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A gente tinha motivos de sobra para 

achar que a vida estava difícil. Você 

reclamava da crise econômica que 

fazia com que tudo estivesse caro, 

dos juros exorbitantes. E os impostos 

então?

A gente também estava inconformada 

com a situação do Oriente Médio: 

palestinos atacando judeus e judeus 

atacando palestinos. Ficávamos tristes 

com aquela crise. Mas, lá no fundo, nos 

sentíamos aliviados por ela estar 

acontecendo num lugar tão distante. 
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A gente criticava o presidente, o 

governador, o prefeito e qualquer outra 

pessoa que estivesse ocupando um cargo 

público. Talvez você não se lembre o 

porquê, mas com certeza, estávamos 

falando mal deles. 

Não faltavam razões pra gente se 

lamentar. Como todo brasileiro, 

tínhamos assistido às inundações 

no período das chuvas enquanto o 

nordeste ardia na seca. Pô, até 

quando? 
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Mas não éramos as únicas pessoas a 

ter motivos para estar pessimistas. 

Os norte-americanos tinham dúvidas 

sobre a capacidade do seu 

presidente. Os trabalhadores 

franceses estavam vendo seus 

salários serem reduzidos. 

E o mundo todo vivia preocupado 

com os rumos da ciência. Naquela 

época, um grupo de pesquisadores 

estava anunciando que, em breve, 

começaria a produção do primeiro 

clone humano. 
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Era dia de pagamento. E, como não 

poderia deixar de ser, passamos o dia 

inteiro reclamando do salário, do chefe, 

do emprego. Definitivamente, foi um dia 

difícil. Aí, fomos dormir na esperança de 

que o dia seguinte fosse um pouco 

melhor.

Ah... Que dia era aquele 

mesmo?
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10 de setembro de 2001.         

Na manhã seguinte...
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PROGRESSO?

personal
trainer

w w w . p o r t a l c a f e b r a s i l . c o m . b r 
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Iscas
intelectuais

w w w . p o r t a l c a f e b r a s i l . c o m . b r 

www.lucianopires.com.br

www.portalcafebrasil.com.br

luciano@lucianopires.com.br
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SustentHABILIDADE

Com Luciano Pires

www.lucianopires.com.br

O que é Sustentabilidade?

Gro Harlem Brundtland 

Noruega 

É o desenvolvimento que 

atende as necessidades 

do presente sem 

comprometer a 

habilidade das futuras 

gerações de atender a 

suas próprias 

necessidades. 
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FOOTPRINT: A PEGADA

O que é Sustentabilidade?

AIDS - 1980
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BHOPAL - 1984

CHERNOBYL – 1986
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EXXON VALDEZ - 1989

TSUNAMI - 2004
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KATRINA- 2005

HAITI - 2010



03/08/2017

14

VAZAMENTO GOLFO DO MÉXICO - 2010

CRISE FINANCEIRA - 2009
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Quebra da credibilidade

…no Sistema Financeiro

…nos Banqueiros

…nas Lideranças de Negócios

…nos políticos

…na Mídia

…no processo de Globalização

Agir levando em conta

as outras pessoas

Culturais
Proteger e valorizar a 

diversidade cultural

Ambientais

Econômicas

Sociais

Operar com LUCRO

Proteger e restabelecer 

o meio ambiente

Os 4 componentes da sustentabilidade
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Os 4 componentes da sustentabilidade

Quanto destes 

componentes pode 

ser medido?

Quantos são 

percebidos como 

VALORES?Culturais

Ambientais

Econômicas

Sociais

Grana, money, bufunfa

Os 4 componentes da sustentabilidade

Econômicas
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Poder!

Os 4 componentes da sustentabilidade

Econômicas

“Quem acredita que 

tudo pode ser feito com 

dinheiro, certamente 

estará disposto a fazer 

tudo pelo dinheiro.”

Isca Intelectual

Edme-Pierre Beauchêne
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As duas éticas

Max Weber

A ética da convicção do homem  

comum:  atuar segundo o conjunto 

de valores e crenças que 

consolidamos ao longo da vida

A ética da responsabilidade do 

homem público: pensar também 

no resultado de nossas ações.
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DILEMA ÉTICO

4 dilemas éticos mais comuns:

O imediato x fundamental
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Clique para editar o estilo do título mestre

 Clique para editar os estilos do texto mestre

 Segundo nível

 Terceiro nível

 Quarto nível

 Quinto nível

Os direitos e interesses das 

gerações futuras devem 

prevalecer nas decisões da 

geração atual? 

O imediato x fundamental

4 dilemas éticos mais comuns:

O imediato x fundamental

O individual x coletivo
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Será certo permitir que pessoas e 
empresas poluam o ambiente, desde 
que paguem por isso?

O individual x coletivo

4 dilemas éticos mais comuns:

O imediato x fundamental

O individual x coletivo

A verdade x lealdade

A justiça x compaixão
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Ética é difícil

Quando somos 

forçados a 

confrontar questões 

difíceis, preferimos 

ignorá-las.

