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Contudo, ainda hoje existem companhias de renome que, ou só
utilizam o slogan "preocupada com o meio ambiente" sendo que na
realidade não promovem nenhum programa de cunho ambiental, ou
então nem apresentam nenhuma propaganda e degradam o meio am-
biente aos olhos de todos. Há também aquelas que mesmo possuin-
do as certificações que demonstrariam a sua responsabilidade, ig-
noram tais normas de maneira ainda mais preocupante.

A realidade das empresas ligadas à sustentabi-
lidade

Garantindo a qualidade de vida ao adotar políticas com foco
nas condições humanas, ecológicas e ambientais, as empresas con-
seguem mostrar ao mercado o seu grande di-
ferencial no comparativo com as concorren-
tes, o que acaba resultando num forte atrati-
vo comercial. Até mesmo parte dos consu-
midores finais já passou a optar por produ-
tos cujas procedências sejam de alguma ação
sustentável.

Contudo, o que temos nos dias de hoje
é o modismo de propagar a idéia de que de-
terminada "marca" ou "produto" trabalha
com a sustentabilidade. Por isso, não bas-
tam apenas campanhas publicitárias para
comprovar que a empresa realmente é res-
ponsável com seus processos de produção:
é preciso haver ações concretas com resul-
tados nítidos e que sejam de fácil acesso a
quem quiser saber.

Às organizações que ainda não apresen-
tam nenhum formato de gestão ambiental e
pretendem seguir nessa linha, é necessário
que elas primeiramente estabeleçam a po-
sição que ocupam frente ao meio ambiente e as perspectivas de
avaliação em seus processos produtivos. Para essa análise, deve-
rão ser apontados os aspectos ambientais (tanto aqueles que in-
cluem a normalidade de operação quanto às condições não pre-
vistas); os requisitos legais aplicáveis e os demais que a organi-
zação tenha como premissa; avaliação de procedimentos existen-
tes de gestão ambiental e avaliação de possíveis situações de emer-
gência e acidentes.

São diversos os setores, tais como: capital financeiro, constru-
ção civil, energia, metalurgia, transporte e bens de consumo, que
já possuem a política ambiental como prática freqüente de seus

trabalhos tanto no Brasil quanto em outros países do mundo. Com
programas e estratégias muitas vezes inovadores, essas empresas
conseguem tanto a melhoria do meio de trabalho dentro do seu
quadro interno de funcionários quanto aos problemas de emissão
de poluentes no meio ambiente e a preocupação com a biodiversi-
dade, isso sem citar que ainda encontram alternativas para atuar
dentro da sociedade.

Para tratar desse assunto, existe no país o Conselho Empre-
sarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBS), que
se originou da união dos representantes dos mais influentes gru-
pos empresariais brasileiros. Com a missão de inserir os princí-
pios e as práticas do desenvolvimento sustentável no ambiente

de negócio, o CEBS tem em sua composição
um grupo de empresas que, somando o fatu-
ramento de todas as participantes, chega-se
a 40% do PIB nacional. Juntas, essas com-
panhias geram mais de 600 mil empregos
diretos e um número ainda mais significati-
vo de indiretos. O Conselho ainda figura
como integrante de uma rede global que ex-
cede o número de 50 conselhos nacionais que
se engajam para disseminar uma nova forma
de realizar negócios pelo mundo.

Nessa linha existem outros movimentos
com base nas iniciativas pública e privada.
A esse exemplo existe a Produção Mais Lim-
pa (P+L), estratégia ambiental preventiva in-
tegrada, que tem como foco aumentar a efi-
ciência global com a diminuição de riscos à
saúde e ao meio ambiente. Atuante nesse se-
tor, a Companhia de Tecnologia de Sanea-
mento Ambiental (Cetesb) mantém parceri-
as com entidades, tais como: a Fiesp, o Ci-

esp, Sindicatos e Associações com o propósito de melhorar as
situações de vivência no Estado de São Paulo. "Nessas parcerias,
o modo de atuar pode variar da realização de 'projetos piloto',
nas quais a Cetesb ajuda esses representantes a orientar os em-
presários no sentido das 'boas práticas ambientais' até a elabora-
ção dos 'Guias Técnicos Ambientais - Série P+L', documentos
explicativos formulados junto a esses participantes", explica o
gerente da Cetesb, Flávio de Miranda Ribeiro. Sem nenhum tipo
de restrição, a P+L pode ser incorporada por qualquer tipo de
indústria. Porém há diferenciais. "Temos verificado que as micro
e pequenas empresas são as que, em geral, têm obtido o retorno

mais rápido de seus investimentos em melhorias ambi-
entais", aponta Ribeiro.

