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Com os diversos problemas sociais e ambientais que têm surgido nos últimos anos
(aquecimento global, exclusão social, altos níveis de desemprego, entre outros), urge cada vez mais
a necessidade de uma visão conciliatória e ampliada sobre a contribuição das organizações para o
desenvolvimento sustentável.
No setor agroindustrial, essa discussão sobre desenvolvimento sustentável se torna bastante
evidente. Tanto grandes empresas, como organizações cooperativas, dominam o setor
mundialmente. Por utilizarem com muita intensidade os recursos naturais do planeta, sejam eles
renováveis ou escassos, e por terem um importante papel na economia mundial e na qualidade de
vida das pessoas, tanto as grandes empresas como as cooperativas são importantes atores neste
contexto. No entanto, remunerações inadequadas de agentes produtivos (principalmente do produtor
rural) e a desestruturação de economias locais e regionais também são marcas do setor
agroindustrial, o que aumenta o desafio para a evolução do setor no sentido do desenvolvimento
sustentável.
Embora cada vez mais estudos se concentrem no entendimento de como as grandes
empresas podem contribuir para a evolução do desenvolvimento sustentável na sociedade
(AGUILERA et al., 2007; BARIN-CRUZ et al., 2007; BANSAL, 2005; MATTEN e MOON, 2008;
entre outros), poucos estudos têm se concentrado na contribuição que organizações cooperativas
podem dar neste sentido. O presente estudo contribui justamente neste ponto. Parte-se do
questionamento “qual seria a contribuição das cooperativas para o desenvolvimento sustentável?” e
tem-se como objetivo a identificação e avaliação da contribuição de uma cooperativa de laticínios
para o desenvolvimento sustentável. No sentido de atingir o objetivo, foi adotada uma abordagem
qualitativa, de caráter descritivo, a partir da realização de um estudo de caso da Cooperativa Santa
Clara Ltda. Identificaram-se os possíveis impactos de suas iniciativas em cada uma das dimensões
tradicionalmente discutidas desse paradigma (econômica, social e ambiental), no período de 1990 a
2005.
A coleta de dados envolveu três etapas, na organização estudada: 1) Entrevistas semiestruturadas com 9 funcionários e/ou dirigentes da organização, utilizando como base um
instrumento de coleta de dados, elaborado a partir do referencial teórico. Essas entrevistas tiveram
duração média de 30 minutos; 2) Observações na organização, as quais aconteceram no momento
em que foram feitas as entrevistas; 3) Pesquisa documental, as quais, assim como as entrevistas e as
observações, ajudam na complementação das informações coletadas em um estudo de caso (YIN,
2005; TRIVIÑOS, 1987). Essa etapa foi feita a partir de documentos fornecidos pela própria
organização, além de pesquisa junto a sites e a artigos técnicos sobre o setor, pois, segundo Yin
(2005), esta fase ajuda a evidenciar informações que foram obtidas por intermédio de outras fontes.
A análise descritivo-interpretativa (TRIVIÑOS, 1987) dos dados se deu seguindo o seguinte
processo: 1) transcrição literal das entrevistas realizadas junto aos funcionários da organização,
totalizando 49 páginas; 2) organização dos dados significativos encontrados a partir das entrevistas,

