
A relação entre o meio ambiente e
as práticas comerciais adotadas
pelo mercado começaram a ter

especial interesse e importância para em-
presas e autoridades públicas em razão de
sua estreita vinculação.

O mercado passou a exigir políticas
empresariais que estivessem em conso-
nância com políticas públicas de preserva-
ção e conservação da natureza, sob pena
de falência de empresas e insucesso de
produtos e serviços.

Com a globalização, a nova forma
de Estado não mais corresponde ao
clássico, social, ínterventívo. Surgiram
necessárias conexões entre Estados e
empresas, nas quais estas últimas, glo-
bais, assumiram uma postura de global
players, influenciando decisivamente
o cenário político mundial.

Exemplo de política empresarial
bem sucedida teve a CHEVRON, gigan-
te do petróleo, que através de práticas
ambientalmente limpas adquiriu boa re-
putação que lhe deu vantagens competi-
tivas na obtenção de determinados con-
tratos. Especificamente na Noruega, que
recentemente abriu concorrência para
exploração e desenvolvimento de um
campo de petróleo e gás no Mar do Nor-
te, a CHEVRON participou do certame e,
em razão desse viés ambienal, ganhou a
disputa e fechou o contrato.

Portanto, a nova geração de empre-
sas e negócios deve estar bastante aten-

ta para as questões ambientais e para o
fato de que a implementação de políticas
que incluam o desenvolvimento susten-
tável fará enorme diferença no mercado
do século XXI.

Principalmente levando-se em con-
ta que esse mercado moderno tomou
novo rumo e se alinhou com vocação
de status planetário, estruturado qua-
se que totalmente a serviço dos gran-
des conglomerados econômicos, finan-
ceiros e industriais.

Exemplos de políticas ambientais bem
sucedidas mostram que os consumidores
individuais têm influência coletiva sobre
as grandes empresas, ainda que agindo
individualmente, em espaços territoriais
distantes, 'porque consomem seus produ-
tos e sabem a quem boicotar, em caso de
práticas ambientais abusivas ou, no caso
de algum acidente ambiental, a quem atri-
buir responsabilidade pelo dano.

Sabe-se, em análise conclusiva, que o
público consumidor é o principal respon-
sável pelo incentivo ao desenvolvimento
de mecanismos ambientalmente cor-
retos, pois a ele cabe escolher de quais
produtos ou serviços pode se valer.

Portanto, partindo dessa premissa,
não há dúvida de que as empresas .passa-
ram a mudar seu comportamento e ofe-
recer produtos, 'limpos' e 'sustentáveis',
que degradam pouco o meio ambiente, a
partir do instante em que o público pas-
sou a exigi-los.

Demais disso, há empresas que apoiam
parte significativa de suas atividades nas
opiniões de stakeholders, que serão res-
ponsáveis pelo feedback do mercado atra-
vés de práticas responsáveis, assumindo
iniciativas sustentáveis, gerando resulta-
dos satisfatórios nos produtos e serviços
que oferecem, e tendo um retorno quase
que certo do mercado.

Para tanto, as empresas precisam
identificar a ampla gama de consumidores
com quem desenvolverá relacionamento
profissional a fim de saber quais as melho-
res maneiras de trabalhar, quais matérias-
primas utilizar, de onde utilizá-las, quais
os serviços a serem prestados, enfim,
trabalhar com informações no intento de
buscar benefícios mútuos.

Portanto, a globalização dos riscos
exige uma atuação cada vez mais firme
do Estado para controlar, organizai e
prever as mudanças do mercado, ao tem-
po que uma enorme atenção da iniciativa
privada, para identificar oportunidades,
no que diz respeito às políticas de prote-
ção ao consumidor e ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado. •
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