
Aumenta preocupação de empresas com passivo ambiental e destinação de resíduos  
 
É crescente a preocupação das companhias com suas obrigações para com a natureza (passivo 
ambiental) e também com investimentos que beneficiem o meio ambiente e compensem de 
alguma forma essa dívida. 
 
“As empresas estão mais conscientes. A adequação ambiental em relação à destinação de 
resíduos é uma tendência”, afirmou Silvio César Costa Júnior, consultor comercial da Essencis 
Soluções Ambientais, que participou na sexta-feira (13/08) do comitê de Meio Ambiente da 
Amcham-Belo Horizonte. Ele vê a Essencis como prova viva desse movimento por registrar 
ampliação de faturamento desde 2008. 
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A explicação para a maior atenção corporativa ao tema e para a adoção de ações construtivas 
se explica por alguns fatores, a começar pela imposição colocada pelo mercado, que se somou 
à fiscalização dos órgãos ambientais. “A expectativa é de que as empresas que não se 
adaptarem não sejam mais aceitas e, com o tempo, acabem”, sinalizou Costa. 
 
Case da Vale 
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A Vale é uma das empresas no País que têm se destacado por boas práticas de conservação, 
proteção e recuperação ambiental. Um exemplo dessa atuação é o Projeto Apolo, que prevê, 
em paralelo à sua abertura de uma mina de minério de ferro na Serra da Gandarela (localizada 
a sudeste de Belo Horizonte, entre a Serra do Caraça e a Serra da Piedade), a criação de uma 
área de 30 mil hectares de corredores ecológicos na região, ou seja, faixas de vegetação 
ligando trechos de floresta e unidades de conservação que tenham sido separados pela 
atividade humana. O programa ainda está sujeito à aprovação do Conselho de Administração 
da Vale, mas a expectativa é de que seja implementado até 2015. 



 
A Vale também tem programas de créditos de carbono, redução dos gases causadores de 
efeito estufa em todas as áreas operacionais, recuperação de minas e pesquisas de melhorias 
de processos para reduzir impactos em florestas ou outras zonas.  
 
O exemplo da mineradora mostra também os ganhos que as companhias podem ter ao optar 
por esse tipo de postura consciente. “A seriedade nas atividades, o cumprimento à legislação e 
o respeito à sociedade, agregam uma série de valores ao produto, e têm trazido muitos 
benefícios em termos de preço e qualidade de venda”, avaliou Rubens Vargas Filho, 
coordenador regional de Relações Institucionais da Vale. 
 
Fonte: AMCHAM Brasil, 13 ago. 2010. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.amcham.com.br>. Acesso em: 26 ago. 2010. 
 
 