da pesquisa documental e das observações realizadas, de forma cronológica; 3) identificação,
descrição e análise dos efeitos das ações da cooperativa no período pré-definido. Para evidenciar a
interpretação dos dados, foram destacados vários trechos das entrevistas feitas na pesquisa.
Para proceder à identificação dos efeitos das iniciativas da cooperativa nas diferentes
dimensões do desenvolvimento sustentável, foi aplicado um quadro de análise em cada uma dessas
ações, destacando os pontos positivos e negativos, em relação às três dimensões: econômica, social
e ambiental. No total, oito iniciativas foram identificadas e avaliadas: 1) incentivo a melhorias no
manejo e na alimentação do gado; 2) programa de incentivo a qualidade do leite e segurança do
alimento; 3) reconhecimento da participação da mulher no setor; 4) implantação de coleta a granel
do leite; 5) lançamento de leite UHT; 6) esforços de marketing para estimular o consumo de leite
pasteurizado; 7) melhorias na gestão de resíduos; 8) lançamento de linha de bebida láctea;
Nesse sentido, do ponto de vista acadêmico este trabalho contribui ao mostrar como
organizações cooperativas (por formação, organizações com uma finalidade social muito clara)
podem avançar para preocupações também ambientais, tornando-se potenciais vetores para o
desenvolvimento sustentável. Do ponto de vista gerencial, o caso ilustra algumas iniciativas e seus
impactos positivos e negativos em termos ambientais, sociais e econômicos, podendo servir de
referência para outros gestores de cooperativas na análise de suas próprias ações ou então na
aplicação destas mesmas ações apresentadas. Não se pode esquecer o papel das cooperativas de
promotoras da manutenção do tecido rural, permitindo que o produtor permaneça no campo
realizando sua atividade de forma digna. Logo, constata-se que realmente é louvável o trabalho das
cooperativas que, inseridas em um mercado extremamente competitivo, conseguem manter-se vivas
e gerando respostas positivas para a sociedade.
Assim, o trabalho é estruturado da seguinte forma: é apresentada a revisão da literatura
sobre desenvolvimento sustentável e cooperativismo. Posteriormente são descritos os
procedimentos metodológicos utilizados. Em seguida, apresenta-se o resultado e as discussões
derivadas das análises feitas a partir do estudo de caso realizado. Por fim, têm-se as considerações
finais, as limitações da pesquisa e as sugestões para trabalhos futuros.
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Resumo Ampliado
Entendida como um conjunto coerente de organizações, instrumentos de política
internacional – tratados, instituições, agências -, mecanismos de financiamento, regras,
procedimentos e normas que regulam o processo de proteção mundial do meio ambiente, este
artigo tem como tema a Governança Ambiental Global (GAG). A discussão sobre a GAG tem
mais de três décadas e teve início, em 1972, na Conferência de Estocolmo a partir da criação
do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). A Rio 92 estabelece as
Convenções da Biodiversidade, Mudanças Climáticas e Desertificação e cria a Comissão de
Desenvolvimento Sustentável (CDS). Existem atualmente aproximadamente 500 acordos
multilaterais sobre o meio ambiente. Cerca de 40 instituições são membros do Grupo de
Gestão Ambiental da ONU, tendo, portanto, mandato em matéria de meio ambiente. Muitas
reuniões são realizadas anualmente para avaliar a implementação dos acordos e convenções.
Uma significativa quantidade de recursos humanos é empregada para produzir relatórios de
avaliação tanto no nível global quanto nos nacionais. Esse crescimento do sistema de GAG,
em pouco mais de trinta anos, responde a um aumento da complexidade dos problemas
ambientais tanto quanto à escala como ao escopo. A natureza dos problemas ambientais
globais está mudando muito rapidamente: tornam-se cada vez mais amplos, ignorando as
fronteiras entre os Estados e as disciplinas. Requerem, portanto, uma ação coletiva mundial.
Assim, a ação da comunidade internacional em favor da proteção do meio ambiente inscrevese em um quadro organizacional e político-institucional cada vez mais complexo. Entretanto,
apesar de todo esse crescimento do sistema de GAG, nos últimos 30 anos, o estado de
conservação do meio ambiente global não tem melhorado na mesma proporção. Pelo
contrário. Estudos realizados pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas
mostram que o aquecimento global continua aumentando. O nível de CO2 na atmosfera global
que era de 300 ppm em 1990 atingiu atualmente a marca de 380 ppm. O relatório intitulado
“Millennium Ecosystem Assessment” mostra o declínio da qualidade ambiental de 60% dos
ecossistemas mundiais examinados, representando riscos reais para o planeta Terra (Le
Prestre, 2005). Atribui-se essa situação paradoxal principalmente a ineficácia do sistema de
GAG. Os diagnósticos realizados mostram que o sistema de GAG sofre de falta de coerência,
cooperação, coordenação e implementação. A dispersão e a fragmentação da GAG, aliada à
falta de vontade política para uma ação coletiva global efetiva, colocam em xeque o conjunto
de esforços da comunidade internacional em favor do meio ambiente (Ivanova, Gordon e
Roy, 2007). Assim, para que o estado do meio ambiente mundial saia do estágio crítico em
que se encontra faz-se necessária não somente uma melhor cooperação e coordenação das
ações entre todos os atores estatais, mas também uma maior participação dos atores nãoestatais na GAG. Existe, portanto, um desafio para a criação, por um sistema de GAG
fortemente “state-centric”, ou seja, centrado em torno dos atores estatais, de novos espaços
político-institucionais que permita uma participação mais efetiva dos atores não-estatais no
processo de concepção de regimes internacionais ambientais. Esse desafio está fundamentado
na pressuposto de que a inclusão e participação ativa e legítima dos atores não-estatais no
processo de regulação internacional do meio ambiente é essencial para a melhoria da
efetividade da GAG. Apesar do pouco espaço político-institucional reservado pelo sistema da
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GAG a uma participação mais efetiva do setor privado, esse ator vem exercendo um papel
muito importante na implementação dos mecanismos pertinentes aos acordos multilaterais
sobre o meio ambiente e participado de maneira crescente nos fóruns internacionais de
negociação multilateral. Entretanto, apesar do crescente reconhecimento sobre a importância
do papel dos atores não-estatais na ecopolítica mundial, poucos estudos colocam o setor
privado no centro das pesquisas sobre GAG (Levy e Newell, 2005). Visando contribuir para
aumentar o nível de conhecimento sobre essa problemática e fortalecer o campo de pesquisas
sobre o papel das empresas na ecopolítica mundial, este artigo tem como objetivo analisar a
evolução da participação do setor privado na GAG, identificando as contribuições dadas e os
principais obstáculos enfrentados por esse ator. Para atingir esse objetivo, este artigo, baseado
na revisão da literatura realizada no âmbito de um estágio pós-doutoral, privilegiou a
estratégia de pesquisa qualitativa baseada em análise de conteúdo da literatura acadêmica,
“working papers”, diagnósticos e relatórios institucionais. Constatou-se que a participação do
mundo dos negócios na GAG se dá através de três processos: i) formação e implementação de
regimes ambientais internacionais; ii) desenvolvimento de regimes híbridos público-privados
de governança ambiental; iii) concepção de regimes privados de governança ambiental.
Defende-se que uma cooperação ativa dos atores corporativos como “rule-makers” é chave
para a efetividade da GAG, pois poderá contribuir para: i) diminuir o déficit de
implementação da GAG; ii) abrir o processo decisório da GAG à participação de outros
setores; iii) diminuir o predomínio do paradigma “state-centric” na GAG; iv) aumentar a
legitimidade do sistema de GAG como resultante de uma maior participação dos atores nãoestatais. Entretanto, vários obstáculos visando uma participação mais ativa e direta do setor
privado na ecopolítica mundial foram identificados, tais como: i) o alto grau de fragmentação
e duplicação institucional do sistema multilateral de GAG; ii) apesar da participação
crescente, a maioria das empresas ainda permanece ausente dos fóruns ambientais
internacionais, preferindo adotar um corportamento passivo de “rule-taker”; iii) a falta de
espaço político-institucional no sistema das Nações Unidas para uma participação dos atores
corporativos como “rule maker” e não somente como observador; iv) os conflitos intra e
intersetoriais e a falta de consenso dos atores corporativos em relação à resposta estratégica
mais adequada para influenciar o processo de formação de regimes ambientais globais. Por
fim, com base nesses achados e visando contribuir para a superação do paradigma “statecentric” que domina a linha de pesquisa sobre GAG no âmbito das Relações Internacionais,
argumenta-se que um modelo descentralizado e híbrido em formato de rede, onde todos os
diferentes atores possam interagir, barganhar e formar alianças transnacionais, poderá
contribuir para melhorar a efetividade da GAG, incentivando a transição do papel do setor
privado na ecopolítica mundial de “rule-taker” para “rule-maker”.
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RESÚMEN
Con la “Declaración del Milenio”, la organización de las Naciones Unidas ha logrado un
compromiso global. El primer objetivo (de desarrollo) de aquella Declaración es la
eradicación de la extrema pobreza y el hambre. Y si tenemos en cuenta, además, que el Pacto
Mundial es la contribución del sector privado al logro de los Objetivos del Milenio (Gardetti,
2006), se necesitará de un mejor enfoque para ayudar a los pobres: éste debería incluir
asociarse con la pobreza para innovar y alcanzar escenarios sustentables del “todos ganan” en
los que los pobres estén activamente comprometidos.
Esta conceptualización, -la de la base de la pirámide-, ha despertado numerosas críticas (e
interrogantes) en los países en vías de desarrallo basadas en una mirada “unidireccional” del
concepto: “la de vender a un gran mercado no explotado hasta ahora por las empresas”. Pero
si se toma en profundidad la evolución del concepto y se analizan los diferentes trabajos de C.
K. Prahalad y Stuart L. Hart se observará que aquél fue sólo el primer paso y que existen
marcadas diferencias entre ambos. Y esto es lo que muestra esta investigación.

