
globalização da economia eliminou
os limites de nacionalidade e contri-
buiu para que grandes corporações,

sem domicílio declarado, encontrassem justi-
ficativas para se eximirem da responsabilidade
pelos atos de seus dirigentes, especialmente
quando fora de seus países de origem. Enfra-
queceram, também, os conceitos de Estado
ou Nação, como conjunto de poderes de um
povo, e de Governo, como autoridade respon-
sável pela gestão dos bens públicos, em con-
seqüência da apropriação privada do ambiente
público.No conjunto das organizações interes-
sadas em aprimorar suas atividades, na cons-
trução de bens socioambientais e em prevenir
os efeitos maléficos, resultantes de impactos
para a saúde humana e qualidade dos ecossis-
temas, às empresas produtoras de bens e ser-
viços, com fins lucrativos. Mas, a responsabili-
dade alcança os demais agentes da sociedade
humana: organismos públicos; organizações
supostamente e verdadeiramente sem fins lu-
crativos; organizações não governamentais de
representação social e empresarial; e cidadãos,
enquanto consumidores.

O modelo econômico prevalecente fez
com que as relações entre o sistema indus-
trial e o consumo de bens e serviços pela
sociedade humana gerasse a emissão e
deposição de resíduos (poluição) no nosso
planeta, em conseqüência de:

acumulação de resíduos devido à apli-
cação de trabalho sobre os recursos,
representada por mineração e extra-
ção de materiais da crosta da terra;
liberação de resíduos industriais, por
aplicação de trabalho para produção e
consumo de bens e serviços e;
utilização de capital no consumo de
bens e serviços, resultando no des-
carte de produtos, embalagens e de
restos, ao final da vida útil dos produ-
tos. A deposição de resíduos constitui
principal foco da crítica de várias or-
ganizações sociais e governamentais.
A principal razão é que as emissões
geraram volumes gigantescos e preo-
cupantes, especialmente de materiais
tóxicos e perigosos ao final da década,
permitindo previsões sombrias, caso

os modelos econômico e industrial
não fossem modificados.

400 milhões de toneladas de lixo
tóxico e perigoso, sendo 98% ge-
rados nos países europeus, que
gastavam US$22 bilhões por ano,
para o manejo.
o número mais real para as ONGs, es-
tavam acima de l bilhão de toneladas,
seriam necessários US$185 bilhões
para remediar (dean up) áreas de-
gradadas já existentes nos EUA.
a previsão é de que seriam 3
bilhões de toneladas de lixo in-
dustrial perigoso. As questões
socioambientais têm implicações
socioeconômicas drásticas.

Os bens comuns estão mal distribuí-
dos e, por isso, há descontentamen-
tos, agressões e ações mais violentas.
Os erros do modelo econômico do pas-
sado não foram suficientes para modi-
ficar os paradigmas do presente.
90% da biomassa colhida e mais de
90% dos materiais não-renováveis



(abióticos) são perdidos como resídu-
os, antes de serem entregues como
produtos, aos usuários finais.
Os impactos causados pelo sistema

produtor de bens e serviços e o modelo de
consumo da sociedade humana afetam a
qualidade dos ecossistemas,, comprome-
tendo a capacidade assimilativa (princi-
palmente de oxigênio). Esta, por sua vez,
garante três importantes níveis de integri-
dade ambiental:

A integridade ecológica, representada
pela estrutura e funcionamento das
características locais.
A integridade estrutural expressa os
organismos que utilizam a energia solar
para sua própria alimentação, os que
necessitam de alimentos produzidos
pelos primeiros e os que se alimentam
de restos alimentares dos anteriores.
A integridade funcional, caracterizada
pela cadeia nutricíonal, dissipação de
energia e eficiência ecológica.