Para assegurar o comprometimento com os cuida-
dos de produção, foi criada a norma ISO 14001. Com
a finalidade de exigir das companhias a prevenção di-
ante da poluição e melhorias contínuas, a ISO 14001
presta auxílio às empresas no momento de identifi-
car, priorizar e gerenciar os riscos ambientais, bus-
cando tornar essas atividades como práticas freqüen-
tes nas corporações.
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Elaborada em 1996,aISO 14001 passou pela última revisão em
2004 e, em 11 anos de existência, já repercutiu em todo o mundo.
Segundo os últimos dados divulgados com base em dezembro de
2006, a ISO 14001 foi adotada por mais de 129.199 organizações
em 140 diferentes países. Na mesma publicação de dados com a
data-base em dezembro de 2006, o Brasil apresenta 2.447 empresas
com a certificação ISO 14001.

sabem identificar que uma porcentagem significativa de suas sim-
ples tarefas agride de forma extrema o ambiente. "Alterar a forma
de trabalho exige uma mudança de comportamento e postura cons-
tante, sendo necessária uma transformação da cultura de cada co-
laborador", relata Camargos.

A Cemig faz um grande investimento no setor sustentável. Para
avaliar a prática da empresa nesse segmento, ela participa de di-
versos índices de sustentabilidade, como o índice Dow Jones de
Sustentabilidade, o ISE, índice de Sustentabilidade Empresarial
da Bolsa de Valores de São Paulo, Fundos Ethical, do ABN-Amro
Bank, entre outros.

Integrante do índice Dow Jones de Sustentabilidade desde quando
foi criado, em 1999, a Cemig sempre é escolhida para integrar um
seleto grupo de empresas de todo o mundo, reconhecidas pelas suas
atividades ligadas à sustentabilidade nas dimensões econômica,
ambiental e social. Em 2005, a Cemig foi classificada como a líder
no segmento elétrico mundial em sustentabilidade e, neste ano, foi
eleita a líder mundial no supersetor de Utilities, que engloba a ener-
gia elétrica, saneamento e distribuição de gás.

Entre as suas práticas sustentáveis, a Cemig tem dado ênfase
à adequada destinação de seus resíduos. Segundo dados da em-
presa, no ano de 2006, 629 mil litros de óleo mineral isolante
foram regenerados e reutilizados nos equipamentos da própria
companhia. As lâmpadas de iluminação pública e de instalações
prediais também recebem uma atenção especial e, após o final de
sua vida útil, são recolhidas e encaminhadas para destruição e
reciclagem de seus componentes em empresas que apresentam
licença ambiental. Só em 2006 foram enviadas para reciclagem
305 mil lâmpadas.

Não são apenas alguns produtos que recebem cuidados para
reuso e reciclagem na Cemig. Outros materiais como baterias, equi-
pamentos de informática, transformadores e equipamentos retira-
dos de operação, como óleo lubrificante, isoladores, sucatas, ca-
bos e fios são destinados para o Centro de Distribuição de Materi-
ais, setor certificado em conformidade com o sistema de gestão

ambiental da Cemie onde é realizada a tria-
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A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) é um exem-
plo de empresa brasileira certificada pela ISO 14001 e que faz parte
do CEBS. Criada em 1952 por Juscelino Kubitschek, a Cemig sem-
pre teve como princípio a atuação nos setores
de desenvolvimento social e econômico no es-
tado de Minas, ou seja, sempre buscou manter
o balanço entre os fatores econômicos, o meio
ambiente e a responsabilidade social. "Para
enfatizar a sustentabilidade, a missão empre-
sarial da Cemig é atuar no setor de energia com
rentabilidade, qualidade e responsabilidade
social", explica o gerente de responsabilidade
ambiental e social da companhia, Ricardo Pra-
ta Camargos. Atualmente, a Cemig distribui,
gera, transmite e comercializa energia elétrica
em 12 estados do Brasil, totalizando 40 em-
presas e sete consórcios.