El working paper desarrollado por C. K. Prahalad y Stuart L. Hart (1999) denominado
‘Strategies for the Bottom of the Pyramid: Creating Sustainable Development’ que fue la base
del paper publicado por los mismos autores en el 2002 bajo el título “The Fortune at the
Bottom of the Pyramid” fue tomado como referencia temporal para esta investigación, que
está dividida en tres partes. La primera, que abarca desde los inicios de la década pasada hasta
mediados de 1999, analiza los orígenes conceptuales y la evolución académica de cada uno
de los autores basados en varios de sus trabajos publicados. La segunda, denominada la
“visión compartida”, analiza los elementos constitutivos de esta nueva área basándose en los
dos papers antes mencionados. En la tercera y última parte se analizan los trabajos y
actividades que cada uno de ellos realizaron luego del paper de 1999 y hasta Junio de 2007,
terminando con algunas conclusiones.
Ambos reconocieron, durante la década de los ’90, la necesidad de establecer un cambio de
paradigma en los negocios, traducido en una transformación de competencias y desafíos.
Desde la visión de Hart las presiones globales hicieron que las empresas tuvieran que integrar
(paulatinamente) los aspectos ambientales y sociales en sus estrategias y operaciones
cotidianas, lo que significó, en última instacia, orientarse hacia el desarrollo sustentable. En
tanto C.K. Prahalad evidencia esta transformación desde la necesidad del sector privado de
poder ampliar el tamaño de sus mercados, con imaginación para lograr mayor competitividad.
Cada uno de ellos por separado postulan, en la segunda mitad de los ’90, que las empresas
deberán abrirse a nuevas oportunidades de negocios, reconociendo que éstas últimas se
encontrarán en los países en vías de desarrollo. Allí es cuando juntos elaboran el paper
“Strategies for the Bottom of the Pyramid: Creating Sustainable Development” (1999) que
también es un punto de inflexión en el desarrollo de posteriores trabajos e inestigaciones de
los mencionados autores.
Prahalad, desde la innovación estratégica, continuó su trabajo argumentando que hay que
descubrir las potencialidades del mercado en la base de la pirámide, que este será el camino
hacia un nuevo liderazgo empresarial, ya que los límites de negocios serán ampliados y
nuevas ventajas competitivas emergerán.
A pesar que Prahalad presenta que es necesario trabajar junto a otras organizaciones para
generar más y mejores impactos, que debe educarse a los consumidores y de arribar a
soluciones ambientalmente amigables y que detrás de su idea yace la de “crear una sociedad
más justa y humana”, su tesis está dando lugar a varios interrogantes. Esto queda evidenciado
cuando dice que hay que dejar de ver a la gente pobre como víctimas, para considerarla como
“consumidores”. En el análisis hecho sobre los trabajos de este autor se observa, por un lado,
que hay poco espacio para ver como reacciona la comunidad o las personas en condiciones de
pobreza y por otro, que presentar el concepto como un problema técnico o de marketing, que
la empresa debería resolver para dar lugar a la innovación en los llamados mercados
emergentes. Por su parte Stuart Hart y a diferencia de Prahalad, luego de 2000 Hart da un
paso más allá que simplemente observar en la base de la pirámide una oportunidad de
mercado y propone acercarse a ésta para descubrir qué necesidades tienen y a partir de allí
crear junto con las personas en condición de pobreza, el mercado. Aquí es donde introduce el
Protocolo, -pieza de desarrollo sustentable y símbolo de experimentación conjunta en campo, que en propias palabras de Hart....”más que ver a la base de la pirámide o la pobreza como
clientes, el Protocolo propone pensar a la gente en condiciones de pobreza como socios y
colegas, que ofrecen importantes puntos de vista, conocimientos, innovaciones y capacidades
que pueden ser volcadas en el trabajo (Laboratorio de Aprendizaje en la Base de la Pirámide,
Argentina 2005).
El trabajo de Hart luego de 1999 es más desafiante y complejo, y va más allá de los primeros
postulados: el mercado no existe per se, sino que hay que desarrollarlo en conjunto con los
pobres y en función de sus necesidades y aspiraciones. Esto requiere de tiempo, para crear un

