
A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
dentro das empresas 
Como as companhias têm se posicionado para promover as práticas em seu cotidiano 

[Nathalie Gutierres] 

meio ambiente ganha cada vez mais o 
foco nas empresas que vêm investindo 
progressivamente nesta área. As 
companhias têm buscado melhorar os 

efeitos negativos de suas ações ao meio ambiente 
bem como procurado práticas para que suas rotinas 
sejam mais ecologicamente corretas. E muitas 
organizações começam a se voltar para a forma pela 
qual seus colaboradores se comportam diante desse 
cenário. Desse modo, cresce o interesse pela educação 
ambiental nas empresas. 

Tratar sobre educação ambiental para as 
companhias não é um simples treinamento que a 
organização deve fazer para que sua equipe entenda 
o que é certo ou errado no tema. "Entendemos que 
educação ambiental para empresas é um processo 
de aprendizagem permanente, baseado no respeito a 
todas as formas de vida, que visa firmar valores e ações 
que contribuam para a transformação humana, social 
e preservação ecológica", explica João Batista Galvão 
Filho, diretor da E C P Sistemas Ambientais. 

Ele mostra que o retorno dessa ação ambiental 
é para todos:"Esta prática estimula a formação de 
sociedades justas e ecologicamente equilibradas 
ou sustentáveis, conservando entre si relações 
de interdependência e diversidade. Isto requer 
responsabilidade individual e coletiva para que 
seja possível partilhar os benefícios gerados -
competitividade e qualidade de vida". 

O consultor deixa nítida a relação entre a 
educação ambiental e o projeto de sustentabilidade 
nas organizações porque, segundo ele, "não é 
suficiente determinar uma regra, mas sim que todos 
verdadeiramente compreendam a necessidade 
de adotar as práticas sustentáveis e todos os seus 
benefícios, financeiros, sociais ou ambientais". A 
partir das atividades desenvolvidas no cotidiano 
das organizações, os membros da equipe passarão 
a reconhecer o verdadeiro valor das ações de 
responsabilidade socioambiental. "Os cidadãos 
conscientizados irão valorizar tanto a adoção destas 
ações como a própria imagem de marca, tornando-se, 
portanto, um argumento de venda ou, no mínimo, de 
endomarketing", aponta. 

O processo de educação ambiental não pode 
se limitar dentro das empresas, ou seja, a educação 
ambiental, como um agente catalisador do processo 
de interação dentro de uma organização não pode 
ficar restrita ao treinamento, visando à sensibilização 
e motivação dos funcionários. "Esse processo começa 
com a compreensão das questões ambientais. Todo 
o funcionário deve estar consciente dos temas 
ambientais da empresa, do seu desempenho ambiental 
e do seu próprio desempenho operacional", discorre 
Galvão. Ele explica quais aspectos este processo deve 
abranger."Um programa de educação ambiental 
envolve um conjunto de atividades sistematizadas e, 
com a participação dos diversos setores da empresa/ 
escola e que auxiliam na elaboração dos indicadores 
ambientais. Tais atividades demonstram não só os 
benefícios de um programa de educação ambiental, 
mas também como se torna uma ferramenta 
fundamental do sistema de gestão ambiental. É um 
programa de causa nobre e não pode estar distanciado 
da realidade operacional e ambiental da empresa". 



No artigo 1, da Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999, 
de Política Nacional Educação Ambiental, a educação 
ambiental está apresentada como o"processo em que 
busca despertar a preocupação individual e coletiva 
para a questão ambiental, garantindo o acesso à 
informação em linguagem adequada, contribuindo 
para o desenvolvimento de uma consciência crítica e 
estimulando o enfrentamento das questões ambientais 
e sociais". A partir desse ponto, Galvão comenta: 
"O objetivo da educação ambiental é desenvolver 
a reflexão nas pessoas sobre as atitudes do ser 
humano sobre a questão ambiental: repensando 
conceitos, revendo comportamentos, revisando 
a responsabilidade que cada um tem frente aos 
problemas que a natureza vem enfrentando de modo 
que cada pessoa trabalhe a conservação do meio 
ambiente através de suas ações". 

