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CAPÍTULO 1 

AS ORGANIZAÇÕES E A SOCIEDADE DE RISCO 

 

1.1 A Sociedade de Risco: uma sociedade não intencional 

 

Até meados da década de 80, predominou no discurso empresarial uma resistência a qualquer 

iniciativa de minimizar os impactos socioambientais decorrentes da atividade produtiva. No que 

se referia especificamente aos problemas de degradação ambiental, os representantes 

empresariais argumentavam que os custos adicionais para as empresas, resultantes dos 

gastos em controle da poluição, comprometeriam a lucratividade, a competitividade e a oferta 

de empregos, gerando, portanto, prejuízos às partes interessadas, como trabalhadores, 

acionistas e consumidores. Nesse contexto, a estratégia das empresas era, segundo o jargão 

econômico, externalizar os custos ambientais, ou seja, transferi-los para a sociedade, 

poupando o verdadeiro causador de arcar com qualquer ônus para reverter o problema. 

 

A partir de meados da década de 80, no entanto, o discurso empresarial  que enaltecia o papel 

exclusivo das empresas como fomentadores da riqueza, encontraria cada vez menos respaldo 

na sociedade. Ao mesmo tempo em que a mobilização em torno da questão ambiental 

multiplicava os debates sobre esta temática em diversos países, o setor público, por meio de 

suas agências ambientais, aprimorava a regulação ambiental, fazendo com que os danos e 

ameaças ao meio ambiente se tornassem um custo direto para os negócios. Além disso, a 

exposição na mídia de tragédias ambientais provocadas por grandes empresas colocava o 

setor industrial como alvo prioritário dos protestos de grupos ambientalistas.  

 

Nesse quadro, destacam-se, de um lado, o vazamento de metil-isocianato de uma subsidiária 

da Union Carbide, em Bhopal, que causou a morte de 3.000 pessoas e afetou outros milhares 

com a debilitação progressiva da saúde e a morte prematura; o vazamento de material 

radioativo da usina de Chernobyl, provocando a morte de 10.000 pessoas e mais um número 

incalculável de casos de câncer em vários países da Europa; e o vazamento do Exxon-valdes, 

gerando prejuízos inestimáveis ao ecossistema no Alaska (Smith, 1993). De outro, a 

multiplicação dos danos ambientais que, mesmo quando não são considerados catástrofes 

imediatas, estão se materializando diariamente na destruição da camada de ozônio, causada 

pelos gases Clorofluorcarbonos (CFCs), na destruição das florestas provocadas por indústrias 

de couro e de papel, no aquecimento global, associado aos poluentes químicos e à emissão 
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dos veículos, e em outras formas mais comuns de incômodos que podem ser observados na 

voz, face, olhos e lágrimas dos habitantes de grandes centros urbanos, como por exemplo, os 

moradores da Cidade de São Paulo.  

 

Para muitos defensores da atual forma de progresso econômico, as tragédias ou problemas 

mencionados são apresentados como fatalidades ou “acidentes de percurso" do processo 

necessário de desenvolvimento industrial. No entanto, parece cada vez mais evidente que o 

canto da sereia, representado pelo trinômio produtividade, progresso e riqueza, não agrada 

mais a todas as audiências. O agravamento dos problemas ambientais está ligado a escolhas 

feitas no que diz respeito à forma como o conhecimento técnico-científico vem sendo aplicado 

no processo produtivo. Portanto, as catástrofes e danos ao meio ambiente não são surpresas 

ou acontecimentos inesperados, e sim uma característica inerente à modernidade, que mostra, 

acima de tudo, a incapacidade do conhecimento construído neste século de controlar os 

efeitos gerados exatamente pelo desenvolvimento industrial.    

 

Ulrich Beck (1992), em um trabalho instigante denominado Risk Society, towards a new 

modernity (Sociedade de Risco, em direção a uma nova modernidade), apresenta uma nova 

perspectiva para a compreensão da verdadeira dimensão de catástrofes como a ocorrida em 

Bhopal e dos impactos dos danos ambientais para a modernidade. Para o autor, a produção 

social da riqueza na modernidade é acompanhada por uma produção social do risco. O 

processo de industrialização é indissociável do processo de produção de riscos, uma vez que 

uma das principais conseqüências do desenvolvimento científico industrial é a exposição da 

humanidade a riscos e a inúmeras modalidades de contaminação nunca observados 

anteriormente, constituindo-se em ameaças para os habitantes e para o meio ambiente. 

Agrava o problema a percepção de que os riscos gerados hoje não se limitam à população 

atual, uma vez que as gerações futuras também serão afetadas e talvez de forma ainda mais 

dramática. 

 

A multiplicação das ameaças de natureza socioambiental, argumenta Beck, faz com que a 

clássica sociedade industrial esteja sendo substituída pela nova Sociedade de Risco. Se a 

primeira era caracterizada pelos conflitos em relação à produção e distribuição da riqueza, a 

segunda está baseada no conflito em torno da produção e distribuição de riscos.  
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É interessante notar que a Sociedade de Risco não é um processo intencional ou previsto, ou 

ainda, algo que pode ser rejeitado ou escolhido. É resultado de um processo de modernização 

autônomo, cego e surdo para suas conseqüências. Quanto mais a sociedade industrial se 

afirma (consenso em torno do progresso e agravamento das condições ecológicas e dos 

riscos), mais depressa é encoberta pela Sociedade de Risco (Beck, 1992). No entanto, esta 

nova sociedade não consegue se libertar da sociedade industrial, uma vez que é 

especialmente a indústria, unida à ciência, a principal responsável por gerar as ameaças que 

constróem a Sociedade de Risco. 

  

O risco, entretanto, não foi inventado na modernidade. Dos primeiros aventureiros que se 

lançaram ao mar em busca de novos continentes aos aventureiros que buscam ainda hoje 

desbravar regiões inóspitas, o risco sempre foi associado à aventura, à coragem e à vontade 

de superar desafios. A valorização do risco ressalta a coragem dos indivíduos que estão 

dispostos a colocar em risco sua própria vida.  

 

Com a advento da sociedade industrial, no entanto, esta visão romântica do risco precisa 

dividir espaço com múltiplas formas de risco, sendo que muitas destas passam a ameaçar as 

pessoas independentemente de sua vontade ou decisão. O maior número de empresas 

competindo no mercado globalizado torna mais complexo o processo de tomada de decisão 

para os gerentes em suas organizações. O avanço tecnológico ameaça os trabalhadores com 

o desemprego. O grande número de veículos circulando nos centros urbanos aumenta o risco 

de acidentes. A concentração de empresas em determinadas regiões ameaça essas áreas 

com a degradação ambiental.  

 

De certa maneira, a sociedade industrial, através do desenvolvimento de seu instrumental 

racional de controle, aprendeu a controlar e a conviver de forma menos traumática com boa 

parte desses riscos. Com efeito, nunca nenhuma civilização anterior à contemporânea se 

preocupou tanto em desenvolver técnicas de cálculo de risco, com o objetivo de produzir uma 

infinidade de medidas compensatórias para uma população à mercê de um mundo cada vez 

mais incerto (Douglas et al., 1984). 