espacio seguro, confiable y productivo donde se logre incubar, experimentar, compartir,
entablar lazos de confianza, fracasar y volver a intentar, aprender sobre innovación y nuevos
mercados. En caso contrario, la idea de generar un caminio hacia un capitalismo más
inclusivo lucirá obscura.

Palabras claves: Sustentabilidad, Base de la Pirámide, Stuart L. Hart, C. K. Prahalad,
Negocios Inclusivos

A Gestão Ambiental na Formação em Administração: Uma Análise da Perspectiva dos
Alunos
Francisco José da Costa (Universidade Estadual do Ceará)
Leonel Gois Lima Oliveira (Universidade Estadual do Ceará)
Elizabeth Silva Cavalcante (Faculdade Integrada do Ceará)
Henrique Muzzio (Fundação Getúlio Vargas – EAESP)
O debate sobre as questões ambientais vem ganhando crescente importância no contexto
organizacional, público ou empresarial, em razão dos constantes alertas de cientistas e de
organismos multilaterais sobre as conseqüências da má gestão ambiental, além da percepção
dos gestores de que o tema será importante para a decisão dos consumidores. Com efeito, a
preocupação ambiental atual representa uma mudança de paradigma quanto ao futuro do meio
empresarial e da sociedade de uma forma geral. Nestes termos, cabe às instituições de ensino
protagonizarem o desenvolvimento de projetos de educação e de gestão ambiental, como um
meio viável para uma formação profissional consistente e alinhada com as principais
demandas atuais e futuras. Tal propósito requer uma forte concentração na identificação
destas demandas, especialmente em nível local. Ademais, além da formação da consciência,
requer-se, também, a formação de competências para atuação em um contexto complexo e
multidisciplinar (RIGONAT, 2002). É neste contexto que avançam os debates em torno da
preocupação gerencial, no que convencionalmente, chama-se de gestão ambiental. Uma
análise exploratória do que se tem estudado acerca do tema, indica as mais diversas posições
colocadas por professores, gestores ou pensadores. Verificou-se, todavia, que pouco espaço
tem sido dado para a expressão dos futuros profissionais de gestão. Considerando a relevância
da temática ambiental para a formação em Administração, definiu-se como propósito deste
trabalho avaliar o tema pela perspectiva dos estudantes. De modo específico, buscou-se
avaliar a importância atribuída pelo futuro profissional de Administração para a área de gestão
ambiental, além de analisar as intenções futuras dos estudantes em relação a essa área. O
trabalho está estruturado em quatro seções. Apresentam-se os fundamentos teóricos do tema.
No item seguinte é explicitado o caminho metodológico seguido para o alcance dos
resultados. Posteriormente, expõem-se os resultados e as análises da pesquisa de campo
realizada, enquanto que no último item são feitas as considerações e recomendações finais. Se
em relação à formação, tem-se ainda uma evidente demanda por consolidação, no que se
refere à dimensão da pesquisa, pode-se atestar um extensivo desenvolvimento nos últimos 15
anos. No Brasil, a área tem seu próprio evento acadêmico (o Encontro Nacional sobre
Gestão Empresarial e Meio Ambiente - ENGEMA), e é área de concentração nos principais
eventos nacionais (como no Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Administração - EnANPAD), além de ter um bom elenco de pesquisadores
concentrados na área, tanto no Brasil quanto no exterior. Na análise dos estudos, foi dada
maior atenção aos casos que avaliavam a formação em gestão ambiental, embora se perceba
que o tema é abordado de forma apenas transversal por diversos autores (BARBIERI, 2004;
DIAS, 2006; SEIFFERT, 2007; TACHIZAWA, 2007). A verificação foi de que, até o
presente estudo, pouca atenção foi dada especificamente a este caminho de pesquisa. Dentre
os trabalhos pesquisados em nível nacional, considerou-se relevantes as pesquisas de Santos
et al. (2000) e Gonçalves-Dias et al. (2006). O trabalho foi desenvolvido em três etapas:
procedimentos exploratórios; definição do instrumento e coleta de dados; e trabalho empírico.
Os procedimentos exploratórios foram desenvolvidos em duas fases. A primeira constou da
pesquisa bibliográfica, exposta no item anterior. Já a segunda fase, consistiu nos
procedimentos exploratórios gerais. Nesse caso, procurou-se identificar, primeiramente,
estudos empíricos com objetivos semelhantes aos propósitos deste estudo, especialmente para

