A gestão empresarial cada vez mais verde
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Os problemas ambientais há muito tempo deixaram de ser tema central de conversas entre
ambientalistas. Aos poucos, o assunto tem sido citado por relatórios e estatísticas de pequenas a
grandes empresas. Com isto, o cuidado com o meio ambiente deixou de ser &ldquo;caridade
corporativa&rdquo; para ser uma tarefa de toda organização comprometida com o desenvolvimento
sustentável. A partir do momento em que são responsabilizadas pelo impacto ambiental negativo
gerado pela sua produção, as empresas não podem ignorar a sua responsabilidade com o meio
ambiente. A pressão dos consumidores aliado às imposições da lei, obriga cada empresário, cada
profissional, a rever seus métodos de produção. E não é apenas isto. A responsabilidade social,
assume um importante papel na gestão das empresas. Cuidar do meio ambiente e garantir a sua
sustentabilidade pressupõe também a atenção com o ser humano, uma vez que este é parte
integrante da tarefa de cuidar do planeta.. Desta forma, as questões ambientais e sociais estão
cada dia mais entrelaçadas. Isto gera novas demandas. &ldquo;É necessário um conhecimento
corporativo maior, uma visão mais global, holística. Trabalhar hoje com visão no futuro&rdquo;,
explica o gerente de Qualidade e Projetos Sustentáveis da Cemig, e instrutor do Ietec, Eugênio
Pacelli Mourão. Para a mestra e doutora em Inovação e Sustentabilidade Ambiental, pela
Universidade de Estocolmo, Rita Soares, "esta nova realidade exige investimentos além da usual
política de preços e qualidade".Ainda de acordo com Soares, que também é coordenadora dos
cursos da área ambiental do Ietec, é impossível para qualquer gestor fechar os olhos para esta que
é uma das grandes urgências da humanidade hoje: garantir que o crescimento econômico não
venha desassociado do desenvolvimento sustentável. Para a analista em geoprocessamento da
Anglogold Ashanti, Lívia Blom, &ldquo;a conscientização de profissionais e gestores no que se
refere ao cuidado com o meio ambiente é pré-requisito para um posicionamento estratégico da
empresa. Sem isto, não existe convencimento, nem tampouco resultados duradouros&rdquo;. Na
opinião da gerente de qualidade e meio ambiente da Intercast, Fabiana Amaral, a eficiência nas
estratégias de minimização dos impactos negativos de uma empresa no meio ambiente passa,
necessariamente, pelo envolvimento de toda a sua equipe.
&ldquo;Os profissionais da área de meio ambiente possuem uma grande responsabilidade em
adequar a gestão da empresa em prol da sustentabilidade socioambiental. Mas só conseguiremos
bons resultados se houver um real comprometimento da organização no que se refere às suas
ações e condutas. Toda empresa comprometida com o meio ambiente busca desenvolver
estratégias sustentáveis. Este é o nosso grande desafio&rdquo;, afirma Amaral.