 

Habermas (1971) afirma que a regulação permanente do Estado a partir do século XIX surge 

como um mecanismo de defesa contra as disfunções geradas pelo sistema. As ações 

governamentais deixam de ser dirigidas para a realização dos objetivos práticos, e passam a 
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ser pautadas por ações que compensem a sociedade pelas disfunções e riscos gerados, 

ameaçando a própria integridade do sistema. Legislação trabalhista e ambiental, seguro 

desemprego, novos mecanismos de financiamento, ampliação dos sistemas de saúde são 

apenas alguns exemplos conhecidos da atuação do Estado, visando preservar o equilíbrio do 

sistema.   

 

Também as empresas desenvolveram um instrumental para enfrentar as crescentes 

incertezas. Muitas delas incorporaram há bastante tempo o cálculo de risco em seu processo 

de tomada de decisão. Este cálculo procura avaliar exclusivamente os riscos financeiros, ou 

seja, detectar a possibilidade de retornos monetários para o investimento realizado, 

considerando a volatilidade dos mercados financeiros, as flutuações da taxa de inflação, as 

mudanças tecnológicas, entre outros (Shrivastava, 1993). Além disso, diversas empresas já 

são obrigadas pela regulação ambiental a apresentar estudos de risco, destinados a reduzir a 

possibilidade de ocorrência de acidentes industriais que afetem seus funcionários, a população 

e o meio ambiente.4  

 

Por fim, o cidadão se acostumou a recorrer aos mais diversos sistemas de seguro, como 

seguro de vida, seguro de propriedade, entre outros, transformando a sociedade em um 

aglomerado de múltiplos grupos de risco.  

 

No entanto, na medida em que o processo de modernização segue sua trajetória, as formas 

desenvolvidas para calcular o risco e as alternativas para amenizar seus impactos escolhidas 

pelo setor público, pelo setor privado e pelos consumidores tornam-se cada vez menos 

eficazes, especialmente no que concerne aos riscos de natureza socioambiental. Isto fica 

evidente ao se analisar a evolução dos riscos ambientais paralelos ao processo de 

industrialização.   

 

Em uma primeira fase, da Revolução Industrial aos primeiros cinqüenta anos deste século, 

verifica-se a multiplicação dos problemas de degradação ambiental, em suas mais diferentes 

                                                           
4
 Segundo Porto et al. (1997), a análise de riscos é uma ferramenta para a identificação dos perigos em unidades 
consideradas perigosas, destacando as probabilidades de ocorrência, desenvolvimento de cenários e análise das 
conseqüências de acidentes industriais. As informações coletadas subsidiam as decisões sobre localização 
geográfica dos processos e operações industriais; investimentos nos equipamentos destinados a prevenção de 
acidentes e limitações de suas conseqüências; criação de rotinas operacionais e de manutenção e elaboração de 
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formas bem como em sua magnitude. Ainda assim, durante todo o período, esses problemas 

foram totalmente relegados a um segundo plano, uma vez que eram compreendidos de forma 

isolada, acreditando-se que seus efeitos permaneciam confinados a determinadas regiões 

espaciais, como no caso da poluição dos rios e do ar próximos aos novos centros industriais. 

De fato, algumas áreas bastante degradadas em função do processo de industrialização foram 

recuperadas em diferentes países da Europa, como no caso da recuperação do rio Tâmisa 

(Inglaterra). 

 

Na segunda fase, observa-se a continuidade de processos de degradação de determinadas 

áreas, resultante da ação de agentes poluidores que atuam na própria localidade, como 

também verifica-se a multiplicação de problemas ambientais em regiões bastante distantes 

dos focos geradores de riscos. Como aponta Beck, o chamado “processo de globalização” não 

está apenas reduzindo as “fronteiras financeiras”, também as “fronteiras ambientais” estão 

sendo eliminadas rapidamente, como pode ser observado no caso da acidificação de lagos na 

Escandinávia ou de florestas no Canadá, resultantes da poluição gerada em lugares bem mais 

distantes.  

 

Nesse contexto, observa-se que, em contraste com os riscos da fase inicial de industrialização, 

os riscos químicos, nucleares, ecológicos e de engenharia genética atuais apresentam três 

características fundamentais: não podem ser limitados no tempo e espaço, dificultam a 

identificação do nexo causal entre o problema gerado e sua origem e muitas vezes não podem 

ser compensados. Como aponta Beck (1996), é impossível calcular os riscos para indivíduos 

que serão afetados pelo desastre de Chernobyl, anos depois do acidente, e que ainda não 

nasceram. 

 

É precisamente no momento em que os perigos e riscos produzidos pela sociedade se tornam 

incalculáveis e as medidas de segurança socialmente aceitas tornam-se inócuas que se 

caracteriza a emergência da Sociedade de Risco. 

 

Nada mais representativo desta nova fase do que o posicionamento das empresas de seguro 

nos últimos anos. Na década de 80, várias seguradoras vislumbraram grandes oportunidades 

                                                                                                                                                                          

documentos de segurança para a organização. Alguns dos métodos mais utilizados na análise de riscos são: 
checklists, HAZOP (Hazard and Operability Studies) e Análise da Árvore de Falhas. 
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de negócios no aumento das regulamentações ambientais, optando por incorporar o seguro 

ambiental em seus serviços tradicionais. As quantias envolvidas no setor de seguros 

industriais somam cerca de 1,41 trilhões de dólares, equivalente a todo o capital empregado 

na indústria de petróleo (Mac Dowell et al., 1997). 

 

A multiplicação dos acidentes mostrou que administrar este novo negócio não era tão simples 

como parecia em seu início. Os executivos dessas organizações, assustados com os bilhões 

de dólares destinados ao pagamento das indenizações em virtude do aumento das 

reclamações devido a problemas ambientais, que ameaçavam a própria solvência do setor, 

logo elevaram significativamente o valor dos prêmios, ao mesmo tempo em que diminuíam a 

cobertura dos seguros (Bisset, 1998).5  

 

A maior dificuldade em trabalhar com riscos cada vez mais incalculáveis, que dificultam a 

identificação de responsáveis e vítimas, e, portanto, tornam as alternativas de compensação 

destes últimos mais ineficazes, está  ligada a um processo de construção da modernidade 

alterado, pouco discutido e, menos ainda entendido. Segundo Beck, na Sociedade de Risco, o 

reconhecimento da incalculabilidade dos perigos produzidos pelo desenvolvimento técnico-

industrial transformam o processo de modernização em modernização reflexiva, em que ela é 

ao mesmo tempo tema e problema para si própria.  

 

1.2 A modernização reflexiva: do efeito à autocrítica. 

 

A modernização reflexiva deve ser entendida de dois aspectos complementares: os efeitos 

sobre o sujeito e o desenvolvimento da autocrítica. A modernização reflexiva entendida do 

ponto de vista dos efeitos sobre o sujeito indica que uma ação promovida pelo sujeito recai 

novamente sobre ele mesmo. Tal como um bumerangue (boomerang effect), observa-se que 

os próprios agentes responsáveis pelo processo de contaminação são igualmente afetados. 