identificar possíveis escalas para mensuração. Diversos estudos foram encontrados em temas
como ética e responsabilidade social, com poucos itens de literatura relatando,
especificamente, sobre gestão ambiental. Para a avaliação dos dados da pesquisa de campo,
decidiu-se pela exposição em quatro momentos distintos: inicialmente, apresentam-se os
resultados da análise preliminar dos dados; em seguida, é apresentada a descrição da amostra;
a terceira parte apresenta os procedimentos da análise dos construtos da pesquisa; e, por fim,
são apresentados alguns comentários adicionais sobre os resultados. A partir destes
procedimentos iniciais, foi selecionado como instrumento de coleta de dados, o questionário.
Para a definição dos itens dos construtos, e visando a análise da relevância da gestão
ambiental, foi especialmente importante o estudo de Sleeper et al. (2006), no qual foi
desenvolvida uma escala para avaliação do ‘papel da educação em negócios em relação aos
temas sociais’ (Escala BERSI – [B]usiness [E]ducation’s [R]ole in addressing [S]ocial
[I]ssues). Os 10 itens desta escala foram traduzidos, analisados e adaptados para o contexto
da gestão ambiental (substituindo os temas sociais). Além dos itens da escala, também foram
definidos, a partir dos tópicos da literatura pesquisada, quatro itens para avaliar a
predisposição dos estudantes em manter envolvimento futuro com a gestão ambiental. Para a
análise dos resultados dos dados coletados, procedeu-se inicialmente a uma avaliação
preliminar, com a verificação de valores faltantes (missing values), assim como sobre a
existência de valores atípicos (ouliers), especialmente nos itens dos construtos. Em seguida,
foi feita a apresentação descritiva dos resultados das varáveis categóricas (primeiro e terceiro
blocos). Para os itens dos construtos, procedeu-se a Análise Fatorial Exploratória (AFE) com
as variáveis extraídas da escala BERSI, juntamente com a extração dos valores de
confiabilidade de cada um dos fatores, definidos pelo Alpha de Cronbach. Adicionalmente,
foram selecionadas as médias e os desvios-padrão de cada uma das variáveis
independentemente e, em seguida, da medida geral do construto, com composição pela média
das entradas das variáveis componentes (levando-se em contato os cuidados recomendados
por Bagozzi e Edwards [1998]). De posse dos resultados, verificaram-se, por meio da técnica
de Análise de Variância, as diferenças dos resultados dos três construtos para cada uma das
alternativas das variáveis categóricas. A técnica AFE delimitou duas dimensões de
importância da área: importância da formação em Gestão Ambiental e importância do
conhecimento e da prática em Gestão Ambiental. Verificou-se que os estudantes atribuem
grande importância para a área, em ambas as dimensões, embora eles tenham pouco interesse
em se envolver futuramente com a mesma. Já a Análise de Variância indicou que estes
posicionamentos são influenciados, especialmente, pelo tipo de instituição (pública ou
privada) e pela experiência na área.

Gestão Ambiental e Siderurgia:
Limites e Desafios no Contexto da Globalização
Bruno Milanez, Marcelo F. S. Porto
Neste artigo, argumentamos que o modelo de gestão ambiental baseado em inovação
tecnológica e voltado para o simples aumento de eficiência que vem sendo adotado pelo setor
siderúrgico não é capaz de compensar o aumento dos impactos criado pelo reposicionamento
do Brasil no mercado global de aço. Esse argumento é baseado no pressuposto de que os
ganhos relativos à saúde e ao meio ambiente obtidos por meio de inovação tecnológica são
parciais e limitados. Parciais, porque somente se restringem a alguns aspectos; limitados
porque, onde há avanços, as taxas de melhorias são inferiores às taxas previstas para o
aumento da produção.
Para defender este argumento, apresentamos os principais grupos siderúrgicos que atuam no
Brasil e comentamos o atual processo de inserção no mercado global pelo qual as empresas
vêm passando. Em seguida, analisamos as principais iniciativas que os grupos siderúrgicos
têm adotado no campo da gestão ambiental e da saúde dos trabalhadores. Nesta análise,
avaliamos consumo de energia, uso de carvão vegetal, emissões atmosféricas, impactos sobre
os recursos hídricos, geração de resíduos sólidos, aspectos da segurança e saúde do
trabalhador e a certificação ambiental. Nesta discussão, comentamos tanto tendências
genéricas do setor, quando iniciativas individuais das empresas. Por fim, indicamos a
insuficiência de tais ações para lidar com os impactos que serão criados nos próximos anos.
Este artigo é fruto de um projeto de pesquisa que vem sendo desenvolvido a partir de um
convênio de cooperação técnica entre a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e a Rede
Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA). O debate sobre siderurgia passa a fazer parte da
agenda da justiça ambiental, uma vez que os complexos siderúrgicos não só criam sérios
riscos ocupacionais, como também estão relacionados ao uso de recursos naturais e aos seus
impactos sobre os territórios e populações onde tais atividades são realizadas.
Esta pesquisa tem sua base empírica realizada em associação com uma ação para resolução
de problemas coletivos, na qual pesquisadores e representantes daqueles que são prejudicados
por tais problemas estão envolvidos. A pesquisa pode ser caracterizada como uma tentativa
de “Modernização Epistêmica”, pois agendas, conceitos e métodos da pesquisa científica
estão abertos à avaliação, influência e participação de grupos sociais que apresentam
perspectivas sobre o conhecimento que podem ser diferentes daquelas dos cientistas.
O artigo tem por base a sistematização de informações disponibilizadas em estudos
científicos, análises setoriais e relatórios das principais empresas de siderurgia, bem como
dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS). Embora o estudo
original também englobe a mineração e a produção de ferro-gusa, estas etapas da cadeia não
são consideradas neste trabalho.
A partir da privatização dos anos 1990, o setor siderúrgico passou por um intenso processo de
reestruturação, que incluiu sua privatização, fusão e aquisição por grupos internacionais e,
finalmente, direcionamento para o mercado global. Entre 1980 e 2007, os grupos
controladores, passaram de 21, para oito em 2007, e os seis grupos analisados nesse trabalho,
respondem por 97% da produção de aço no país. Atualmente, o setor vive um processo de
inserção no mercado global, embora a maior parte da produção siderúrgica brasileira ainda

