
Sustentabilidade, e Inovação
para a Indústria e Comercio?

• PEDRO SARRO

• Diretor de Projeto e 
Obras

• Líder do Comitê de 
Sustentabilidade

Consumo-consciente_Construir e Sustentar.mov


Precisamos
salvar o 

planeta?



BOLA DE FOGO BOLA DE GELO

MILÊNIOS

O Universo



Extinção dos dinossauros.



Homo sapiens: 200 mil anos

Surgimento da Vida 
3,5 bilhões de anos

Fonte: Dinosaur National Monument – Utah / Colorado.

230 milhões de anos

4,6 bilhões de anos

Mundo civilizado
Dinossauros

Chegamos a um instante!



Somos insignificantes no 
Universo

em 1 sistema solar, entre outros 100 bilhões 
de sistemas solares...

Você é 1 pessoa entre 7 bilhões de 
pessoas...

em 1 planeta entre 8 planetas...

em uma galáxia entre 100 bilhões de galáxias.



Estamos acabando com 
tudo!!!!!!!



...e a Natureza dá o troco.



Até aonde vamos???



O pai da Teoria 
da Evolução

• “Não é o mais forte que sobrevive,

• nem o mais inteligente, 

• mas o que melhor se adapta às 
mudanças”

• Charles Darwin

• Biologista Inglês (1809 - 1882)



Temos que 
salvar a 
humanidade
do caos.



Terra: 
Planeta 
Água?

Mais de 1 bilhão de pessoas não 
tem acesso a água potável.



Povoamos o Planeta de Repente
Crescimento populacional



A Pegada
Ecológica do 

Mundo



7 R’s

REPENSAR

REDUZIR

REUTILIZAR

RECICLAR

RECUSAR

RECUPERA
R

Os 7 R’s da Sustentabilidade



O mais importante R

REINVENTAR

Uma nova maneira de:

Viver,

Consumir,

Produzir,

Transportar,

Armazenar. 

Legislar.





O que é sustentabilidade .avi


Linha do Tempo 
da 

Sustentabilidade
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Antes e Depois
da 

Sustentabilidade



História do Poder na
Humanidade



Era do Ser

• Capitalismo Sustentável

• Consumo Consciente

• Virtual

• Democracia

• Coletivo

Era do Ter

• Capitalismo Selvagem

• Consumismo

• Material

• Autoritarismo

• Individualismo
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Slogan de empresas com 
Felicidade 



Risco de Imagem 



Organização em Rede
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Inteligência
Artificial

O que é sustentabilidade .avi


Inteligência 
Artificial

O que é sustentabilidade .avi


Open Innovation – termo criado por Henry Chesbrough, professor da Universidade de 

Berkeley, nos Estados Unidos – que firma o paradigma de combinar conhecimentos internos, 
das próprias empresas, e externos, dos usuários e consumidores, para promover melhores 
ideias e processos e aumentar a eficiência e valor de produtos e serviços.
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Empresas
Plataforma
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Tipos de Empresas Plataforma
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....As Maiores....
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MAKERS, o que 
muda nos negócios?
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QUASE
TUDO 
SERÁ 
FEITO 
POR 
IMPRES
SORAS 
3 D
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Lulu Santos

Nada do que foi será de novo

Do jeito que já foi um dia

Tudo passa,

Tudo sempre passará

A vida vem em ondas como um mar

Num indo e vindo infinito

Tudo o que se vê não é

Igual ao que a gente viu há um segundo

Tudo muda o tempo todo no mundo

Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo

Agora, há tanta vida lá fora

Aqui dentro sempre

Como uma onda no mar

Compositores: Nelson Motta / Lulu Santos



PEDRO SARRO

e-mail: 
psarro@leroymelin.com.br                                     
comite_sustentavel@leroymerlin
.com.br

Convites 
pedrosarro@hotmail.com

OBRIGADO !
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