Os efeitos das ações dos proprietários de automóveis na cidade de São Paulo, responsáveis 

por 90% da emissão de monóxido de carbono, afetam tanto os pedestres e usuários de 

                                                           

5 Em 1995, foi lançado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUD) o UNEP Statement of 
Environmental Commitmet by the Insurance Industry. Hoje, mais de 70 indústrias de seguros de 25 países 
assinaram o acordo para incorporar a variável ambiental em suas operações. Segundo Walter Jacobs, Diretor da 
Gerling Global Re, “um melhor entendimento dos riscos ambientais é um assunto-chave para as companhias de 
seguro. No entanto, nós só poderemos tratar deste assunto, se tivermos disponíveis informações mais precisas 
e específicas.” (Jacobs, 1998, p. 1). 
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transporte público, como os donos de veículos automotores. Agricultores que se beneficiaram 

do aumento da produtividade decorrente do uso intensivo de fertilizantes e adubos químicos 

ou de técnicas de irrigação, têm de conviver hoje com a perda de fertilidade do solo.6 

 

Os efeitos da modernização reflexiva, entretanto, não afetam todos os indivíduos, 

organizações e países da mesma forma. O nível de renda, a educação e a dependência de 

economias em desenvolvimento frente aos investimentos externos, acentuam, em alguns 

aspectos, as desigualdades já observadas na sociedade industrial.  

 

Assalariados com nível de renda mais elevado podem se mover em direção aos chamados 

bairros nobres, fugindo das regiões centrais mais degradadas e poluídas. O grau de educação 

possibilita aos profissionais mais qualificados enfrentar melhor o risco do desemprego ao 

mesmo tempo em que consumidores mais bem informados têm maior possibilidade de evitar a 

compra de produtos que oferecem riscos de contaminação, substituindo produtos que utilizam 

grande quantidade de agrotóxicos pelos chamados “produtos orgânicos”. Indústrias altamente 

poluentes e perigosas, por sua vez, deslocaram-se dos países desenvolvidos para os países 

em desenvolvimento à procura de salários mais baixos e de menores restrições 

socioambientais que impactavam significativamente os custos de produção nos países de 

origem. Segundo o Programa para o Meio Ambiente das Nações Unidas, ainda que milhares 

de pesticidas que já tenham sido banidos, ou pelo menos tiveram seu uso restrito nos países 

desenvolvidos, vários deles continuam a ser comercializados livremente nos países em 

desenvolvimento, causando imensos riscos à saúde de fazendeiros, consumidores e meio 

ambiente (Bisset, 1998). 

 

É interessante notar que os problemas decorrentes do processo de modernização reflexiva, no 

que concerne aos efeitos sobre o sujeito, não se restringem apenas aos problemas de saúde 

                                                                                                                                                                          

  

6 Este fato começa a ser reconhecido por alguns representantes das organizações que mais lucraram com esse 
processo. Segundo Robert Shapiro, presidente da companhia Monsanto, importante conglomerado do setor 
químico, as práticas adotadas hoje na agricultura não são sustentáveis. Cerca de 15% do solo agriculturável foi 
perdido nos últimos 20 anos e a irrigação está aumentando a salinidade do solo (Margreta, 1997). Importante frisar 
que a mesma empresa que afirma que as práticas na agricultura foram insustentáveis é a mesma que vem 
liderando a campanha para a disseminação do uso de sementes transgênicas na agricultura. Repetindo o 
passado, a empresa afirma que seu consumo é totalmente seguro para os consumidores enquanto grupos 
científicos e organizações não governamentais alertam para o desconhecimento dos riscos para a população de 
tal tecnologia no longo prazo. Este debate será retomado no capítulo 3, referente exclusivamente ao papel da 
indústria química. 
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ou de qualidade ambiental, passando a afetar também diretamente os interesses comerciais e 

da propriedade. De fato, verifica-se que o avanço da industrialização e o aumento das 

ameaças socioambientais associadas a este processo cria uma contradição entre propriedade 

e lucro, devido ao potencial de desvalorização das propriedades ambientalmente degradadas.  

 

Nos países desenvolvidos, observou-se nos últimos anos uma grande queda do valor de áreas 

residenciais próximas aos bairros industriais, lixões e usinas nucleares. Além disso, o desvio 

de bilhões de dólares do orçamento público e privado de atividades como aumento da 

produção ou investimentos nas áreas sociais para recuperação das áreas degradadas desafia 

a propalada lógica racional do mercado que, por meio da mão invisível de Adam Smith, 

maximizaria os benefícios econômicos para a sociedade.  

 

Nos anos 80, nos Estados Unidos, os riscos associados às áreas de despejo de resíduos 

tóxicos tornaram-se uma das principais preocupações ambientais, apontada em diversas 

pesquisas de opinião. A resposta governamental à maior pressão da sociedade foi a 

implementação do programa Superfund. Este montante de recursos formado pela contribuição 

de recursos públicos e privados, destinados a recuperar áreas degradas e evitar qualquer risco 

de contaminação da população próxima em função da contaminação do solo e do lençol 

freático, consumiu US$ 20 bilhões nos primeiros 12 anos do programa (1981-1992). Nesse 

período, 36.000 pontos de despejo de resíduos potencialmente perigosos foram identificados, 

sendo que 1.388 foram colocados pela Agência de Proteção Ambiental (Environmental 

Protection Agency – EPA) na Lista Nacional de Prioridades (National Priorities List - NPL). 

Segundo estimativas de Hamilton et al. (1999), cerca de 51 milhões de pessoas vivem em 

áreas de até 4 quilômetros de distância dos pontos considerados de risco. 

 

Ao mesmo tempo, deve-se ter sempre em mente que, embora alguns grupos tenham sido 

prejudicados, outros continuam a se beneficiar dos problemas decorrentes da poluição. Na 

verdade, caso se opte por se dobrar a argumentos estritamente econômicos, é possível 

considerar que, em termos macroeconômicos, o sistema como um todo se beneficia dos 

abusos que produz.  

 

Nos últimos anos, o intenso debate em torno da questão socioambiental transformou os riscos 

para a sociedade em novas e promissoras oportunidades de negócios e de emprego. Os 

volumosos investimentos feitos no início dos anos 90 por empresas públicas e privadas para 
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controle de poluição e melhoria da segurança nos processos, fizeram do setor de produção de 

tais equipamentos nos países desenvolvidos um campos mais dinâmicos da moderna 

economia capitalista. Os investimentos na chamada “indústria ecológica” vêm impactando de 

forma extremamente positiva outro dos pilares do pensamento econômico: o Produto Interno 

Bruto - PIB. Os milhares de empregos criados neste setor e o aumento das vendas dos 

equipamentos antipoluentes incrementam o PIB, beneficiado, além disso, por uma metodologia 

de cálculo que não incorpora os prejuízos causados pelos danos ambientais em seus 

resultados. Somente nos Estados Unidos, estima-se que a indústria ambiental, que inclui 

produtos e serviços para tratamento de resíduos tóxicos, equipamentos de poluição, 

segurança industrial, produtos ambientalmente corretos, deverá gerar uma receita de mais de 

US$ 100 bilhões na década de 90 (Mcgrew, 1993).   

 

Independentemente da constatação de que os problemas de natureza socioambiental afetam 

indivíduos e organizações de formas variadas, a multiplicação desses riscos tem propiciado 

que a modernização reflexiva assuma sua segunda vertente: a autocrítica. O reconhecimento 

social do risco, fruto de um processo de autoreflexão em relação aos fundamentos do contexto 

social e dos princípios dominantes da racionalidade, altera a forma de entender o próprio risco, 

muda a compreensão dos danos socioambientais e afeta, especialmente, as organizações 

industriais, entendidas como seu principal fato gerador.  

 

Desde o reconhecimento dos problemas de degradação socioambiental decorrentes da 

intensificação do processo de industrialização, o debate sobre riscos tem sido primazia 

daqueles que detém o conhecimento técnico. Os especialistas concentraram seus esforços em 

encontrar alternativas para diminuir as possibilidades de acidentes industriais e de 

contaminação ambiental sendo que, no caso da ocorrência efetiva do dano, procuram 

implementar medidas para mitigar suas conseqüências. No entanto, esta alternativa perde sua 

eficácia, na medida em que pensamos nas novas características da Sociedade de Risco, 

apontada por Beck.  

