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No último dia 28 de agosto, o Instituto Capitalismo Consciente Brasil 
participou do LATAM Retail Show!  

O LATAM Retail Show, é o maior evento para varejo, franchising, e-
commerce e shopping centers da América Latina. Na edição deste ano 
o Instituto Capitalismo Consciente Brasil teve uma sala exclusiva para a 
condução de dois painéis no primeiro dia do evento, ambos mediados 
por Hugo Bethlem, Diretor Geral do ICCB. 
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O primeiro painel, chamado de “Propósito, Pessoas e Planeta”, reuniu 
um time de peso pra mostrar que é possível seguir um propósito maior, 
ajudar a sociedade, o planeta, e gerar riqueza com seu negócio. 

 

LEONARDO LIMA 

Scale for good: Leonardo Lima, Diretor de Sustentabilidade do 
McDonald’s, mostrou como esta gigante do fast-food usa a escala e 
alcance para o bem da sociedade. 

Os números do McDonald's impressionam. A rede possui mais de 35 mil 
lojas distribuídas em 100 países, e que atendem cerca de 69 milhões de 
consumidores. Atualmente, o McDonald's emprega por volta de 1,9 
milhões de pessoas, a maioria delas jovens.  

Em 2018, o McDonald's lançou uma nova iniciativa chamada Youth 
Opportunity, com o objetivo global de reduzir as barreiras ao emprego 
para 2 milhões de jovens até 2025, por meio de treinamento, pré-
contratação para emprego, oportunidades de emprego e programas de 
desenvolvimento no local de trabalho. Além disso, o McDonald's 
também se uniu à iniciativa global Decent Jobs for Youth, para acelerar 
o auxílio aos jovens a ingressar no mercado de trabalho. Com isso, o 
McDonald's pretende ser "o melhor primeiro empregador do mundo". 

 

TAISE BEDUSCHI 

Taise Beduschi, Gerente de Sustentabilidade, apresentou o panorama 
do Plano de Sustentabilidade 2020 que coordenou e elaborou no Grupo 
Malwee. 

"Eu Abraço Sustentabilidade com Estilo" é o Plano Estratégico de 
Sustentabilidade do Grupo Malwee para 2020. Este plano é o resultado 
do olhar da empresa para o futuro da sustentabilidade em relação aos 
negócios, produtos e operações. Com ele, o Grupo Malwee pretende ser 
referência mundial como empresa de moda que engaja seus 
stakeholders para o desenvolvimento de uma cadeia de valor 
sustentável. 

O Plano 2020 envolve desde a utilização de novas matérias primas até 
a conscientização dos consumidores. Entraram na linha de produção da 
Malwee produtos inovadores como a malha pet, o algodão desfibrado, 
e a poliamida biodegradável, cujo uso promove a redução de resíduos 
no meio ambiente. O grupo também está investindo em processos 
sustentáveis tais como reuso de água e o processo de tingimento 
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inteligente, que economiza, em média, 98% de água se comparado às 
técnicas tradicionais. Além das ações com foco direto no meio 
ambiente, a Malwee também promove ações de engajamento para a 
sustentabilidade que vão desde ações em vendas (ex: descontos na 
semana do meio ambiente) até programas de uso consciente de seus 
produtos. 
 
 

RODRIGO PIPPONZI 
 

Rodrigo Pipponzi, Sócio Fundador e Diretor Executivo na Editora MOL, 
falou sobre o fenômeno dos produtos com causa e mostrou o case da 
revista Sorria. 
Conheça a Sorria, revista de impacto social da Editora MOL, vendida em 
toda a rede da Droga Raia, e que já reverteu mais de R$28 milhões de 
reais para organizações do terceiro setor como GRAACC (Grupo de 
Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer) e o Instituto Ayrton 
Senna. 

 