Porém, na hora de implementar um sistema de 
educação ambiental dentro de seu cotidiano, muitas 
empresas visam somente promover a ideia de que 
apenas"cumpriram uma etapa". " E m alguns poucos 
casos são realmente parte de uma estratégia integrada 
de mudança de perspectivas com objetivo final à 
competitividade", revela Galvão. Entretanto, o que 
geralmente acontece é que as companhias adotam 
práticas isoladas, isto é, não integradas com outras 
medidas de sustentabilidade. Portanto,"essas práticas 
não são tão eficazes da forma como poderiam ser e 
acabam reforçando a crendice que sustentabilidade é 
cosmética (para inglês ver)", acrescenta o especialista. 

Normalmente, existem dois momentos 
principais em que as organizações se conscientizam 
da necessidade de se ter um projeto de educação 
ambiental: "quando a empresa passa por alguma 
dificuldade, seja perante órgão ambiental ou mercado 
e precisa promover ações para o saneamento deste 
problema de meio ambiente e percebe que seu corpo 
funcional não oferece o respaldo necessário, ou 
ainda quando a mesma deseja implantar políticas de 
sustentabilidade motivada por consciência ambiental 
ou valorização de imagem da marca. Existem ainda 
casos onde há tantos problemas de ordem ambiental 
com fortes pressões das agências ambientais que 
somente uma profunda mudança de cultura e 
paradigma permitiria alcançar a conformidade e 
confiabilidade que viabilizariam a manutenção das 
operações", detalha Galvão. 

Cresce gradativamente o interesse pela educação 
ambiental por parte das empresas, tendo um rápido 
avanço na última década. "Este interesse é motivado 
diretamente pelo mercado consumidor, que está 
valorizando esta imagem, ao ponto que, atualmente, 
as empresas investem na prevenção de impactos ao 
meio ambiente e, necessariamente, esta minimização 
de riscos passa pela operação adequada da fábrica/ 

empresa. Para tal, é fundamental que os funcionários 
não apenas sejam treinados, mas educados à prática 
da prevenção", completa Galvão, que ressalta a 
sustentabilidade da cadeia produtiva, onde as grandes 
empresas exigem de seus fornecedores que adotem 
políticas de sustentabilidade mínimas como condição. 

Para Marilena Lino de Almeida Lavorato, diretora 
executiva da Mais Projetos, as empresas precisam 
da conscientização de seus colaboradores para a 
implantação da norma ISO 14001 e, pouco a pouco, 
descobrem que quanto maior e mais abrangente o 
raio de atuação, melhores resultados conseguem. 
"A conscientização permite maior envolvimento e 
melhores relacionamentos com os públicos de interesse, 
transformando-se em competitividade. Fornecedores 
mais especializados, comunidades menos hostis, 
colaboradores mais comprometidos, e consumidores 
mais satisfeitos e orgulhosos. Ou seja, além de melhores 
indicadores (socioeconômico e ambiental), melhorias 
de processos, também há valor de imagem e fidelização 
de clientes. É o famoso círculo virtuoso 'bom para 
todos'. Tudo começou com os colaboradores, mas as 
empresas viram rapidamente a oportunidade de estender 
a outros públicos de interesse. Prova disto é que, no 
banco de práticas do Programa Benchmarking, a 
temática gerencial Educação Ambiental é a maior. 
São 49 práticas de um total de 171, divididas em 10 
temáticas gerenciais distintas. Aproximadamente 
30% das práticas selecionadas pertencem à Educação 
Ambiental, de longe a maior delas. Grandes empresas 
estão adotando a educação ambiental como estratégia 
de marketing também". 

O principal ganho ao implementar um 
programa de educação ambiental, segundo Galvão, 
é o financeiro. "Corretamente aplicada, a educação 
ambiental motivará o colaborador a buscar 
minimização de desperdícios e consequente menor 
utilização de matéria-prima e recursos naturais (água, 
energia, etc), ou seja, menor custo". Outro quesito que 
é beneficiado pelo programa é a imagem da marca. 
A chance de acidentes ambientais diminui e, assim, 
preserva a marca do produto ou empresa e ainda evita 
gastos monumentais com remediação do impacto ou 
multas pela agência ambiental. 