 

Enquanto a preocupação centra-se na solução de problemas isolados, como poluição de um 

rio ou do solo de determinada região, a estratégia tradicional de controle dos riscos continua a 

ser um instrumento útil para reduzir os danos socioambientais. Porém, essa alternativa não é 

válida quando se trata de riscos potenciais associados a problemas complexos, sobre os quais 

as informações disponíveis não são suficientes, como, por exemplo, o aquecimento global ou a 
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destruição das florestas tropicais. Nesse caso, o debate se dá em torno de problemas futuros, 

uma vez que a avaliação de todo seu poder destrutivo ainda não se consolidou e as posições 

antagônicas sobre o real impacto dessas transformações ambientais se multiplicam.  

 

Mesmo assim, observa-se a disseminação de uma cultura segundo a qual os problemas 

globais ambientais, como os citados acima, devem ser evitados ou, no mínimo, prevenidos. No 

cerne da questão está a ameaça da irreversibilidade desses danos. Se o desenvolvimento 

tecnológico tem permitido reverter processos de poluição localizados, por exemplo, em áreas 

degradadas em decorrência de atividades industriais, não há nenhuma garantia de que será 

possível desenvolver uma tecnologia para controlar eventuais problemas ambientais ainda 

desconhecidos. Nesse sentido, como afirma Beck, a consciência do risco está muito mais 

conectada ao futuro do que ao presente. 

 

Com efeito, a incerteza a respeito de um futuro desconhecido, proporcionada pelos riscos 

socioambientais, possibilita o desenvolvimento de todo tipo de interpretação, gerada por um 

conhecimento científico desprovido de neutralidade. Muitos cientistas e representantes de 

diversas organizações empresariais utilizam o argumento da incalculabilidade, entendida como 

incerteza sobre os reais impactos das alterações ambientais no futuro para impedir, ou ao 

menos postergar, ações mais contundentes no presente momento, como se pode observar no 

longo trajeto que vem sendo percorrido para o estabelecimento de acordos internacionais para 

controlar a emissão de Clorofluorcarbonos - CFCs, identificada como a principal responsável 

pela destruição da camada de ozônio.  

 

No entanto, por mais que esses cientistas ou empresários se apeguem à dificuldade de 

calcular com exatidão os danos socioambientais decorrentes de atividades industriais, cresce 

uma expectativa de que parcela significativa dos impactos previstos se concretizarão no futuro, 

caso esse processo não comece a ser remediado no presente. Essa expectativa enfraquece o 

argumento da dificuldade de cálculo, tornando mais difícil que essa estratégia seja usada 

perante a opinião pública. Essa constatação, contudo, representa apenas uma das variáveis 

importantes que afetam as organizações. Na realidade, o processo social de reconhecimento 

de risco em curso, ainda que baseado muito mais em sua estimativa do que em sua real 

calculabilidade, forja o desenvolvimento de uma moral ecológica, criando uma variedade de 

novos desafios no ambiente em que atuam as indústrias. 
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O consenso criado em torno dos benefícios proporcionados pelas empresas, fundamentado 

em sua contribuição para o crescimento do emprego e do nível de renda, choca-se com a 

moral ecológica que não apenas questiona os aspectos econômicos e tecnológicos relativos 

às empresas, mas que se materializa também em pressões políticas, em um maior rigor dos 

padrões de comando e controle, no aumento dos custos de operação, na maior interferência 

no processo de tomada de decisão dentro das organizações e no reconhecimento, por parte 

do poder judiciário, das demandas de compensação pelos danos socioambientais, levando 

representantes das corporações ao banco dos réus. 

 

Um bom exemplo da nova realidade é a experiência japonesa de responsabilização de 

empresas pelos danos ambientais. A poluição é sempre um processo decorrente da 

acumulação de um ou vários poluentes, provenientes da ação de um ou diversos poluidores. 

No caso da poluição gerada por diversas empresas há, em muitos casos, uma grande 

dificuldade em individualizar o dano ambiental e, dessa forma, identificar com precisão a 

contribuição de cada uma no processo de degradação. Isto permitiu que, durante várias 

décadas, agentes poluidores individuais continuassem a degradar o meio ambiente, protegidos 

pelo anonimato proporcionado pela ação conjunta. No Japão, porém, alguns juizes decidiram 

que a impossibilidade de identificar o poluidor individual não é razão para deixar de proteger o 

cidadão. Já reconhecem uma conexão causal, caso correlações estatísticas possam ser 

estabelecidas entre níveis de poluição e certas doenças. As empresas que emitem tipos 

específicos de poluentes podem ser legalmente responsabilizadas e, assim, obrigadas a pagar 

pelos danos socioambientais. Diversas empresas japonesas, com base nessa argumentação, 

foram obrigadas a compensar vítimas de danos associados à contaminação de recursos 

naturais (Beck, 1992). 

 

Esta politização dos problemas ambientais e o desenvolvimento da moral ecológica, fruto do 

questionamento propiciado pela modernização reflexiva, trazem conseqüências para as 

empresas que vão muito além da existência de novas leis de responsabilização pelos danos 

gerados.  

 

Com efeito, os riscos da modernização, ao acelerarem o processo de conscientização, alteram 

a redistribuição do poder no âmbito de tomada de decisão nas empresas. Questões como 

escolha do processo produtivo, planejamento da produção, desenvolvimento tecnológico e 

disposição dos resíduos, tratadas anteriormente como assuntos de soberania exclusiva dos 



 

 

32 

 

 

 

  

gerentes e administradores de unidades industriais, extrapolam os muros das plantas 

industriais. Novos grupos e atores sociais entram em cena, exigindo que decisões tomadas 

nas altas cúpulas administrativas sejam revistas e que processos de produção sejam 

modificados.  

 

Diversas empresas tiveram de adiar investimentos, ou mesmo mudar completamente planos já 

decididos ao esbarrar na pressão desses grupos organizados. A Polaroid, por exemplo, foi 

obrigada a alterar características em suas máquinas fotográficas para estar de acordo com a 

legislação alemã de embalagem. Dado que o volume de embalagem consumida pela empresa 

deveria ser reduzido, mudanças no design dos produtos foram introduzidas para que as câmeras 

tivessem maior durabilidade (Banerjee, 1998). Já a McDonald´s, pressionada por ambientalistas 

devido à grande produção de resíduos, substituiu suas caixas de poliestireno por embalagens de 

papel, e iniciou um programa junto ao Environmental Defense Fund para reduzir resíduos e 

aumentar a reciclagem (Stoner et al., 1990). 

 

O caso da McDonald’s é emblemático pois a empresa se viu obrigada a modificar seu 

processo produtivo, apesar de ter realizado anteriormente uma enorme campanha publicitária 

com o objetivo de demonstrar que as embalagens de poliestireno apresentavam não apenas 

maiores vantagens econômicas, mas também ambientais em relação às embalagens de papel. 

Interessante notar que as argumentos empregados pela empresa tinham como base, assim 

como os de seus críticos, trabalhos científicos. Nesse caso, verifica-se que, embora o poder 

econômico de organizações como universidades, ONGs e centros de pesquisa não seja 

comparável ao poder de conglomerados empresariais, há mudanças interessantes ocorrendo 

na forma como o conhecimento produzido pelas diferentes organizações é apropriado pela 

opinião pública. 