Ética é difícil

Quando somos 

forçados a 

confrontar questões 

difíceis, preferimos 

ignorá-las.
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PROBLEMA ÉTICO
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PROBLEMA ÉTICO

Clique para editar o estilo do título mestre

 Clique para editar os estilos do texto mestre

 Segundo nível

 Terceiro nível

 Quarto nível

 Quinto nível

Millennium 

Project

Future Ethical 

Issues Study



03/08/2017

25

Clique para editar o estilo do título mestre

 Clique para editar os estilos do texto mestre

 Segundo nível

 Terceiro nível

 Quarto nível

 Quinto nível

Se a tecnologia 

desenvolver uma 

forma de consciência 

própria, que 

obrigações éticas 

teremos para seu 

comportamento?

Clique para editar o estilo do título mestre

 Clique para editar os estilos do texto mestre

 Segundo nível

 Terceiro nível

 Quarto nível

 Quinto nível

A vida artificial 

(life-mimicking 

software, robôs 

com consciência, 

etc) deve ter 

direitos? 
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Clique para editar o estilo do título mestre

 Clique para editar os estilos do texto mestre

 Segundo nível

 Terceiro nível

 Quarto nível

 Quinto nível

Será ético fazer 

uma fusão de um 

ser humano com 

uma máquina?

Clique para editar o estilo do título mestre

 Clique para editar os estilos do texto mestre

 Segundo nível

 Terceiro nível

 Quarto nível

 Quinto nível
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Clique para editar o estilo do título mestre

 Clique para editar os estilos do texto mestre

 Segundo nível

 Terceiro nível

 Quarto nível

 Quinto nível

Será ético integrar sistemas 

de educação, segurança e 

saúde mental para prevenir 

que crianças que crescem em 

ambientes de risco se 

transformem em criminosos?

Clique para editar o estilo do título mestre

 Clique para editar os estilos do texto mestre

 Segundo nível

 Terceiro nível

 Quarto nível

 Quinto nível

Teremos o direito de 
clonar a nós mesmos?
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Clique para editar o estilo do título mestre

 Clique para editar os estilos do texto mestre

 Segundo nível

 Terceiro nível

 Quarto nível

 Quinto nível

É ético ser monitorado nas mais 

íntimas tarefas, 24 horas por dia, 

7 dias por semana?

Clique para editar o estilo do título mestre

 Clique para editar os estilos do texto mestre

 Segundo nível

 Terceiro nível

 Quarto nível

 Quinto nível

Será ético através 

da engenharia 

genética, aumentar 

os cérebros de 

nossos animais de 

estimação?
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Clique para editar o estilo do título mestre

 Clique para editar os estilos do texto mestre

 Segundo nível

 Terceiro nível

 Quarto nível

 Quinto nível

Será ético criar elites 

que aumentarão 

artificialmente suas 

habilidades e capacidades 

através da engenharia 

genética, sem considerar 

uma forma de controlar 

essas habilidades super 

humanas? 

Clique para editar o estilo do título mestre

 Clique para editar os estilos do texto mestre

 Segundo nível

 Terceiro nível

 Quarto nível

 Quinto nível

Será ético que pais e 

mães escolham certas 

características 

físicas e até 

intelectuais para seus 

filhos ainda não 

nascidos?
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Clique para editar o estilo do título mestre

 Clique para editar os estilos do texto mestre

 Segundo nível

 Terceiro nível

 Quarto nível

 Quinto nível

Pais têm o direito de 
gerar bebês 

genéticamente
alterados?

Clique para editar o estilo do título mestre

 Clique para editar os estilos do texto mestre

 Segundo nível

 Terceiro nível

 Quarto nível

 Quinto nível

Isca Intelectual

SustentHABILIDADE exige 

clareza para enxergar 

através das contradições e 

discernir o que fazer e para 

onde ir, quando nenhum dos 

dois for aparente.
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SustentHABILIDADE

InovaHABILIDADE

FlexiHABILIDADE

QualiHABILIDADE

ComunicHABILIDADE

Acácias, girafas e formigas

EQUILÍBRIO
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Financeiro RH MarketingAdminEngenharia Produção Comercial

Os pilares do bom gerenciamento

crise
Financeiro RH MarketingAdminEngenharia Produção Comercial

Os pilares do bom gerenciamento
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crise
Os pilares do bom gerenciamento

Financeiro RH MarketingAdminEngenharia Produção Comercial

Financeiro RH MarketingAdminEngenharia Produção Comercial

Quem sustenta quem?
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Dou lucro porque 
satisfaço meus 

clientes ou 
satisfaço meus 

clientes porque dou 
lucro?

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OS NÚCLEOS E OS PERIFÉRICOS

$

Bem estar dos 

colaboradores

Respeito ao 

Meio Ambiente

Imagem e 

Reputação

Cidadania

Satisfação do 

Cliente

Respeito à

Diversidade
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Dou lucro porque 
protejo o meio 

ambiente ou protejo 
o meio ambiente 

porque dou lucro?