Atualmente, uma organização que não 
apresenta uma política ambiental perde seu grau de 
competitividade. "As empresas que saíram na frente, 
hoje já praticam a chamada 'sustentabilidade 2.0 ou 
4.0, ou seja, trabalham com conteúdos avançados, 
pois a variável ambiental já faz parte da sua estratégia 
de negócio. Estas companhias estão liderando 
transformações e aproveitando oportunidades, muitas 
delas com departamentos e cargos específicos, ligados 
diretamente à alta administração. Neste caso, a 
educação ambiental é bastante avançada e contempla 



programas customizados aos seus projetos. A educação 
ambiental para as empresas iniciantes nesta temática 
é ainda muito básica. Em uma analogia simplificada, 

é como se estivessem no 'ensino fundamental'. 
Vai demorar um pouco para chegar ao M B A ou 
especialização, esclarece Lavorato. 

Educação Ambiental: a chave para a 
melhoria do desempenho ambiental 
[Ricardo Hojda - diretor da Stance Gestão e Treinamento] 

Sustentabilidade, Meio Ambiente, 
Responsabilidade Socioambiental". Estas 
expressões têm sido incluídas na mídia 
e publicidades com tanta frequência que 

vêm perdendo o seu sentido real. Geralmente, 
são utilizadas para retratar as boas intenções das 
pessoas e empresas com o nosso planeta e sociedade. 
Quando nos aprofundamos nas questões ambientais, 
observamos que a realidade é bem diferente. 
Verificamos o estabelecimento de políticas e ações 
governamentais que nem sempre atingem seus 
objetivos, esbarrando em interesses financeiros, 
políticos, etc. Nas grandes e médias empresas, 
observamos iniciativas voltadas para a preservação 
ambiental, mas que frequentemente esbarram 
na dificuldade em lidar e comprometer os seus 
colaboradores com os temas ligados ao meio ambiente. 

O desafio das empresas é: Como tornar os nossos 
colaboradores competentes para lidar com o meio 
ambiente? Quando pensamos na temática"formação e 
conscientização das pessoas", a resposta que vem logo 
à nossa cabeça é: precisamos realizar treinamentos 
visando qualificar os colaboradores da empresa em 
meio ambiente. Talvez, esta resposta seja um pouco 
simplista, pois, quando analisamos o problema 
mais a fundo, verificamos diversas dificuldades nas 
corporações, como por exemplo: 

• O colaborador da empresa nem sempre conhece 
os impactos ambientais gerados por sua atividade. 
Muitas vezes, ele considera que sua atividade não gera 
impactos ambientais. Nas empresas que possuem um 
Sistema da Gestão Ambiental, há o levantamento dos 
aspectos e impactos ambientais, mas muitas vezes este 
documento é complexo e inacessível. 

• As empresas não deixam claro para os seus 
colaboradores quais são suas políticas e intenções em 
relação ao meio ambiente. Diversas empresas possuem 
quadros da"Política Ambiental" afixados nas áreas, mas 
o colaborador não consegue correlacionar o conteúdo 
da Política Ambiental com sua atividade. 

• Não são comunicados aos colaboradores os 
indicadores e informações sobre a gestão ambiental. 

Desta forma, os funcionários não se sentem parte 
integrante das rotinas de gerenciamento ambiental. 

• Os procedimentos e rotinas operacionais 
não estão disponíveis e não são adequadamente 
comunicados aos colaboradores. 

• Falta percepção por parte dos colaboradores das 
situações ambientalmente inadequadas. Sendo assim, 
há dificuldade de identificar e tratar os problemas 
ambientais. 

• Os treinamentos ambientais são pontuais e não 
possuem continuidade. Geralmente, são realizados 
visando um objetivo específico como uma auditoria ou 
uma visita de cliente. 

• A metodologia de aplicação dos treinamentos 
não é eficiente e não permite a fixação dos 
conhecimentos. 