 

Uma característica marcante do desenvolvimento técnico-industrial, nos mais diversos tipos de 

organizações que desenvolvem pesquisas nesta área, é a clara divisão entre os que se 

dedicam ao processo de busca da produtividade e, portanto, geradores dos problemas, e 

aqueles responsáveis por sua solução. Não resta dúvida que, em um sistema que sempre 

privilegiou a busca incessante da produtividade, os indivíduos que desenvolvem trabalhos 

voltados para este objetivo foram, e continuam sendo, privilegiados na atribuição dos recursos 

destinados à pesquisa. Como coloca Habermas: 
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“o interesse do conhecimento no aumento da produtividade (productivity-raising knowledge interest) prevalece 

historicamente no desenvolvimento científico tecnológico da produção de riqueza, permanecendo embriagado por 

essa busca” (Beck, 1992, p. 61).  

 

Isto decorre da fim da independência entre ciência e tecnologia quando a primeira contribuía 

apenas de forma indireta para aceleração do desenvolvimento técnico como, por exemplo, a 

abordagem filosófica que interpretava a natureza e a sociedade por meio de modelos 

emprestados das ciências naturais, originando a visão mecanicista no século XVII; ou ainda, 

descobertas fortuitas que possibilitariam o arranjo de novos sistemas de produção. No entanto, 

com o advento do desenvolvimento industrial em larga escala do século XIX, o processo de 

inovação exigido pelo sistema não pode mais depender de invenções esporádicas. Pesquisa, 

ciência, tecnologia e desenvolvimento industrial se fundem em um mesmo sistema, cujo 

objetivo maior é assegurar o crescimento econômico permanente (Habermas, 1971). 

 

Com o processo de modernização reflexiva, porém, ainda que não seja possível identificar 

uma reversão dessa tendência, observa-se um interesse recente nos trabalhos de pesquisa 

centrados na redução dos problemas ambientais associados ao processo de desenvolvimento. 

Cada vez mais o que poderia ser considerado como modismo ambientalista é fundamentado 

em pesquisas científicas, dando um novo suporte para a atuação desses indivíduos. Um bom 

exemplo disto é a mudança de posicionamento do movimento ambientalista, como será 

mostrado a seguir.  

 

1.3. A auto-critica profissionalizada 

 

O ambientalismo não é tão recente como geralmente se pensa. Já a partir do final do século 

XIX, ele surge como uma crítica ao novo capitalismo industrial, resultante da Revolução 

Industrial (Mcgrew, 1993)7. No entanto, essa crítica se materializou em um discurso puramente 

preservacionista, focado na defesa de ecossistemas naturais ou de espécies em extinção, 

encontrando pouca ressonância em uma opinião pública que, até os anos 60, continuava 

enebriada pelas promessas de progresso e desenvolvimento.  

                                                           

7 É possível encontrar diversos exemplos de iniciativas de mobilização em função de danos ambientais mesmo 
antes da Revolução Industrial. No século XVII, por exemplo, a coroa britânica foi obrigada a tomar providências em 
relação aos danos ambientais provocados aos moradores de Londres, em decorrência da queima de carvão na 
capital. As ações legislativas para reverter esse problema, no entanto, só foram tomadas quase dois séculos depois, 
quando se observa o início da politização da temática ambiental (Smith, 1993). 
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A partir de meados da década de 60, o ambientalismo se tornará politicamente mais 

importante nas sociedades industriais desenvolvidas. Dois fatores serão fundamentais para 

essa transformação. De um lado, o surgimento de diversas correntes de contracultura, 

questionando as estruturas e valores fundamentais das modernas economias capitalistas, tais 

como o feminismo e o movimento hippie (Mcgrew, 1993). De outro, especialmente a partir da 

década de 70, os argumentos preservacionistas foram enriquecidos com uma base científica, 

indicando que o consumo e a degradação dos recursos naturais decorrentes do processo de 

industrialização significavam uma ameaça não apenas aos recursos naturais, mas à própria 

sobrevivência dos seres humanos8.  

 

Dessa forma, o discurso ambiental remodelado assume uma crítica ao próprio processo 

produtivo, simbolizado pelo consumo excessivo dos recursos naturais, pela elevada geração 

de resíduos sólidos e pela poluição dos recursos hídricos, fundamentando essas críticas não 

mais simplesmente nos valores morais, mas na racionalidade técnico-científica, a mesma que 

possibilitou o desenvolvimento da sociedade industrial.  

 

As demandas dos que criticam as mazelas do processo de industrialização também estão 

baseadas nos resultados da física, química, biologia, pesquisa sistêmica e simulação por 

computador. Em suma, a generalização de normas científicas tornou possível que outros 

atores sociais, baseados na argumentação científica, modificassem os rumos da produção de 

conhecimento.  

 

No lugar de todo o desenvolvimento científico estar a serviço do processo de industrialização, 

com um pequeno grupo de especialistas aproveitando a inexistência de conhecimento 

alternativo e tendo condições de impor seus dogmas, verifica-se o desenvolvimento de uma 

co-produção do conhecimento social válido, resultante da colaboração e conflito entre 

pesquisas produzidas em órgãos públicos, privados e não governamentais (Beck, 1992).  

 

                                                           

8 A publicação do relatório “Os Limites do crescimento” no ano de 1972, produzido pelo Clube de Roma, representa 
uma marco dessa nova fase do movimento ambientalista, em que pese o exagero de certas previsões, influenciadas 
pelo ambiente da época. Em uma de suas principais conclusões argumenta-se que, caso as tendências do 
crescimento populacional mundial, da industrialização, da poluição, da produção de alimentos e do esgotamento dos 
recursos continuassem no mesmo ritmo, os limites de crescimento em nosso planeta seriam atingidos nos próximos 
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Além disso, não é apenas no campo científico que os certos grupos ambientalistas centram suas 

ações. Para Rosenbaum (in Johnson, 1998), observa-se o surgimento de novos grupos 

denominados reformistas pragmáticos que, em oposição aos ecologistas profundos, opostos a 

qualquer iniciativa ou solução de mercado, pregam um trabalho mais cooperativo com as 

organizações governamentais e entidades empresariais. Ao mesmo tempo, esses grupos 

buscam uma crescente profissionalização de suas organizações e empregam cada vez mais 

novas técnicas de defesa dos direitos, de forma análoga aos poderosos grupos lobbistas, 

influenciado os processos de tomada de decisão de organizações públicas e privadas.  

 

Esta nova conjuntura em que as organizações estão inseridas obriga as empresas não apenas 

a tomar medidas voltadas para a proteção socioambiental, mas também a produzir 

conhecimento nessa área específica para participar de forma convincente dos debates. É 

interessante lembrar que, para as organizações empresariais, ser convincente perante à 

opinião pública não é uma tarefa simples. Pesquisa feita nos Estados Unidos mostra que, 

quando se compara a credibilidade das informações produzidas pelas empresas em relação à 

questão ambiental com a de outras organizações como centros de pesquisa, ONGs, sindicatos 

e governo, as empresas ocupam a última posição. Enquanto aproximadamente 40% da 

população norte-americana acredita na maior parte das informações fornecidas pelos centros 

de pesquisa, professores e ambientalistas, apenas 5% confiam integralmente nas informações 

fornecidas por empresas (Smart, 1992). 

