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- aumento do número de certifica- No caso do Regulamento de Comércio
dos de Cadeia de Responsabilida- de Madeira, o objetivo é proibir a colode (CdR) para produtos de origem cação no mercado de madeira abatida
florestal (por exemplo: em janeiro ilegalmente ou de produtos derivados
deste ano, o número de certificados dessa madeira, impondo às empresas
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exemplos mais setoriais, a Comissão

Europeia visa preparar métodos para
avaliação do desempenho ambiental
dos produtos e organizações, pretendendo encorajar os Estados-Membros
e as empresas a adotarem esses métodos. O objetivo é «Construir o Mercado
Único dos Produtos Ecológicos» e reduzir o número de rótulos de desempenho ambiental existente, visando tornar
a informação mais clara para os consumidores (Recomendação 2013/179/EU,
de 9 de abril).
De facto, já Michael Porter, na estratégia competitiva, refere as expectativas
em relação ao meio envolvente contextual, considerando que esta força
externa que engloba legislação e a
opinião pública pode influenciar a estratégia empresarial.
Para serem competitivas as empresas
não devem descurar estas questões,
sendo fundamental que desenvolvam
uma atitude proactiva face ao que as
rodeia, procurando inovar nos seus
produtos e processos e antecipar-se
a novas exigências legais ou do mercado.
As empresas devem periodicamente
questionar-se quanto às tendências
sociais, ambientais e à legislação específica para o setor, procurando responder a questões, tais como, que perceção tem os meus clientes quanto às
questões sociais? Que preocupações
ambientais existem no mercado? Que
podemos fazer para melhorar a nossa
imagem como empresa ambientalmente responsável? Que leis afetam ou
podem vir a afetar a nossa atividade?
Estão previstas alterações?3
A resposta a estas questões pode
ajudar a definir a estratégia a seguir,
contribuindo para o aumento da competitividade da empresa e redução de
fatores de risco.
1 Fonte: www.ecolabel.eu.
2 Fonte: www.fsc.org .
3 Planeamento Estratégico; João M.S. Carvalho;
Vida Económica; 2012.
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