
Surge no mercado uma
nova mentalidade: a ecoefi-
ciência, que mostra a gran-
de necessidade de aquisi-
ção de conhecimentos no
ambiente empresarial. Ela
engloba desde fatores técnicos para
a adoção da gestão ambiental até
habilidades a serem desenvolvidas
no cotidiano. O desafio será medir
e comprovar essa nova modalidade
de eficiência.

A ecoeficiência consiste em visua-
lizar e elencar motivos para se engajar
na questão ambiental e ser eficiente
na gestão dos recursos, ressaltando
alguns aspectos para que os indivídu-
os sejam encorajados a adotar maior
responsabilidade em relação ao meio
ambiente e não somente no local de
trabalho, mas em seu cotidiano. Aeco-
eficiência, portanto, pode ser conside-
rada uma filosofia de gestão empresa-
rial que incorpora a gestão ambiental.

O que antes era visto exclusiva-
mente como exigência jurídica, e
mesmo um empecilho ao crescimen-
to da produção, demandando gran-
des investimentos de difícil recupera-
ção e, dessa forma, fator de aumento
dos custos de produção, passou a ser
visto como oportunidade para abrir

novos mercados e prevenir-se contra
restrições futuras quanto ao acesso a
mercados internacionais.

E, mais importante, a empresa
deve incorporar internamente em
sua gestão essas práticas sustentáveis
em relação ao meio ambiente. A per-
gunta, então, é como a empresa pode
ter certeza que internamente, por
meio de sua boa governança e cultura
organizacional, incorporou políticas
corporativas que visam à melhoria
de sua ecoeficiência? Como saber se
a empresa é ou não, na prática, ecoe-
ficiente, ou seja, que ela caminha na
direção da sustentabilidade, ou mais
especificamente, que é responsável
social e ambientalmente?

É preciso evidentemente que exis-
tam dados disponíveis e divulgados
(denominados relatórios de ecoefici-
ência, socioambientais ou de sustenta-
bilidade) sobre a empresa. E eles pre-
cisam estar de acordo com a estratégia
de negócios definida, decorrente de
uma boa governança, traçados por sua
alta gestão no que tange às iniciativas
em sustentabilidade; é preciso tam-
bém que as informações sejam trans-
parentes a todos - os stakeholders - e,
igualmente importante, baseadas em
alguma métrica conhecida e disponí-

vel para a sociedade poder analisar os
resultados alcançados.

Então, se temos seus dados men-
suráveis e mesmo os não mensurá-
veis, se existe uma métrica utilizada,
que é conhecida pela sociedade,
como saber se os dados divulgados
são confiáveis? Portanto é preciso
que exista um ambiente de proces-
sos e controles eficientes (risk fra-
mework control, envolvendo todo
o ambiente de controle da organiza-
ção, incluindo sua controladoria, au-
ditoria interna e demais áreas opera-
cionais), que fazem parte de sua boa
governança corporativa. Certamen-
te, para ser transparente para a socie-
dade, deve haver ainda uma terceira
parte envolvida na certificação de
seus relatórios socioambientais, e a
maneira tecnicamente correta e mais
eficiente é uma revisão (assurance)
não restrita aos demonstrativos con-
tábeis. De forma análoga, o assurance
deve ser conduzido por auditores in-
dependentes com experiência e co-
nhecimento técnicos reconhecidos
na análise de índices ecoeficientes.
Somente assim os executivos sabe-
rão em que medida alcançaram o
novo patamar da gestão empresarial.
E, claro, de maneira sustentável.
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