 

Algumas empresas, já conscientes da existência dessa nova arena de negociações, procuram 

adequar o discurso empresarial a esta realidade. Conceitos como ética, responsabilidade 

social, desenvolvimento sustentável assumem um papel cada vez mais relevante nas 

estratégias das organizações. O papel do setor privado, segundo alguns de seus 

representantes, não se restringe mais à geração de riqueza, devendo contemplar também as 

dimensões social e ambiental. Com efeito, um dos pontos mais enfatizados na recente 

literatura a respeito da responsabilidade empresarial é a substituição da análise restrita dos 

stakeholders, focada anteriormente apenas no compromisso da organização com seus 

acionistas e funcionários9. O contrato social entre a organização e a sociedade deve estar 

                                                                                                                                                                          

100 anos. O resultado mais provável seria um declínio súbito e incontrolável da população e da capacidade 
produtiva (cit. in Demajorovic, 1994). 
9 Os stakeholders ou partes interessadas são os grupos ou indivíduos direta ou indiretamente afetados pela busca 
de uma organização por seus objetivos (Stoner et al., 1985). 
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baseado na legitimação de diversos stakeholders, como organizações não governamentais, 

órgãos públicos e consumidores, de forma que a empresa considere os efeitos de sua ação 

sobre todos esses grupos.  

 

Nesse contexto, a variável socioambiental representa um novo condicionante interno ao 

processo decisório empresarial, e não mais um fator exógeno e antagônico. Observa-se que, 

diante das transformações da economia mundial, cuja globalização alterou profundamente as 

características da demanda, o desempenho socioambiental passou a integrar as exigências de 

qualidade nos bens e serviços. Logo, as empresas bem sucedidas serão aquelas que 

conseguirem superar os desafios advindos da incorporação da variável ambiental e social em 

suas estratégias de longo prazo e que possam aproveitar as oportunidades que estão surgindo 

(Guimarães et al., 1995). 

 

1.4. A incorporação tradicional da responsabilidade socioambiental 

 

O final da década de 80 e toda a década de 90 são marcados pela construção de novas 

abordagens teóricas nos países desenvolvidos tratando da relação das organizações 

empresariais com o meio ambiente, contrastando com o posicionamento tradicional das 

empresas até meados da década de 80, como demonstrado no quadro abaixo: 

 

Quadro 1: Evolução das abordagens de gestão ambiental empresarial 

 

Período Abordagem Valor Concepção Atitude 

Até 1970 Sem controle 
de poluição 

Lucro Indiferença aos 
problemas ambientais 

Poluir e degradar 
(externalizar custos) 

Até 1985 Controle da 
poluição 

Lucro e respeito à 
regulação 

O controle da poluição 
diminui os lucros 

Poluir no limite que a 
regulação permite 

Atual Prevenção da 
poluição 

Lucro, respeito à 
regulação e 
eficiência 

Aumento dos lucros Reduzir resíduos no 
processo produtivo e 
desenvolver maior 
política de segurança 

? Análise do Ciclo 
Vida (Product 
Stewardship) 

Lucro, eficiência e 
qualidade ambiental 

Aumento dos lucros e de 
vantagens competitivas 
no longo prazo 

Gerenciar o produto 
da produção a sua 
disposição final 

? Desenvolvimento 

Sustentável 

Lucro e 
preservação da 
qualidade ambiental 
no longo prazo 

Aumento da produção e 
de vantagens 
competitivas no longo 
prazo 

Produzir produtos que 
não agridam o meio 
ambiente 

   Johnson, 1998 
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Embora existam diversos estudos mostrando as vantagens para as empresas em incorporar 

abordagens proativas no campo socioambiental, como será discutido próximo capítulo, a maior 

parte das organizações em seu dia-a-dia continua a optar por uma estratégia reativa. 

 

Para as empresas, o desafio de superar esta perspectiva reativa, segundo alguns teóricos das 

organizações está justamente em conseguir conciliar os investimentos necessários para 

minimizar os impactos ambientais, mantendo a competitividade. Porter et al. (1995) alertam 

para o fato de que muitas empresas não vislumbram formas de enfrentar esse desafio porque 

permanecem com uma visão dicotômica entre meio ambiente e competitividade. Para eles, 

esta posição só seria válida em um mundo estático, onde tecnologia, produtos, processos e 

necessidades dos consumidores fossem todos fixos. Dessa forma, escolhidas alternativas para 

redução dos custos, qualquer gasto adicional para cumprir os padrões de qualidade ambiental 

significaria um impacto nos custos de produção afetando, portanto, a competitividade.  

 

Desconsiderando que em um ambiente dinâmico, baseado na inovação contínua, há 

possibilidade de desenvolver alternativas que congreguem esses objetivos aparentemente 

irreconciliáveis, a busca da produtividade, focada exclusivamente na redução de custos devido 

à melhor combinação dos recursos e do aumento de unidades produzidas, continua a ser o 

tema de principal interesse das organizações empresariais. O resultado dessa obsessão pela 

produtividade é que os riscos socioambientais decorrentes da curiosidade técnico-científica 

acabam sendo considerados apenas posteriormente, quando são considerados. 

 

A constatação acima é importante, uma vez que esse comportamento molda, na maior parte 

das empresas, tanto a forma como o conhecimento organizacional é construído nesse campo 

como a forma de abordar os danos socioambientais.  

 

A estratégia mais comum encontrada nas empresas que incorporam a gestão ambiental 

continua a ser o investimento em tecnologias para controle de poluição. Não há dúvidas de 

que essa alternativa resultou em ganhos para a qualidade ambiental em vários setores 

industriais. Diversos estudos, publicados em revistas especializadas, mostram como um 

número significativo de empresas tem reduzido a emissão de poluentes perigosos e melhorado 

seu tratamento secundário em decorrência da modernização tecnológica e da racionalização 

dos processos produtivos. 
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Embora, de um lado, essa alternativa seja eficaz em fazer com que muitas organizações 

operem dentro de padrões estabelecidos pela legislação e, portanto, evite problemas futuros 

com os órgãos ambientais, de outro, acentua uma característica marcante das organizações 

empresariais em relação ao controle da qualidade ambiental: suas preocupações sociais e 

ambientais correm sempre atrás do avanço dos processos de produção, responsáveis pelos 

danos ecológicos (Porter et al., 1995). Isto fica evidente ao se considerar a opção da maioria 

das empresas em atuar no final do processo produtivo e não em seu início. Se as matérias-

primas, tecnologias e produtos podem ser considerados elementos cruciais do processo de 

tomada de decisão das empresas, o mesmo não é válido para a variável ambiental. O 

emprego de tecnologias de fim-de tubo (end-of-pipe technologies), que leva as empresas a 

investir em filtros ou centrais de tratamento de efluentes líquidos para garantir o cumprimento 

dos padrões ambientais, representa apenas uma correção da rota, depois de consumada a 

tomada de decisão.  

 

É interessante notar que a estratégia escolhida pelas empresas se mostra, no longo prazo, 

ineficaz ecológica e economicamente por contrariar a própria razão de ser das organizações: a 

busca da produtividade e de vantagens comparativas. Quanto mais se aprimoram os padrões 

de qualidade ambiental, resultantes da maior pressão dos governos e cidadãos, maiores são 

os custos para as empresas em investimentos no controle da poluição e segurança nos 

processos. Nos Estados Unidos, por exemplo, os gastos do setor privado em medidas de 

proteção ambiental aumentaram em mais de US$ 200 bilhões da década de 70 até a década 

de 90 (Shrivastava, 1993). Dados recentes apontam para um gasto mundial de mais de US$ 

500 bilhões anuais do setor empresarial para adequar as empresas à regulação ambiental, 

sendo que, apenas nos Estados Unidos, estes gastos estão estimados em US$ 125 bilhões 

(Voorhees et al., 1998). 

