INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS

Meio ambiente
José Carlos Barbieri, professor da FGV-EAESP, apresenta
indicações de leitura sobre gestão ambiental e desenvolvimento sustentável, temas de crescente presença na agenda
dos executivos.
Gestão ambiental na empresa. Denis Donaire. Atlas, 2004, 176 p.
A obra discute os motivos que levam as empresas brasileiras a se interessarem pelas questões ambientais. Aponta que a inclusão destas questões nos processos de tomada de decisão das empresas deve basear-se no reconhecimento de seu potencial estratégico para a
organização. Em específico, o autor mostra como as preocupações ambientais devem fazer parte das atividades de todas as áreas da empresa.

Manual de negócios sustentáveis. Regina Scharf. Amigos da Terra, 2004, 159 p.
O livro traz exemplos de negócios bem-sucedidos em diferentes setores econômicos,
mostrando que é possível cuidar do meio ambiente, promover a inclusão social e ser
eficiente em termos econômicos. A abordagem empregada é eminentemente prática, com
diversos estudos de casos brasileiros.

Gestão ambiental. Rui Otávio Bernardo de Andrade; Takeshy Tachizawa e Ana
Barreiros Carvalho. Makron Books, 2000, 224 p.
Esta obra discute a aplicabilidade de modelos de gestão ambiental em função do setor em
que se encontra a empresa e de seu impacto sobre o ambiente. Defende que as empresas
devem adotar princípios de gestão ambiental coerentes com seu nicho de atividades e que
respeitem as especificidades de sua forma de atuação e de relacionamento com o ambiente.

Meio ambiente no Brasil. Aspásia Camargo; João Paulo R. Capobianco e José Antonio
Puppim de Oliveira (Orgs.). Estação Liberdade, 2002, 416 p.
O livro faz uma retrospectiva histórica da evolução das questões ambientais no país, sobretudo em aspectos como conservação da biodiversidade, meio ambiente urbano, consumo sustentável e responsabilidade socioambiental das empresas. O ponto de referência
da obra são as diretrizes definidas na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, promovida no Rio de Janeiro em 1992.

Outras indicações: Industrial metabolism: restructuring for sustainable development. Robert U. Ayres e E. S. Udo (Eds.). BENSON,
John. Environmental ethics: an introduction with readings. John Benson. Industrial ecology. T. E. Graedel e B. R. Allenby. Logística reversa:
meio ambiente e competitividade. P. R. Leite.
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