• A liderança não valoriza e demonstra o seu 
compromisso com as questões ambientais. Em 
consequência, não exige dos seus subordinados diretos 
uma postura ambientalmente adequada. 

• Analisando as dificuldades acima descritas, 
verificamos que elas estão muito ligadas ao 
comportamento das pessoas, desde a alta direção, 
passando pelas lideranças e envolvendo os 
colaboradores em geral. A melhoria do desempenho 
ambiental das empresas depende do maior 
comprometimento, conscientização e melhoria 
da formação dos seus colaboradores. Para tanto, 
sugerimos a implementação de programa de educação 
ambiental. Seguem algumas dicas do programa. 

• Alta Direção: Envolva a diretoria da empresa 
no tema meio ambiente. Sem a participação das 
lideranças da empresa, não é possível comprometer os 
demais funcionários. 

• Política Ambiental: Desenvolva a política 
ambiental da sua empresa. Garanta que todos os 
colaboradores compreendam o conteúdo da Política 
Ambiental e como ela é aplicada a sua realidade. Tenha 
certeza que ela possui a "cara" da empresa. Comunique 
a Política Ambiental para todos os colaboradores 
através de placas, banners, meios eletrônicos, etc. 

• Objetivos Ambientais: Estabeleça objetivos 
ambientais por área ou processo. Estes devem ser 
cobrados pela alta direção. Os objetivos ambientais 



devem ser coerentes com os potenciais impactos 
ambientais do processo e deve haver a possibilidade de 
serem atingidos. Motive os colaboradores no sentido 
de atingirem os objetivos ambientais. 

• Programa de Treinamentos: Elabore um 
programa de treinamentos ambientais que envolva 
todos os colaboradores da empresa, desde a alta 
direção até o pessoal operacional, incluindo empresas 
contratadas. 

• Metodologia de treinamentos: Correlacione às 
atividades do dia-a-dia do colaborador com o tema a 
ser tratado no treinamento. Exemplos práticos ajudam 
muito o colaborador a fixar o conhecimento. Quando 
possível, desenvolva atividades que simulem as rotinas 
do dia-a-dia dos funcionários. 

• Controle sobre os Aspectos e Impactos 
Ambientais: Identifique as interações do processo 
com o meio ambiente e elabore as rotinas para seu 
controle. Garanta acesso dos colaboradores aos 
principais aspectos e impactos ambientais e as rotinas 
de trabalho. 

• Gestão a Vista: Elabore quadros de Gestão a Vista. 
Informe os objetivos ambientais aos colaboradores. 

Forneça dados sobre a gestão ambiental da empresa. 
• Monitoramento do comportamento ambiental: 

Avalie se os colaboradores estão seguindo as rotinas 
estabelecidas. Crie uma sistemática de monitoramento 
e medição dos processos e do compromisso dos 
colaboradores com o meio ambiente. 

• Avaliação de desempenho da liderança: 
Acompanhe o desempenho das lideranças no tema 
"preservação do meio ambiente". Lembre-se que 
a liderança serve como exemplo para os demais 
colaboradores da empresa. 

O programa de educação ambiental é a forma 
mais abrangente para comprometer e qualificar os 
colaboradores da empresa dentro do Sistema da 
Gestão Ambiental e para melhorar o desempenho 
ambiental da Organização. A gestão ambiental é 
realizada por pessoas, portanto, não se esqueça de 
torná-las parte deste processo. 

Ricardo Gross Hojda é engenheiro, mestre em engenharia de 
produção pela Escola Politécnica da USP, autor da dissertação 

"ISO 14001- Sistemas de Gestão Ambiental" e diretor da Stance 
Gestão e Treinamento - rhojda@stancebrasil.com.br 

Prêmio Benchmarking 
Confira a entrevista com Marilena L ino de 

A l m e i d a Lavorato, diretora executiva da Mais 
Projetos e presidente do Comitê de Sustentabilidade 
do Instituto Mais, que explica a atuação do 
programa promovido pela O N G e o Prêmio que 
reconhece há oito anos os melhores cases de 
programas ambientais no país. 

Banas Qualidade: Há quanto tempo surgiu a 
Mais Projetos Corporativos? 