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OS NÚCLEOS E OS PERIFÉRICOS

$

Bem estar dos 

colaboradores

Respeito ao 

Meio Ambiente

Imagem e 

Reputação

Cidadania

Satisfação do 

Cliente

Respeito à

Diversidade
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Isca Intelectual

SustentHABILIDADE não é 

incompatível com 

lucratividade. Mas é inviável 

para quem foca 

exclusivamente no lucro 

financeiro de curto prazo.

ESTRATEGISTAS DA 

LUCRATIVIDADE 

X 

ESTRATEGISTAS DA 

SUSTENTABILIDADE

Os estrategistas
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A estratégia de 
lucratividade dos bancos:

O foco nas ações táticas

Mantém as taxas de juros
mais altas do planeta!

Mas reciclam papel que é 
uma beleza…

Ética Universal e 

Ética dos Negócios só 

têm sentido se, 

quando entram em 

conflito, prevalecer  

primeira.

Isca Intelectual
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CM =     - D

O homem mudando

Mudança
Crise

Dor da nova solução

Se o nível da crise é maior que a dor percebida pela 

adoção de uma nova solução, a mudança vai ocorrer. 

C

Isca Intelectual

SustentHABILIDADE

exige mudanças. E as 

pessoas não mudam 

porque veem a luz, 

mas porque sentem 

o calor.
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PROGRESSO?

ENTROPIA
Todo sistema dinâmico se desgasta.
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Propriedade de um sistema, em 

especial dos seres vivos, de se 

regular internamente para 

manter o organismo equilibrado. 

HOMEOSTASE

Um retrato

Do Brasil
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O Governo

•Democracia recente

•Dificuldades econômicas 

•Presidente-tampão

•Congresso em crise 

•Corrupção, escândalos

•Povo imerso no caos político
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A Economia

•Deficits públicos crescentes

•Inflação à espreita

•Pressões especulativas sobre a moeda

•Crises cambiais

•Juros internos excessivos

•Indicadores econômicos e sociais desastrosos

•Desemprego

•Serviço da dívida monumental 

•Indisciplina e evasão fiscal
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A Ordem

Jurídica

•Códigos obsoletos 

•Sistema judiciário agigantado e insuficiente

•Justiça inacessível para a maioria da população

•Desafios abertos à ordem institucional 

•Reformas emperradas pelo corporativismo

•Crime organizado
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A Saúde

•Instituições públicas em colapso

•Filas; superlotação hospitalar

•Medicamentos caríssimos, pirataria

•Doenças e endemias fora de controle

•Mortalidade infantil ainda elevada

•Planos de saúde cartelizados
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A Segurança

•Ineficácia, corrupção e descrédito da Polícia

•Assaltos, roubos a mão armada, fraudes e crimes de 

colarinho branco

•Crime organizado

•Uso indiscriminado e ilegal de armas

•Taxas de homicídio das mais elevadas do planeta

•Corporativismo e competição nas instituições de 

segurança pública
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A Educação

•Ainda alto índice de analfabetismo

•Baixíssima qualidade do ensino

•Escolas mal equipadas, improvisadas

•Professores desatualizados, sem recursos, mal 

pagos, despreparados

•Universidades fracas

•Ensino pago visto como um grande negócio



03/08/2017

48

O Trânsito

•Milhares de mortos e feridos em acidentes

•Assaltos, furtos de cargas, seqüestros de 

caminhões e latrocínios 

•Não há registro unificado de veículos

• Códigos de Trânsito conflitantes, vulneráveis à 

impunidade e à corrupção 

•Estradas em abandono



03/08/2017

49

O Trabalho

•Mercado de mão de obra em declínio

•Automação, crises cambiais, concorrência predatória de 

empresas de fora da região, afetando a geração e a 

estabilidade do emprego. 

•Migrações mal sucedidas no âmbito interno,hordas de 

moradores de rua, favelas, etc

•Reforma trabalhista questionada 

•Sindicalismo partidarizado
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Salários e

Seguridade

•Salário Mínimo baixo

•Elevada mão de obra sem registro

•Legislação e encargos trabalhistas estimulam o sub-

emprego

•Sistemas de seguridade social decrépitos e com 

déficits brutais

•Aposentados à míngua

•Reformas previdenciárias emperradas
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HOMEOSTASE

Isca Intelectual

SustentHABILIDADE exige 

coragem para apertar o “botão 

de alerta” e quebrar paradigmas.



03/08/2017

52

Lei Complementar Nr. 40 de 14/12/1981

Art. 1º - O Ministério Público, instituição 

permanente e essencial à função jurisdicional do 

Estado, é responsável, perante o Judiciário, pela 

defesa da ordem jurídica e dos interesses 

indisponíveis da sociedade, pela fiel observância 

da Constituição e das leis e perante a Sociedade 

pela educação para a cidadania.



03/08/2017

53

SustentHABILIDADE

Luciano Pires

www.lucianopires.com.br


