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No século XXI, a discussão ambiental está tomando a frente das notícias e 

políticas públicas em uma época de notáveis mudanças de valores. 

Se no início do século passado a produção de massas e o comércio predatório 

eram o foco do crescimento econômico, o final do século XX provou que o 

crescimento deve ser feito através de processos sustentáveis sob pena de 

termos nosso mundo como conhecemos condenado por nossas próprias 

práticas. 

As convenções de Kopenhagen (1972), Rio de Janeiro (1992) entre outras são 

provas da eminência da tomada de ações positivas em relação à proteção do 

Meio Ambiente. 

No século atual, temas como Mudanças Climáticas, as tensões entre 

Agricultores, Indústria e Comércio em relação à intervenção do Estado nos 

Direitos de Propriedade em prol do Meio Ambiente e o Marketing Verde são 

temas recorrentes e de suma importância. 

Nesse quadro, deve-se ter como papel central na proteção do Meio Ambiente e 

de nosso planeta a chamada Educação Ambiental. Esta que se pode entender 

como um processo educacional voltado à conscientização da população da 

importância do entorno para suas vidas e para as futuras gerações. 

O papel da empresa dentro deste paradigma depende em grande parte da 

construção de um novo processo de formação nas empresas que contemple a 

redução de riscos nos processos produtivos. 

Para tanto, depende das empresas a formulação de um plano de educação 

corporativa que contemple tais aspectos, a chamada “Educação Corporativa 

Ambiental”. 

Importante destacar que a mudança não se restringe em colocar a variável 

socioambiental no centro das deliberações das empresas, mas também em 
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repensar os processos educacionais em contextos organizacionais que, 

durante décadas se limitaram a oferecer treinamento aos seus integrantes. 

Uma vez que, para compreender a importância do Meio Ambiente e os 

delicados processos necessários à sua proteção é necessário que o 

empregado tenha domínio de pelo menos alguns pressupostos sociais como o 

valor da sociedade para sua qualidade de vida, a compreensão do que seu 

entorno compreende e sua responsabilidade para com a manutenção deste 

bem coletivo. 

Ainda, se para o meio ambiente é essencial que a empresa assuma sua 

responsabilidade social, para a empresa, a Educação Corporativa Ambiental 

também pode ser um bom negócio. 

O chamado Marketing Verde, que ganhou nos Estados Unidos grande força a 

partir dos anos 80 e 90 também conhecido como “Marketing Ecológico” pode 

ser uma grande jogada para as empresas na atualidade. 

No Brasil, desde o final da última década é visível o crescimento do apelo das 

políticas ambientais aos olhos dos consumidores, com selos verdes de 

qualidade de produtos como o ISO 14.000 e incentivos governamentais 

voltados ao fomento de práticas “Verdes”. 

Outro motivo considerável para as empresas considerarem a internalização 

desta prática vêm com a implementação da Nova Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, que a partir de 2012 obriga todos os entes da federação a 

tomar atitudes positivas em relação à planos de reciclagem, cooperação entre 

fornecedores e consumidores em processos de logística reversa e outros 

mecanismos importantes decorrentes da responsabilidade ambiental 

compartilhada proveniente desse novo regime legal impõe uma verdadeira 

corrida para as empresas para adaptarem-se aos novos ditames ambientais do 

país. 

A verdade é que, seja por uma questão econômica ou por uma questão 

obrigacional, a educação corporativa ambiental deve tornar-se uma realidade 

crescente entre empreendimentos comprometidos com a sociedade em que 

atuam e com seu próprio planeta. 


