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combinações entre a retórica da conservação e a da preservação.

Empresas
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desejosas
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progresso, desenvolvimento, produção

prazo, criadas pelas práticas capita-
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mudanças que levem à derrocada
do modo pelo qual toda sua existência se fundamenta. No máximo,

Notas

dispõem-se a adotar tecnologias menos danosas ao meio ambiente e a

1

Em suas publicações, as empresas não
costumam diferenciar sustentabilidade de
desenvolvimento sustentável, de forma que no
presente texto esses termos também podem
ser vistos como sinônimos.

2

Entenda-se curto prazo no sentido em que
essa resposta das empresas, ao contrário do
que divulgam, parece não ser uma solução
definitiva para o problema ambiental, mas
sim uma possibilidade para o meio ambiente
nos próximos anos/décadas ao meio ambiente,
e para elas, imediatamente.

3

Entenda-se como práticas educacionais,
a publicidade tradicional e os programas
educacionais específicos, como a Valer –
Educação Vale, programa da mineradora Vale
que promove a qualificação dos empregados
e o fomento de mão de obra para a cadeia
produtiva de mineração. (FONTE: Relatório
de Sustentabilidade Vale 2010, disponível
em http://www.vale.com/pt-br/sustentabilidade/
relatorio-de-sustentabilidade/paginas/default.
aspx. Acesso em 10 nov. 2011.

otimizar processos com a finalidade
de reduzir o impacto ambiental maléfico de suas ações.
O objetivo das empresas continuará
sendo a maximização de seus lucros
e a expansão de seu poder econômico. Entretanto, ajustam-se aos
tempos em que se veem obrigadas,
ou impulsionadas, a convencer seus
acionistas a concordarem com uma
mudança de paradigmas de desenvolvimento e a assimilar a participação cada vez mais colaborativa de
seus empregados.
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