 

Esta constatação evidencia que parcelas crescentes dos recursos das organizações estão 

sendo desviadas de sua razão original. Uma parte do capital, antes aplicada na produtividade, 

é desviada para o controle de poluição para que a organização opere de forma compatível 

com os padrões ambientais. Paradoxalmente, quanto mais eficazes e restritivos se tornarem 

esses padrões, mais a busca frenética de produtividade, aliada à estratégia de fim-de-tubo, 

ameaça a produtividade.   
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Ao se manter essa postura tradicional de tratamento de resíduos, no entanto, não se vislumbra 

nenhuma perspectiva de redução dos custos para as empresas. De fato, a tendência para 

desregulamentação e diminuição da intervenção estatal na economia observada na maior 

parte dos países industrializados não tem seguido o mesmo padrão no campo ambiental. 

Tanto o escopo como a intensidade das regulamentações destinadas a garantir a qualidade 

ambiental estão crescendo. Isto é válido inclusive para países considerados símbolos da 

reforma neoliberal como a Inglaterra e os Estados Unidos. A despeito das políticas 

desestatizantes implementadas na década de 80 por Margareth Tatcher e Ronald Reagan, a 

regulação ambiental não apenas se diversificou, como tornou seus padrões ainda mais rígidos.  

 

Recorrendo novamente à trajetória do programa Superfund, esta realidade fica evidente. Para 

Hamilton et al. (1999), a EPA, responsável pela implementação do programa, priorizou as 

soluções de baixo custo, como confinar resíduos no lugar de tratá-los. Em 1996, no entanto, o 

Superfund Amendments and Reauthorization Act (1986) foi aprovado pelo Congresso norte-

americano com o objetivo de tornar mais ágeis e eficazes as medidas de remediação previstas 

no programa, como aponta o decreto: 

 

“Revertendo a explícita preferência da EPA por soluções de baixo custo, como o confinamento, a legislação 

sustenta a preferência pela remediação dos pontos de descarte, que reduz, permanente e significativamente, o 

volume, toxicidade, ou mobilidade das substâncias tóxicas”. (Hamilton et al., 1999, p. 4) 

 

Importante destacar que o programa Superfund demonstra que as perspectivas são de custos 

crescentes para as empresas, não apenas pela exigência de equipamentos de controle de 

poluição mais sofisticados no dia-a-dia, mas também pela responsabilização das organizações 

na remediação das áreas contaminadas. 

 

Outro fato importante ocorrido nesta época é á mudança de filosofia da EPA na implementação 

da política ambiental. Centrado, até a década de 80, exclusivamente nos mecanismos 

tradicionais de comando e controle, representados pelos padrões de poluição e multas para as 

empresas poluidoras, a EPA implementou os instrumentos econômicos de mercado. Trata-se de 

diversos tipos de taxas impostas às empresas e que variam em função das quantidades 

incrementais de poluição geradas por cada organização. À diferença dos mecanismos de 

comando e controle, esta alternativa possibilita um ganho econômico para as empresas menos 

poluentes enquanto eleva os custos das outras. Destaca-se o Clean Air Act de 1990 que, ao 
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estabelecer uma quantidade de licenças negociáveis para emissão de óxido de enxofre, 

favoreceu as empresas menos poluentes que, por operar em limites inferiores ao permitido pela 

licença adquirida, puderam vender parte de suas cotas para outras mais poluentes (Maxwell, 

1996). 

 

Isto não significa que a regulação ambiental baseada nos mecanismos de comando e controle 

tenha sido abandonada. Pelo contrário, em muitos casos tornou-se mais sofisticada, como no 

caso do Superfund nos EUA. Dessa forma, a complementação das políticas tradicionais de 

comando e controle pela política de instrumentos econômicos tem se refletido em um aumento 

significativo de custos para empresas, especialmente no campo de tratamento e disposição de 

resíduos sólidos.  

  

A experiência norte-americana é particularmente interessante porque a administração Reagan 

desconsiderou boa parte das demandas das ONGs em seu processo de tomada de decisão, 

enquanto os empresários, depois de permanecerem na defensiva em relação aos grupos 

ambientalistas na década de 70, investiram, na década de 80, na formação de grupos de 

pressão para deter a expansão de normas e padrões ambientais mais rígidos (Amy, 1990). 

Outro ponto bastante interessante dos acontecimentos ocorridos nessa década nos Estados 

Unidos é que, paralelamente ao aumento do lobby empresarial, as organizações não 

governamentais registraram seu período de maior expansão, como afirma Rosembaum: 

 

“O número de associados nas organizações ambientalistas cresceu - sete dos maiores e mais influentes grupos 

apresentava um total de 1.752.000 em 1983; em 1989 esse total era de  7.454.000 (um aumento de mais de 

420% em seis anos).” (in Johnson, 1998, p. 97) 

 

Assim, os problemas socioambientais gerados pelas indústrias constituem um desafio 

complexo e multifacetado, que exige mais do que alternativas tecnológicas rígidas para sua 

superação. Ainda que soluções tipo fim-de-tubo sirvam como alento para alguns dos 

problemas emergenciais, apenas uma visão estratégica, buscando o desenvolvimento de 

tecnologias limpas, redução dos resíduos na origem e substituição de insumos tóxicos, pode 

garantir uma resposta econômica, ecológica e social mais efetiva das organizações na 

diminuição da degradação ambiental (Smith, 1993).  
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Do exposto pode-se levantar algumas questões interessantes e dasafiadoras para as 

organizações. É possível modificar a forma da construção da racionalidade técnico-industrial 

para que atenda às demandas nesse novo cenário? É viável que o processo de tomada de 

decisão nas organizações considere uma efetiva remoção das causas e não apenas do 

tratamento dos sintomas? A mudança da cultura organizacional, colocando a variável 

socioambiental em um novo patamar dentro das organizações, pode garantir efetivamente 

ganhos ecológicos, sociais e econômicos? 

 

1.5. Empresas e modernidade: evitando a fragmentação e a superespecialização. 

 

Em um artigo publicado pela Harvard Business Review (1997), cinco conceituados teóricos e 

consultores em administração alertam para o fato de que os maiores desafios para as 

organizações não estão tanto na dimensão tecnológica ou na racionalização, mas sim em sua 

cultura organizacional. As empresas no futuro vão depender cada vez mais de sua capacidade 

de aprender, criar e aprimorar conhecimento dentro da organização. Além disso, será 

extremamente importante a substituição do processo atual de produção de conhecimento 

fragmentado, fruto da crença nos benefícios da especialização e do processo de 

burocratização das organizações, que tem dificultado a construção de um conhecimento 

integrado nas empresas (Senge, 1997). 

 

No campo socioambiental, isto é particularmente verdadeiro, uma vez que o sistema baseado 

na superespecialização profissional e na burocratização das organizações que se mostrou, 

durante quase todo o século XX, bastante adequado para promover a produtividade, não 

registra a mesma efetividade quando a responsabilidade socioambiental passa a ser 

considerada.  