seja direcionada para o mercado doméstico, a participação do mercado internacional vem
crescendo rapidamente. Uma importante explicação para o aumento da participação das
exportações em países como o Brasil deve-se à decisão das indústrias globais de
redistribuírem sua capacidade produtiva e concentrar a produção de semi-acabados nos países
periféricos, mantendo a fase fria próxima aos mercados consumidores.
A concentração da produção de semi-acabados pode trazer uma séria de conseqüências
indesejáveis. Primeiramente, os produtos semi-acabados possuem um valor mais baixo em
relação aos produtos siderúrgicos mais nobres e isso pode ter impactos negativos na balança
comercial. Em segundo lugar, esses produtos são commodities, não possuindo nenhum
diferencial e tendo seu preço bastante volátil e influenciado pela demanda. Por fim, como os
produtos semi-acabados possuem menor conteúdo tecnológico (muitas vezes incorporado nos
equipamentos importados), pouco contribuem para o desenvolvimento da ciência e tecnologia
do país e para a redução de sua dependência tecnológica.
Além desses efeitos negativos no campo da economia e tecnologia, a expansão da produção
de semi-acabados tenderá a agravar os impactos sociais e ambientais produzidos atualmente
pelo setor siderúrgico. O IBS prevê para os próximos anos que, considerando o aumento da
capacidade do parque existente, os projetos em andamento e os projetos em estudo, a
capacidade produtiva do país passará de 37,1 Mt para 78 Mt.
Os impactos dessa produção são consideráveis. Por exemplo, para garantir essa produção, o
setor siderúrgico brasileiro precisaria todo ano captar 1,2 bilhão m3 de água, uma quantidade
equivalente a 75% de toda a água distribuída no estado de Minas Gerais no ano 2000.
Levando em consideração ainda a quantidade de eletricidade que as empresas adquiriram
externamente em 2006, essa produção de aço exigiria 28,2 mil GWh de eletricidade,
quantidade similar ao consumo residencial de toda a população do estado de São Paulo em
2006.
Existe um esforço das empresas em reduzir seus impactos sociais e ambientais (pelo menos
no que se refere ao consumo de alguns recursos naturais e geração de alguns poluentes).
Porém esse esforço tem se limitado à inovação tecnológica gradual, que é incremental e
apenas permite ganhos de eficiência marginais. Porém, o desafio apresentado ao setor
siderúrgico é maior do que o simples debate sobre eficiência e gestão. Ele vai além da
engenharia e da administração, uma vez que soluções tecnológicas e melhorias incrementais
de processos não são capazes de compensar o aumento dos impactos sociais e ambientais
gerados pela produção de ferro e aço. Esta indústria é, por natureza, altamente intensiva em
recursos naturais e em poluição e, por esse motivo, o debate sobre a relocalização das etapas
mais impactantes para países como o Brasil, deve ir além do simples cálculo de empregos
gerados e aumento da exportação. A sociedade precisa se apropriar desta discussão e levar o
debate para fóruns de política pública, desenvolvimento local, promoção da saúde e proteção
ambiental, para discutir se esse é o modelo de progresso e desenvolvimento que deseja para o
país.

Levantamento de Indicadores Ambientais via Sistemas de
Gestão – Emanuel Fernandes de Queiroz
RESUMO
Para o mundo atual é necessária a mudança de paradigmas e entre as mudanças
mais prementes encontra-se a necessidade de garantir a sustentabilidade dos
empreendimentos humanos. Assim, a gestão empresarial tende a mudar e, para adequarse a essa nova forma de gestão, o conceito de Ecologia Industrial e o uso de sistemas de
controle podem ser de grande valia.
O presente trabalho teve como objetivo desenvolver metodologia do uso desses
sistemas na aplicação do conceito de Ecologia Industrial em empresas da área de
eletroeletrônicos, preferencialmente ligadas à área de microeletrônica, para definir
indicadores de sustentabilidade adequados ao sistema e indicar possíveis melhorias de
processo pela formação de ecossistemas industriais.
Esse trabalho levantou, de modo qualitativo e exploratório, as principais
informações para a aplicação do conceito de Ecologia Industrial usando como ferramenta
o controle do processo por sistemas de planejamento de recursos. Portanto, para avaliar
quais são os parâmetros relevantes para constar desse controle dois modos distintos são
efetuados: pesquisa bibliográfica e análise de campo. A pesquisa bibliográfica compõe-se
de dois tópicos distintos: a) indicadores ambientais e ferramentas da Ecologia Industrial e
b) sistemas de controle de processo, para permitir uso eficiente na implantação do
conceito de Ecologia Industrial. A análise de campo pressupõe simulação e uso de dados
reais no programa. Após essas etapas cria-se um corpo de sugestões (metodologia) para
implantação por comparação entre as empresas avaliadas e a situação encontrada
atualmente.
Os programas usados foram os sistemas de gestão de recursos ou ERP (Enterprise
Resource Planning) da SAP o SAP R/3 para levantamento dos indicadores, além do
sistema de Data Warehouse ou repositório de dados da SAP o BW (Business Warehouse)
para apresentar estes indicadores no formato de um BSC (Balance Score Card) ou painel
de indicadores. Desta forma os indicadores elencados foram apresentados em um formato
de simples visualização alimentado em tempo real.
O setor eletroeletrônico foi avaliado preliminarmente e apresentou, devido ao alto
valor agregado de seus produtos, várias oportunidades de redução de custos, de melhoria
ambiental e social na cadeia produtiva devido à reutilização de co-produtos gerados
internamente ou por outras empresas, sugerindo um esforço para aumentar a formação de
ecossistemas industriais neste setor. Como a formação de ecossistemas industriais é
muito dependente da troca, é relevante o fato dos estudos de caso mostrarem a

