemente perceberam que ser sustentável lhes trás vantagens que vão além dos 
lucros financeiros. Os empreendedores do meio ambiente industrial sustentável, através de 
troca de experiências, compartilham aprendizados, internalizam práticas sustentáveis testadas, 
ampliam e aperfeiçoam suas relações; com isso agregam  resultados efetivos bem como  
valorizam  os seus produtos — passando até mesmo a influenciar  políticas públicas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Meio Ambiente Industrial Sustentável; Cultura de Sustentabilidade; 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 