Marilena Lino de Almeida Lavorato: A 
M a i s Projetos surgiu em 1999, uma empresa 
especializada em Gestão e Capacitação 
Socioambiental . O Instituto Mais , em 2008, uma 
O N G voltada à construção de uma nova cultura 
pró-sustentabilidade. A Mais Projetos, através da 
ferramenta Benchmarking, construiu e detém o 
maior banco de práticas de sustentabilidade de 

• livre acesso no país, com 171 práticas selecionadas 
pelo programa Benchmarking Ambienta l 
Brasileiro. Já o Instituto M a i s é responsável pela 
difusão destas práticas junto às organizações 
e sociedade por meio de um calendário 
de atividades que inclui feira e congresso 
internacional , encontros técnicos, e publicações 
especializadas: l ivro, revista, guias e boletim, entre 
outros. Trabalhamos com conteúdos avançados 
para profissionais e especialistas atuantes em 

sustentabilidade social, ambiental e econômico. 
Banas Qualidade: Discorra sobre o programa 

que a Mais Projetos desenvolve sobre as práticas 
socioambientais. 

Lavorato: O processo in ic iou com uma 
ampla pesquisa junto às organizações para 
identificar o estágio e a maturidade da gestão 
socioambiental corporativa. Foi constatada, 
na época, uma quantidade significativa de 
empresas com departamentos estruturados, 
corpo técnico especializado, e pré-disposição ao 
comparti lhamento do conhecimento aplicado 
nesta área, entre outras demandas específicas. 
Baseado nestes resultados, desenvolvemos um 
programa que estimulasse a participação das 
organizações e, ao mesmo tempo, assegurasse 
a qualidade das práticas selecionadas por meio 
de critérios técnicos, transparente e confiáveis. 
A s s i m , nasceu o programa Benchmarking 
Ambienta l Brasileiro, que ficou conhecido 
como prêmio pelo fato da metodologia adotada 
definir um ranking com pontuação para os cases 
inscritos, que uma vez selecionados, ou seja, 
atingidos pontuações superiores ao índice técnico, 
passam a integrar o Banco de Boas Práticas de 
Sustentabilidade de livre acesso na internet, que é 
fonte de pesquisa e consulta para pesquisadores, 
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especialistas, estudantes e profissionais atuantes na 
área. Também são divulgados nas publicações com 
mesmo objetivo, além de alimentar a grade técnica 
dos eventos técnicos realizados pelo Instituto Mais . 

Banas Qualidade: Descreva os critérios do prêmio. 
Lavorato: Foi desenvolvido um programa sobre 

medida para atrairmos volume suficiente de práticas 
para selecionarmos as mais bem sucedidas, ou 
seja, aquelas com excelência em seus resultados. 
Resumidamente, se processa da seguinte forma: 
as inscrições são gratuitas, mas existe um termo 
de compromisso concordando com o regulamento 
de participação. A comissão técnica que pontua os 

cases é multidisciplinar, composta por especialistas 
de vários países que, ao avaliar os cases, não têm 
acesso ao nome da organização. A inscrição é 
online no formato de quesitos para padronizar 
o formato e facilitar sua publicação no Banco de 
Práticas. O Programa não tem patrocinadores para 
conservar sua independência e credibilidade, e é 
mantido pelas próprias empresas participantes 
que adquirem ingressos para o Dia Benchmarking, 
Compartilhar para Crescer, onde são apresentados 
os cases e conhecida a classificação no Ranking. O 
regulamento permite que se selecione até 30 cases 
por edição, ou seja, as melhores pontuações acima 



do índice técnico (7.1). É adotada a escala Likert -
7.1 - 8.0 (Bom), 8.1-9.0 (ótimo) e 9.1-10 (excelente). 
Ass im, temos uma panorâmica do estágio da gestão, 

sendo que o ideal é atingirmos a marca dos 30 cases 
com pontuações entre 9.1 e 10, o que permitiria 
dizer, a excelência das práticas de sustentabilidade. 

Text Box
Fonte: Banas Qualidade, São Paulo, ano 18, n. 214, p. 64-69, mar. 2010.