importância das distâncias e, deste modo, entre os prováveis impactos significativos, a
emissão de carbono precisa ser fortemente considerada.
Para a área de insumos para a microeletrônica, avaliada preliminarmente no
programa QITS (Quartz Industrial Trade System), a possibilidade do uso de lascas de
silício e de bagaço de cana é dificultada pelas distâncias entre os produtos e respectiva
emissão de carbono decorrente do translado. Outros insumos são normalmente adquiridos
e descartados em ciclos ainda mais abertos.
Na área de microeletrônica, ciclos de reuso de água com galvânicas existem, mas
não de outros produtos, como soluções aquosas ácidas ou alcalinas, que poderiam ser
recicladas em metalúrgicas, onde o grau de pureza exigido é menor.
Na área de circuito impresso e de montagem em superfície vários co-produtos já são
reciclados, porém, uma troca entre produtores, não envolvendo recicladoras,
proporcionaria um ganho econômico maior. Soluções aquosas similares às utilizadas em
microeletrônica também poderiam ser utilizadas, porém, novamente as distâncias são as
principais variáveis a dificultar tal processo.
A reciclagem de equipamentos completos esbarra em várias dificuldades, entre elas
os aspectos legais.
Como o estudo do início da cadeia mostrou a existência de co-produtos muito
semelhantes aos encontrados na área de circuito impresso, mas esta havia sido avaliada
há longo tempo, procedeu-se a uma reavaliação. O procedimento foi desenvolvido e
implantado em parceria com a ABRACI (Associação Brasileira de Circuito Impresso). A
ABRACI representa não só os fabricantes de circuito impresso, mas também seus
fornecedores além de ter contatos com representantes da área de SMT (Surface Mounting
Technology).
A implantação do conceito de Ecologia Industrial em uma empresa através do
sistema SAP R/3 mostrou-se não só possível como também vantajosa em inúmeros
aspectos. Demonstrou-se a correlação entre os dados possíveis de se obter com pouca ou
nenhuma customização e a comparação com os macro indicadores levantados com base
na ISE (índice de Sustentabildade Empresarial) da BOVESPA (bolsa de valores do estado
de São Paulo), o CEBDS (Conselho Empresarial brasileiro de Desenvolvimento
Sustentável) e a norma SA8000.
Os resultados obtidos foram comparados às propostas veiculadas pelas associações
e governos no que concerne ao lixo eletrônico ou e-waste. (Commonwealth of Austrália,
1996) (Integrated Waste Management Board, 2004). As respostas obtidas mostraram-se
concordantes com as propostas da maioria das associações, o que demonstra a grande
potencialidade do uso de programas de planejamento de recursos para assistir a formação
de ecossistemas industriais. É importante observar que a maioria das recomendações das
associações é no sentido de reciclagem do e-waste.

Para as micros e pequenas empresas o desenvolvimento de banco de dados permite
a implantação da Ecologia Industrial sem altos custos associados. Estes bancos de dados
também favorecem a obtenção de indicadores requisitados por outros atores ambientais,
tal como bolsa de valores.

Responsabilidade Social: Visões e Perspectivas de Empresários do Segmento
Industrial do Rio Grande do Norte