Adaptar técnicas sustentáveis dentro das
corporações, entretanto, faz parte de um in-
tenso trabalho para a conscientização do time
de colaboradores. Isso acontece porque os
próprios colaboradores, em sua maioria, não

gem e a separação do material para reutili-
zação, reaproveitamento ou alienação.

A Cemig também promove ações de reci-
clagem, como no caso da campanha de coleta
seletiva "Eu Amo Reciclar". Estabelecida des-
de 2002 no Edifício Sede da Cemig, o proje-
to alcançou a marca de 70 mil quilos de ma-
terial reciclável em 2006. O produto obtido,
que em sua maior parte era composto por pa-
pel, papelão e plástico, foi repassado à Asso-
ciação dos Catadores de Papel, Papelão e Ma-
teriais Reaproveitáveis de Belo Horizonte.

Preocupada com o trabalho que desenvol-
ve, a Cemig criou os programas "Arboriza-
ção Urbana" e "Proteção de Redes Aéreas"
para que o meio ambiente possa conviver de
forma harmoniosa com as redes elétricas. As
ações têm como finalidade a garantia de rea-
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lização da poda de árvores de forma adequada, promover a adoção
de procedimentos no cuidado com a arborização urbana realizada
pelas prefeituras e buscar a diminuição de interrupções do forneci-

mento de energia elétrica motivadas por árvores.

de comunicação
Em contrapartida, a ausência de comunicação nas empresas é

um importante fator que faz com que os empregados não alterem os
seus costumes. "A falta de comunicação nas companhias é o grande
problema porque os setores não se interagem. Para identificar os
impactos ambientais nas empresas, deve haver a orientação em três
princípios, que são: gerar a comunicação entre todos, priorizar ações
e estabelecer objetivos", explica o diretor-executivo do National
Pollution Prevention Roundtable, Jeffrey Burke, que fez uma pales-
tra no 1° International Workshop Advances in Cleaner Production.

Do mesmo modo, os problemas acontecem com a população em
geral. "As pessoas estão evoluindo rapidamente na agregação de
valores ambientais. No entanto, algumas iniciativas ainda são de

difícil adesão, como, por exemplo, o 'consumo sustentável'. Em
muitos casos, as pessoas ainda fazem escolhas com alto impacto
ambiental. Um exemplo é na hora de se locomover pela cidade. Ao

adquirir um carro de alto consumo e impacto ambiental, a pessoa
não se dispõe de abrir mão de uma parcela de seu conforto para usar
o transporte público", acrescenta o gerente da Cetesb.

Para trazer a sustentabilidade para dentro das empresas, é pre-
ciso implantar políticas na filosofia da companhia que tenham re-
sultados tanto para o mercado, como no dia-a-dia dos funcionári-
os. "A nossa política de qualidade contém diretrizes para o forne-
cimento de produtos e serviços que atendam às necessidades dos
clientes e aos requisitos da qualidade, além de contribuir para tor-
nar a empresa à preferida do mercado e excelente para se traba-
lhar", conta Camargos. Na Cemig há também a política de recur-
sos humanos, que inclui um conjunto de orientações voltadas a
nortear as relações de trabalho e a política de segurança da infor-
mação, que visa definir um grupo de normas e instruções de pro-
cedimentos baseadas na NBR ISO JEC 17799, com o objetivo de
reduzir e administrar os riscos relacionados à segurança e à prote-

ção da informação.
Os investimentos realizados pelas companhias para trabalhar nos

padrões da sustentabilidade trazem grandes efeitos não só para o
meio ambiente, mas em toda a abrangência das empresas. "Os re-

sultados das ações sustentáveis são: atração e retenção de talentos,
interesse dos fornecedores e prestadores de serviços de trabalhar
nas empresas, facilidade na obtenção de financiamentos e emprésti-

mos e formatação de parcerias em novos negócios, preferência de
investidores de recursos provenientes de fundos de pensão e de in-

vestidores interessados em aplicações socioambientais e maior visi-
bilidade mundial", completa Camargos.
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