
O mercado global já não compor-
ta com facilidade as políticas de
exploração das grandes empre-

sas quando não estão em sintonia com
as aspirações ambientais desse início de
século, ou seja, com a responsabilidade
social empresarial dentre seus objetivos
de integração.

A crise ecológica é uma crise institu-
cional da sociedade industrial e não um
simples problema ambiental. Os riscos
gerados por essa nova fase industrial so-
mente dizem o que não deve ser feito,
mas não apontam o que se deve fazer.

O que está em jogo na sociedade in-
dustrial não é somente uma redefinição
das áreas de responsabilidade governa-
mental, como em tempos mais distan-
tes, mas sim a questão relativa às tarefas
primárias do Estado, de primeira neces-
sidade. Assim, a política reflexiva não
significa apenas a invenção; significa o
desaparecimento do político.

O globalismo ambiental refere-se
a um "direito de ambiente mundial",
uma responsabilidade global (tanto

dos Estados, quanto das ONG's e da
sociedade civil) e não deve ser tratada
de forma isolada.

Para a construção do Estado Cons-
titucional Ecológico, faz-se imprescin-
dível uma Concepção Integrada/Inte-
grativa do meio ambiente, onde há a
necessidade de uma proteção global e
sistemática que não se reduz à defesa
isolada dos componentes ambientais
naturais e humanos. Requer, ainda, uma
compreensão multitemática dos direi-
tos e interesses envolvidos (ambientais
x urbanísticos). Isso acarreta em uma
necessidade de compatibilização dos
instrumentos cooperativos (jurídicos).

Ultrapassadas as discussões da indi-
vidualidade de um direito fundamental
ao ambiente, fala-se em um comutaris-
mo ambiental ou comunidade com res-
ponsabilidade ambiental, baseada na
participação ativa do cidadão na defesa
do ambiente.

O dever fundamental ecológico (prote-
ção ao ambiente) radicará na idéia de res-
ponsabilidade/conduta que pressupõe um

imperativo categórico ambiental, ou seja,
agir de forma a que os resultados dessa
ação não sejam destruidores de bens natu-
rais por parte de outras pessoas dessa ou
das gerações futuras.

O cenário global exige, pois, uma políti-
ca global, não somente estatal, pressupon-
do cooperação entre Estados, empresas e
cidadãos, numa democracia ambiental não
discriminatória, com atuações preventivas
dos riscos ambientais.

Para a construção de um Estado
Constitucional Ecológico deve-se levar
em consideração as características de
cada região, como seu desenvolvimento
econômico e social, pois neutralizar as
estruturas jurídicas já existentes, atra-
vés de planos ambientalmente dirigi-
dos, pode acarretar sérios problemas na
relação cidadão-Administração.

A participação dos global players, ou
seja, aquelas empresas (ou profissionais)
que sabem atuar em todos os mercados,
em toda parte, com extrema facilidade,
sem sequer sair do lugar, é de extrema
importância no rumo da globalização.



Não cabe aqui indagar se a respon-
sabilidade social da empresa é um meio
de atingir objetivos comerciais, mas
sim se ela efetivamente traz resultados
para a coletividade.

Seja com qual objetivo for, o impor-
tante é que os resultados obtidos sejam
atingidos em prol de mercado ou em ra-
zão da vocação excepcional para colaborar
com o Estado.

Portanto, as empresas têm, cada
vez com mais vigor, que adotar con-
ceitos de sustentabilidade empresa-
rial, no intento de atender às expec-
tativas dos consumidores e de parte
da população que não tem no Estado a
prestação de seus serviços ambíental-
mente dirigidos.

A empresa sustentável do início
desse século é aquela que tem atuação
pró-ativa e atende não só aos requisi-
tos estatais de funcionamento, mas vai
além, se sobrepondo às exigências con-
vencionais e inovando, participando do
processo de sustentabilidade dos recur-
sos naturais.

Essa atitude de envidar esforços
em políticas de responsabilidade social
agrega valor à marca, à empresa e faz
com que sua aceitação social seja mais
ampla, seguindo a orientação do mer-
cado global.

A pressão crescente que as empre-
sas estão sofrendo em relação às ques-
tões ambientais é fruto do consumo e
do mercado. Tanto os acionistas quan-
to o público em geral estão exigindo
cada vez mais a adoção de práticas am-
bientais mais responsáveis, bem como
a tendência dos órgãos de regulação
apontam na direção de uma maior rigi-
dez nas regras jurídicas.

De fato, já não é mais fora de pro-
pósito desconsiderar a responsabilidade
social corporativa como nova maneira
de geração de rendas, seja criando novos
produtos ambientalmente corretos, ou
adaptando os já existentes às técnicas
menos poluentes.

E essa empresa parece ser a que me-
lhor atende aos interesses ambientais e
sociais do século que se inicia e da onda

de desenvolvimento que se avizinha; cada
vez com mais velocidade.

Vários indicadores mostram o quão sus-
tentável uma empresa pode ser, mas adotou-
se a opção de analisar dois deles, o índice
BOVESPA e o DOW JONES de sustentabi-
lidade, pois retratam companhias que têm
alto grau de comprometimento com susten-
tabílidade e responsabilidade social.

Com essa avaliação dos papéis negociá-
veis em Bolsa de Valores, as empresas pre-
cisam mostrar que não somente são viáveis
economicamente, mas também precisam
de uma licença da sociedade para operar
com responsabilidade sócio-ambiental.

Ser sustentável passou a ser um
requisito para as empresas nesse novo
século XXI. •
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