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O conflito de sustentabilidade dos sistemas econômico e natural em virtude da escassez dos
recursos naturais e dos impactos ambientais resultantes do modelo de produção e consumo
adotado no ultimo século, fez com que uma nova visão de desenvolvimento fosse criada, ou seja, o
desenvolvimento sustentável. Uma rápida Panorâmica: Desenvolvimento Sustentável, é aquele
desenvolvimento que atende às demandas da geração presente, sem comprometer as
oportunidades das gerações futuras. (UNITED NATIONS, 1987) Tivemos a partir da segunda
metade do século passado, uma série de movimentos globais debatendo a &ldquo;questão
ambiental&rdquo; e sua interferência na economia dos países e na vida do cidadão. Como
conseqüência deste debate global, ações diversas voltadas ao objetivo da sustentabilidade
ambiental nos planos: global, (planeta como um todo), regional (estados, países, etc.) e local,
(pontuais), que acabaram por definir e apresentar indicadores de desempenho ambiental para tais
finalidades. É importante ressaltar a importância dos indicadores para entendimento, interpretação
e ação, quer seja de âmbito global ou local. Podemos citar alguns deles que de alguma forma já
são do conhecimento de grande parte da população. Em relação aos indicadores de interesse
global, podemos citar o &ldquo;Tratado de Kyoto&rdquo;, um acordo mundial que gerou vários
indicadores permitindo visualização e entendimento do desempenho ambiental do planeta em
relação ao chamado aquecimento global, apresentou metas e prazos para ratificação e
implementação. Enfim, neste caso, os indicadores exerceram um papel de fundamental
importância para compreensão, elaboração, implementação e aferição. Citando exemplos de
indicadores do interesse do cidadão das metrópoles brasileiras, destacamos os indicadores da
qualidade do ar, das praias, rios e reservatórios e áreas contaminadas no estado de São Paulo
fornecido pela CETESB. A PERCEPÇÃO DA VARIÁVEL AMBIENTAL SOB A ÓTICA DA
GESTÃO &ldquo;Responder a problemática da harmonização dos objetivos sociais e econômicos

do Desenvolvimento com gestão ecologicamente prudente dos recursos e do meio&rdquo; (Ignacy
Sachs, 1981) Indicadores de Desempenho são entendidos como expressões quantitativas ou
qualitativas que fornecem informações sobre determinadas variáveis e suas interrelações, ou seja,
informações indispensáveis para processos de melhoria contínua nas empresas. Para a
Construção de Indicadores, devemos estar atentos a alguns atributos que os mesmos devem
conter, ou seja, devem assegurar: ·
Base Científica ·
Modelo Adequado ·
Temas
prioritários ·
Compreensão e aceitabilidade ·
Sensibilidade adequada ·
Facilidade de
monitoramento ·
Fontes de informação ·
Enfoque preventivo ou antecipatório ·
Trabalhar com valores discerníveis (padrões) ·
Periodicidade Adequada (coleta) ·
Conjunto
de indicadores com função de aplicabilidade Uma das referências conceituais mais utilizadas para
seleção de Indicadores de Desempenho Ambiental na empresa é a NBR ISO 14031 (ferramenta de
gestão ambiental), onde se descrevem 2 categorias gerais de indicadores a serem considerados na
condução da Avaliação de Desempenho Ambiental (ADA) que são: Indicador de Condição
Ambiental (ICA) e Indicador de Desempenho Ambiental (IDA). O ICA (Indicador de Condição
Ambiental) fornece informações sobre a qualidade do meio ambiente onde se localiza a empresa
por meio da comparação com os padrões e regras ambientais estabelecidos pelas normas e
dispositivos legais (Ex: Qualidade do Ar, da água, etc.). Já, o IDA (indicadores de Desempenho
Ambiental) analisa a eficiência da empresa em relação a seus principais aspectos ambientais
(Consumo de Energia, de matéria prima, de materiais e a geração de resíduos), sob o prisma (tipo)
do Desempenho Operacional (IDO) informações relacionadas as operações do processo produtivo
da empresa e Desempenho de Gestão (IDG), informações dos resultados dos esforços de gestão
da empresa. A escolha dos Indicadores de Desempenho Operacional (IDO) contempla as
entradas e saídas de materiais, fornecimento de insumos, projeto, instalação, operação e
manutenção das instalações físicas e equipamentos. Já a escolha dos Indicadores de Desempenho
Gerencial (IDG), afere o atendimento aos requisitos legais, utilização eficiente dos recursos,
Treinamento de Equipes e investimento em programas ambientais. Conclusões: O desafio dos
indicadores de desempenho ambiental é apontar os pontos críticos do sistema e definir parâmetros
de resiliência (a capacidade do sistema se recompor) para aferição e tomadas de decisão
fundamentadas em informações transparentes e consistentes com sua devida credibilidade e
confiabilidade. Um bom indicador é mais que uma estatística. Ele representa uma construção
lógico-conceitual que permite uma correta interpretação da realidade e dá subsídios para tomadas
de decisão, sejam elas no âmbito das políticas públicas ou decisões gerenciais das empresas ou
segmentos corporativos. Assim como a temperatura do nosso corpo é um indicador que já
aprendemos a respeitar, o mesmo ocorre em relação aos indicadores de desempenho ambiental,
que sob determinados parâmetros permitem &ldquo;Responder a problemática da harmonização
dos objetivos sociais e econômicos do Desenvolvimento com gestão ecologicamente prudente dos
recursos e do meio&rdquo; subsidiando escolhas que venham garantir a conquista e manutenção
do tão sonhado desenvolvimento sustentável, &ldquo;aquele desenvolvimento que atende às
demandas da geração presente, sem comprometer as oportunidades das gerações futuras&rdquo;.
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