


A cada dia cresce a
importância das empresas
e organizações no cenário
global, como vetores de
desenvolvimento e de

sustentabilidade,
construindo uma visão
empresarial focada no

desenvolvimento verde

As empresas que nasceram e cres-
ceram no final do século XX che-
gam agora a um momento de matu-
ridade. Já ocuparam seus espaços e
ganharam músculos. Agora, como
todo adulto, buscam a perenidade.
Não olham mais apenas para o ba-
lanço trimestral, mas sim para o lu-
cro distribuído no tempo. Querem
saber o que estarão fazendo dentro
de 10, 20 ou 50 anos. Precisam pen-
sar nas necessidades e desejos de
consumidores cada vez mais exi-
gentes, não apenas em relação à
qualidade e preço, mas também em
relação ao planeta em que vivem e
ao custo ambiental e social dos pró-,
dutos que consomem.

Já os investidores buscam empre-
sas sólidas, que possam dar segu-
rança ao capital investido, sem
aventuras ou passivos. Se alguns
anos atrás apenas a ma gestão fi-
nanceira e comercial poderia que-
brar uma empresa,-hoje sabemos de
passivos ambientais e sociais que
podem deixar máculas indeléveis
em marcas globais. Algumas vezes
tão profundas que a empresa não
pode mais continuar existindo. Um
exemplo disto foi a Union Carbide,
que após sofrer um grande acidente
em dezembro de 1983, na cidade de

Bhopal, na índia; afetou cerca de
meio milhão de pessoas, e matou
um número estimado em'27 mil»A
empresa, uma das maiores, senão a
maior do setor na época, nunca
mais se recuperou do golpe e aca-
bou vendida para a Dow Chemical.

Muitos investidores buscaram
culpas e responsabilidades em rela-
ção ao acidente de Bhopal.. Mas tal-
vez o maior responsável tenha sido
a arrogância da empresa em acredi-
tar que tinha domínio absoluto de
seus processjs de produção e não
adotou medjpas de segurança adi-
cionais. Ma/, da tragédia também
surgem lições e, hoje, empresas que
prezam suas marcas e trabalham
dentro*de conceitos mais amplos de
sustentabilidade buscam tornar es-
te tipo de acidente uma virtual im-
probabilidade. Não apenas respei-
tando limites impostos pelas leis,
mas indo além, buscando formas de
ação que possam dar efetivas ga-
rantias de que a sociedade e o meio
ambiente não serão mais prejudi-
cados pela irresponsabilidade e pe-
la ganância.

As organizações que deverão ca-
minhar com a humanidade para
um futuro com menos desigualda-
des e mais qualidade dê vida são,
necessariamente, comprometidas
com o tripé da sustentabilidade em
seu sentido mais amplo. Quando a
ex-primeira ministra da Noruega,
Gro Brundtland, entregou seu rela-
tório "Nosso Futuro Comum",^enco-
mendado pela Organização das Na-
ções Unidás como parâmetro de sus-
tentabilidade, em 1987, o que se es-
perava? Que as empresas buscassem
o lucro baseadas em critérios e leis
de respeito ao meio ambiente, o que
vão fazê-io para sempre, porque a
sustentabilidade não é uma meta,
mas urfia trilha, um noite a ser se-
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ra compor a Agenda 21 Embratel foram: Educação Ambiental, Responsabilidade
Social e Ambiental, Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional, Gestão de Quali-
dade de Vida, Conservação de Energia, Qualidade do Ar, Gerenciamento de Resí-
duos, Racionalização e Conservação de Recursos Hídricos. Desde que esse proces-
so interno foi iniciado, sete mil novos parceiros foram comunicados e envolvidos.

V&M Florestal
Viabilização e Sustentabiiidade de uma fonte de energia renovável para a
indústria do carvão vegetal
Em substituição ao carvão mineral (coque), o carvão vegetal foi uma saída encon-
trada para manter um desenvolvimento sustentável, respondendo, ao mesmo
tempo, à demanda energética da atividade siderúrgica. Com uma gestão am-
bientajmente direcionada, à empresa busca a garantia da integridade ambiental
e social dos locais onde atua. Por meio de um conjunto de ações destinadas ao to-
do e não somente a uma parte isolada, inúmeras iniciativas de manejo e certifi-
cações são realizadas pela empresa em parceria com instituições de ensino e pes-
quisa para a melhoria da qualidade do ar, o monitoramento da fauna e flora e a
conservação de faixas de vegetação natural..

Petrobras
Programa de Educação Ambiental
O programa trata da execução de ações de educação para as populações- envolvi-
das com o Gasoduto Campinas - Rio de Janeiro. Dirigido aos professores de esco-
las públicas e lideranças comunitárias, existe um curso, de dois dias, que tem éo-
mo objetivo principal capacitar os participantes na elaboração e execução de
projetos de educação ambiental. A meta é capacitar 300 educadqres ambientais.
A educação ambiental para os estudantes de escolas públicas é tratada nos con-
teúdos escolares, na expressão cênica e musical, no interesse de que as crianças
e jovens possam ganhar uma dimensão mais motivadora. A meta é atender cin-
co mil estudantes. E escolher e diagnosticar socioambientalmente uma microba-
cia de referência. Serão induzidas ações coletivas no sentido de promover a tran-
sição dos sistemas de produção agropecuários ou formas de ocupação do espaço
para patamares cada vez mais altos de qualidade ambiental. Pretende-se envol-
ver nesta ação cerca de 20 proprietários rurais.

CVRD
Revista Biodiversidade
A Companhia Vale do Rio Doce é uma das empresas nacionais convidadas para
fazer parte da organização e ratificação da Convenção sobre Diversidade Biológi-
ca (CDB), assinada em 1992, durante a ECO-gz. Para que esse assunto não ficasse
restrito aos meios políticos, diplomáticos e científicos, a CVRD lançou uma revis-
ta empresarial com alcance social e inédito sobre Biodiversidade - Estruturação e
a importância da CDB, da biodiversidade no mundo, no Brasil, no setor mineral e
dentro da própria empresa. Na publicação, a CVRD apresenta sua atuação em se-
te dos oito biomas nacionais, participando do desenvolvimento socioambiental e
territorial do Brasil. H
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Text Box
Fonte: JB Ecológico, ano 5, n. 73, p. 34-39, fev. 2008.