A carga crítica é outro tipo de dado
causado pelos resíduos no ambiente. Os
volumes despejados comprometem com-
ponentes específicos, com reflexos sobre
determinados organismos ou sob determi-
nados efeitos biológicos. É o que acontece,
por exemplo, com as emissões de óxidos de
enxofre (SOx), óxidos de nitrogênio (NOx),
dióxido de carbono (CO2) e metano (CH4).

Até o início dos anos 90, as principais
preocupações a respeito das questões (só-
cio) ambientais aconteciam nos países de-
senvolvidos e tinham como maiores inte-
ressados: o meio acadêmico, do ponto de
vista da ecologia: as Organizações Não-Go-
vernamentais, envolvidas em ativismo so-
cial e ambiental; e os organismos governa-
mentais multiláterais, principalmente no
âmbito das Nações Unidas, interessados
na formulação de políticas globais e nacio-
nais para prevenção de problemas causa-
dos pelo aumento da poluição. É impor-

tante reconhecer que, para as empresas,
predomina o entendimento de que o Valor
Líquido Presente (VLP) representa o prin-
cipal indicador de desempenho econômi-
co e que a obrigatoriedade legal para tratar
as questões (sócio) ambientais constitui
motivo para despesas e perda de competi-
tividade. A partir da Cúpula da Terra (Rio
- 92), houve aumento notável do interesse
para temas corno: sustentabilidade do pla-

x neta; correlações entre impactos e efeitos
maléficos socioámbientais, decorrentes do
crescimento dos depósitos de resíduos in-
dustriais tóxicos e perigosos, comprome-
tendo a saúde e qualidade de vida humana
e a qualidade, integridade e funcionamen-
to dos ecossistemas naturais.

As razões são atribuídas a fracassos como:
o modelo econômico centrado no
homem, como "senhor do universo",
que negligencia os efeitos sobre os
bens naturais;
a produção industrial, baseada no
modelo de fim-de-tubo (end-of-pipe),
responsável pelo quadro geral de acu-
mulação de resíduos e
a sociedade do desperdício, carac-
terizada pelo consumo de bens e
serviços que privilegiam a obsoles-
cência programada, o descarte de
embalagens e de restos de produtos
ao final da vida útil.
Depois da Reunião Rio-92, houve au-

mento da diversidade e número de partes
interessadas em questões relacionadas ao
desenvolvimento econômico e nos impac-
tos socioámbientais.

Programas internacionais e nacionais
foram lançados. Cresceu o número de
ONGs de interesse social e ambiental. A
mídia passou a dar maior atenção ao as-
sunto. As legislações ficaram mais rígidas,
o consumidor mais exigente e as empresas
assumiram melhores padrões de desempe-
nho social e ambiental, embora não neces-
sariamente socioambiental.

Grandes empresas - em geral mul-
tinacionais ou transnacionais - criaram
unidades encarregadas de meio-ambien-
te, ecologia industrial ou de sistema de
gestão ambiental. Mas predominou a
condição em que as questões sociais e
ambientais continuaram a serem tratadas
separadamente. Quando mencionadas
juntas, há predominância do âmbito so-
cial, exceto nas organizações que man-
têm Sistema de Gestão Ambiental (SGA)
certificado. Neste caso, a questão ambien-
tal resume-se, praticamente, ao SGA. No
geral, entretanto, as iniciativas sociais e
ambientais não são alinhadas ao plano
de negócios, nem, portanto, ao planeja-
mento estratégico. Diante dessa situação,
cabe indagar:

qual a responsabilidade dos produto-
res e dos consumidores para a produ-
ção e consumo de bens e de serviços
em bases ecologicamente apropriadas?
Quais os caminhos e estratégias para à
mudança de paradigmas?
O tratamento dado a estas questões

não é exaustivo nem completo, mas ser-
ve para ilustrar a pluralidade de conceitos.
Em determinadas situações, são destaca-
das as contradições no entendimento de
questões sensíveis, como as relações entre
a sociedade civil e o papel das empresas
de negócios, globalização, comércio inter-
nacional e códigos de conduta. •
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