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Ricardo Cavalcante: ESG,
um novo paradigma para a
indústria
Por Ricardo Cavalcante

A

resiliência é uma competência
essencial à indústria. Sua
longevidade e prosperidade é
fruto da capacidade que tem de

aceitar as mudanças e se adequar aos
novos tempos; de se fazer necessária à
sociedade em seus diferentes momentos
e suas múltiplas culturas; de saber
aprender com os erros passados e se
tornar provedora de soluções essenciais à
vida das pessoas e dos negócios.
Ela é, por excelência, um instrumento de
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fomento à inovação. Por estar presente
em todos os segmentos, a indústria
anima o processo de transformação
socioeconômica, quando atua em

sintonia com o comércio, os serviços e o agronegócio; induz as ciências à
pesquisa e desenvolvimento; provoca a geração de novas tecnologias e
delas se alimenta na construção de uma nova visão de futuro para o mundo.
E essa visão tem na sustentabilidade um dos pilares mais sólidos. Não
haverá futuro para a indústria que negligenciar do respeito ao meio
ambiente em todos os seus processos operacionais; que não cuidar,
qualificar e valorizar as pessoas que nela convivem, orbitam em seu entorno
e consomem seus produtos; que não atentar para a importância de ter uma
governança sistêmica, onde a ética prevaleça, a transparência seja uma
máxima e a estrutura organizacional contemple valores como
independência, diversidade e equilíbrio.

Na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), temos um
compromisso com a sustentabilidade. Razão pela qual acabamos de instalar
um setor que, em sintonia com os novos tempos, irá disseminar e fortalecer
entre as nossas indústrias, a cultura ESG (de Ambiental, Social e Governança
Corporativa na sigla em português).
Também estamos criando o "Selo FIEC ESG", que reconhecerá as indústrias
comprometidas com a redução dos impactos de toda a sua cadeia produtiva
no meio ambiente, o aprimoramento das suas relações sociais internas e
externas, e a excelência de sua governança corporativa.
E vamos instituir o "Prêmio FIEC ESG", que anualmente será entregue às
indústrias com melhores resultados alcançados nos três pilares da
sustentabilidade.
Nós, que fazemos a indústria cearense, queremos ser protagonistas desse
novo paradigma.
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