 

Esse descompasso é explicado, em parte, pela carência de pessoal, pesquisa e especialistas 

voltados para entender os problemas da poluição, saúde e segurança dentro das organizações 

empresariais. O resultado é um conhecimento rudimentar dos impactos socioambientais em 

muitas empresas, impedindo que as organizações respondam de forma precisa aos problemas 

cada vez mais variados e complexos relacionados a eles. Além disso, o problema é encarado 

do ponto de vista estritamente técnico, sendo confiado aos gerentes de nível intermediário na 

estrutura organizacional, cuja principal preocupação é garantir a operação eficiente dos 

equipamentos de controle de poluição ou segurança. 
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Para reverter os problemas citados é necessário mais do que garantir pessoas ou 

departamentos e equipamentos para tratar dos problemas socioambientais. Com efeito, a falta 

de profissionais melhor qualificados na área ambiental ou as deficiências em sua forma de 

atuação representa apenas uma explicação parcial e simplificada do problema que apresenta 

dimensões bem mais complexas.  

 

Os poucos avanços observados nos programas de gestão socioambiental nas organizações 

empresariais em uma fase anterior ao controle da emissão e geração de riscos são uma 

decorrência natural da forma de trabalho que moldou as organizações contemporâneas, ou 

seja, a burocracia weberiana. A burocracia é uma forma de organização que reflete e reforça 

um modelo particular de desenvolvimento: a racionalização e a industrialização do mundo 

contemporâneo (Paehlke et al., 1990). Alocando recursos produtivos de forma eficiente, os 

grandes avanços tecnológicos deste século garantiram os ganhos de eficiência necessários ao 

aumento da produtividade. Porém, o que foi durante muito tempo ignorado é que o chamado 

desempenho racional das organizações gerou um vasto rol de problemas não antecipados ou 

não desejados, que freqüentemente desafiam sua própria capacidade de monitorar e controlar 

seus efeitos (Torgerson, 1990).  

 

Um bom exemplo disto é a observação de que, na indústria química, a multiplicação dos 

materiais e compostos químicos desenvolve-se numa velocidade muito maior do que o 

conhecimento sobre os reais efeitos desses mesmos produtos ou poluentes sobre indivíduos e 

meio ambiente, como ficou demonstrado com os problemas decorrentes de uso abusivo de 

agrotóxicos. O problema é agravado quando se tem em mente que muitos dos atuais 

problemas de degradação ambiental não são resultantes da ação de poluentes individuais, 

mas de uma combinação de diversos agentes, cujos efeitos sinérgicos são totalmente 

desconhecidos.  

 

É preciso desenvolver uma nova forma de trabalho que evite a superespecialização do 

desenvolvimento tecnocientífico que propiciou o surgimento de características marcantes da 

Sociedade de Risco: a incalculabilidade dos efeitos reais de parte das conseqüências 

secundárias do processo de industrialização e o desenvolvimento de soluções para remediar 

os efeitos não desejados que surgem das decisões empresariais. 
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Segundo Beck (1992), para que seja possível dar respostas adequadas a esse desafio é 

essencial que o conhecimento se desenvolva guiado pelos seguintes princípios: 

 

1. Substituição do tratamento dos sintomas por uma efetiva eliminação das causas. 

2. Capacidade de aprender a partir da prática deve ser preservada ou criada, substituindo o 

comportamento atual que ignora as conseqüências práticas, gerando situações 

irreversíveis, baseadas na crença na infalibilidade da ciência, o que torna o aprendizado 

impossível desde o início. 

3. Superação da visão isolada e fragmentada pela redescoberta e desenvolvimento da 

especialização no contexto.  

 

Os desafios para alcançar esses objetivos são muitos, uma vez que é necessário romper com a 

herança do século XIX, baseada na bem sucedida fragmentação e na superespecialização, 

responsáveis pelo grande aumento da produtividade industrial, mas que impedem o 

desenvolvimento de uma visão do todo, e que, por sua vez, eliminam qualquer possibilidade de 

implementar uma ação preventiva. Além disso, é preciso estimular a cooperação inter e 

intraorganizacional de forma a quebrar as sólidas barreiras criadas entre as diversas áreas de 

conhecimento, impedindo sua comunicação. A esse respeito é interessante nos remeter às 

palavras de Habermas em Towards a rational society, de 1971: 

 

“A racionalização no contexto institucional pode ocorrer apenas na interação simbólica em si, ou seja, ao se remover 

as restrições à comunicação. A discussão pública e irrestrita, emancipada, sobre a propriedade e a desejabilidade 

dos princípios e normas orientadores da ação deve ser feita à luz das repercussões socioculturais dos subsistemas 

da ação racional-objetiva em desenvolvimento - tal comunicação em todos os níveis dos processos de tomada de 

decisão políticos e repolitizados é o único lugar em que algo próximo à racionalização é possível.“ (p. 119) 

 

Em suma, Habermas propõe a busca de uma sociedade na qual a reflexão se generalize em 

todas as instituições e a concretização da racionalização não se limite ao desenvolvimento 

técnico-científico e sim possibilite que as normas orientadoras sejam uma efetiva somatória da 

ação de diferentes atores sociais. 

 

Para esse trabalho, acredita-se que as idéias relativas à Sociedade de Risco apresentadas, 

principalmente no que concerne à sua segunda vertente, a autocrítica, procuram apontar uma 

resposta para estas inquietações. Ainda que os fatos observados no final deste século pareçam 

conspirar para elevar ainda mais a descrença no poder da opinião pública de corrigir as 
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disfunções geradas no próprio sistema, um processo de questionamento crítico já se encontra 

em movimento. Trata-se de um processo construído mais rápido nos países centrais do que nos 

países em desenvolvimento mas que, apesar dos obstáculos, tende a avançar de forma 

generalizada. E que, ao questionar as bases que fundamentam a ação das mais variadas 

organizações, abre a possibilidade de inserir efetivamente a opinião pública no debate político, 

assegurando sua participação no jogo democrático. 

 

Nesse contexto, pode-se esperar um aumento da turbulência no ambiente em que atuam as 

organizações, resultado de uma pressão sobre os processos de tomada de decisão internos das 

empresas. Uma resposta adequada das organizações no campo socioambiental, que vai além 

das políticas atuais focadas em controles no final do processo, obedecendo as abordagens 

apresentadas no Quadro 1, só será alcançada se for possível desenvolver uma nova forma de 

educação socioambiental no contexto organizacional passível de fomentar, dentro das 

organizações, um aprendizado crítico, de forma a que o próprio processo de desenvolvimento 

técnico industrial limite os efeitos externos gerados por ele próprio.  

 

Para tanto, é necessário, em primeiro lugar, incorporar uma efetiva análise do ciclo de vida dos 

produtos, na qual todos os impactos inerentes ao processo de desenvolvimento do produto até a 

sua disposição final sejam considerados. Em segundo lugar, é preciso que a utilização de 

insumos que representem elevado risco ambiental e social seja reduzida já no processo 

produtivo. 

 

Para alcançar tais objetivos, porém, além do desenvolvimento tecnológico, tornam-se 

indispensáveis na busca efetiva dessa alternativa uma mudança de cultura radical e 

transformações nos processos de trabalho, o que remete à seguinte pergunta: como se dá o 

processo de aprendizagem no contexto organizacional e pode esta educação corporativa 

fornecer respostas adequadas às crescentes demandas por maior responsabilidade 

socioambiental?  


