Legislação Ambiental: importante instrumento de gestão ambiental

A legislação ambiental brasileira tem demandado cada vez mais ações preventivas das empresas.
Observar o cumprimento das normas vigentes e desenvolver iniciativas capazes de priorizar a
preservação dos recursos naturais é condição essencial para uma gestão ambiental empresarial
eficiente. A crença de que a regulamentação ambiental reduz a competitividade e a produtividade
das organizações explica o porquê da legislação ambiental ser hoje um grande desafio para as
empresas. O que vale ser ressaltado é que cumprir a lei não significa somente se adequar a uma
norma. Significa a criação de uma nova cultura empresarial que privilegiará o crescimento
econômico da organização aliado ao seu desenvolvimento socioambiental. Sabemos que este
último aspecto ganha cada vez mais espaço na avaliação da imagem da empresa. &ldquo;Um
maior conhecimento sobre a legislação ambiental contribui, sem sombra de dúvidas, para um
melhor desempenho da empresa e do profissional, sem contar para a segurança na tomada de
decisões. Empresas hoje são avaliadas de acordo com a conduta adotada, principalmente no que
se refere a eventos ambientais&rdquo;, afirma o engenheiro de produção da Copasa, Domingo
Rodrigues. Vale lembrar que as empresas que infringem a lei ambiental podem ser penalizadas
com multas, reparação do dano causado ao Meio Ambiente ou responsabilização penal tanto da
pessoa física quanto jurídica. Relatório das multas ambientais emitidas pelo Ibama aponta que as
autuações realizadas em 2008 chegaram a R$ 3,25 bilhões. O valor supera em 38% o total de
2007, que foi de R$ 2,37 bilhões. O Pará é o estado que acumula o maior valor em autuações, com
R$ 601 milhões. Em segundo aparece Mato Grosso (R$ 599 milhões), seguido do Amazonas (R$
455 milhões), Minas Gerais (R$ 432 milhões) e Rondônia (R$ 229 milhões). Na medida que a
fiscalização se torna mais eficiente e que a sociedade busca um maior comprometimento das
organizações frente ao desenvolvimento sustentável, cresce também a necessidade das empresas
buscarem profissionais preparados para atender a estas demanda. Para a especialista em Gestão
Ambiental e instrutora do Ietec, Raquel Melo, &ldquo;a garantia da eficiência ambiental passa,
obrigatoriamente, pela capacitação profissional&rdquo;. Para ela, o conhecimento sobre as
premissas da política ambiental e de seus principais instrumentos fazem parte do perfil profissionais
que as empresas buscam hoje. Esta é também a opinião da Analista de Qualidade da Acesita,
Sueli Dias Pereira que complementa: &ldquo;Precisamos buscar pela capacitação do profissional
se quisermos manter nossa posição no mercado&rdquo;. Curso relacionado:
>> Legislação Ambiental