Resumo
O tema Responsabilidade Social Empresarial (RSE) é relativamente recente no meio
acadêmico nacional e no mundo dos negócios como prática de gestão. Pela carência de
socialização de experiências e de clareza de conceitos, ocorrem desvios no
entendimento do tema e na condução das intervenções. Procurou-se averiguar, nesta
pesquisa (dissertação de mestrado), aplicações da Responsabilidade Social como
construto nas empresas ganhadoras do PSQT – Prêmio SESI de Qualidade no Trabalho
no Rio Grande do Norte (2002-2007), objetivando interpretar o conceito de
Responsabilidade Social, no cotidiano organizacional, tomando como referência
concepções subjetivas de gestores e empresários. Especificamente objetivou-se: a)
descrever melhorias e valores agregados à imagem da organização, resultantes da
aplicação de ações de Responsabilidade Social; b) identificar a existência de indicadores
percentuais do impacto no resultado da empresa, oriundos da aplicação de ações de
Responsabilidade Social e/ou participação no PSQT; c) avaliar a percepção do
empresário, referente à satisfação do público interno e a melhoria da produtividade, a
partir das ações de Responsabilidade Social implementadas; d) identificar se a
Responsabilidade Social está inserida de forma contínua na gestão e no planejamento
estratégico da empresa; e) descrever o modo como empresários e gestores constroem o
conceito de RSC; f) descrever a opinião dos empresários acerca da perspectiva de futuro
da Responsabilidade Social. Caracterizou-se por uma abordagem qualitativa de caráter
descritivo, realizada através de entrevistas estruturadas num universo composto por 15
empresas. Utilizou-se da análise de conteúdo categorial, tendo como eixo para a
interpretação dos dados as escolas de pensamento: Business Ethics (normativa);
Business & Society (contratual); e Social Issues Management (estratégica). Os
resultados obtidos foram relacionados (1) aos motivos, (2) aos resultados da
participação no PSQT e (3) ao significado da Responsabilidade Social e sua
aplicabilidade, permitindo as seguintes conclusões: Nos motivos da participação no
prêmio, tem destaque o compromisso com o público interno e o incentivo ao
compromisso social, pois é considerada como uma consultoria que orienta o
desenvolvimento organizacional. O relatório da auditoria, resultante do processo de
avaliação do prêmio, é tido como uma importante ferramenta de gestão, utilizado para
melhoria do desempenho da organização, revestido, muitas vezes, em importância
maior do que o ganho do prêmio em si. Não foram evidenciados indicadores para
verificação de impactos no resultado da organização, oriundos da participação no PSQT
e, também, no tocante às ações de RS desenvolvidas. Há carências no acompanhamento
sistematizado de resultados. As descrições obtidas para o significado da
Responsabilidade Social indicam melhorias e valores agregados na imagem
organizacional, centrados, portanto, no pensamento estratégico. As ações de RS são
percebidas como ferramenta de fortalecimento da imagem da empresa e estão
categorizadas na abordagem utilitária da escola de pensamento Social Issues
Management. Essas percepções são informais e, portanto, não respaldadas em
indicadores. Apenas uma grande empresa relatou a existência de uma pesquisa que
mede a imagem nas regiões onde atua. Deduz-se, portanto, que a informalidade dessas
percepções pode representar ausência de compromisso ou entendimento restrito acerca
da Responsabilidade Social, uma vez que a ação não é mensurada quanto à efetividade.

A satisfação do público interno é percebida pela via da motivação e do aumento da
produtividade naquelas organizações que concentram as ações internamente. A
Responsabilidade Social aparece, subjetivamente, como moeda de troca, ou seja, as
ações são revertidas em prol do funcionário que, em contrapartida, satisfeito, retribui
com mais empenho e zelo no trabalho. Isso é constatado pela diminuição do desperdício
e pela baixa rotatividade. Há consciência, por parte dos gestores, da necessidade de
implantação da RS, em primeiro lugar, com o público interno. A Responsabilidade
Social como estilo de gestão, de alguma forma, aparece como parte do planejamento
estratégico, verificado em nove das dez entrevistas. Mas, apesar de aparecer como
processo contínuo e orientado, não ficou evidenciado se esse planejamento é apenas
devido ao PSQT ou se, realmente, é focado em gestão social, independentemente da
participação no Prêmio. As visões e perspectivas da Responsabilidade Social revelaramse dentro das três tendências teóricas. Há uma tendência das grandes e médias empresas
para a categoria contratual (escola Business & Society), num patamar mais elevado de
consciência social. Essa abordagem é, também, vislumbrada em uma microempresa,
caracterizando uma exceção. O desempenho dessa microempresa, ganhadora da Fase
Estadual em 2004, 2005 e 2006 e, em 2007, na modalidade especial da Fase Nacional,
na participação do PSQT, pode ser considerado como importante fator de processo
evolutivo da gestão social da organização, o que atribui um papel formativo ao PSQT e
reforça a interpretação do viés de consultoria que os gestores atribuem ao Prêmio. Na
representação do pensamento dos gestores, as categorias de empresas (grande, média,
pequena e micro) estão distribuídas nas três escolas. Pode-se indicar, todavia, que há
uma tendência das grandes e médias empresas para a abordagem contratual, e das
pequenas e micros para as abordagens estratégica e normativa. No conjunto, essas
abordagens aparecem de forma interligada e se complementam, assumindo a abordagem
contratual a posição do ideal, para onde devem fluir as ações de Responsabilidade
Social quando pensada, tanto na sustentabilidade organizacional no longo prazo quanto
no bem comum e na contribuição para a promoção da qualidade de vida do planeta. A
análise subjetiva da perspectiva de futuro da Responsabilidade Social apresentou-se
como reducionista, ou seja, quatro empresas mudaram de posicionamento, totalizando
uma maior tendência para a abordagem estratégica. Representou ponto de vista pessoal,
voltado para o mercado e a imagem da organização, necessitando de estudo quantitativo
visando à validação de tendências aqui expostas em caráter qualitativo. Conforme dito
anteriormente, o tema Responsabilidade Social é relativamente recente no mundo dos
negócios como prática de gestão, ocasionando, por isso, carências de métodos
específicos na condução das intervenções organizacionais. A partir dos resultados
obtidos e como contribuição deste trabalho, sugere-se estudos extensivos visando à
compreensão do fenômeno aqui explorado no conjunto das organizações participantes
do PSQT (e não apenas entre ganhadoras), de modo a permitir generalizações.

Logística reversa e recolhimento de embalagens de agrotóxicos: o caso do município de
Augusto Pestana-RS

Alisson Eduardo Maehler
Maiquel Gustavo Maehler
Wagner Junior Ladeira
Tiago Schneider de Jesus
Resumo ampliado
Nos últimos anos, as organizações têm recebido atenção crescente a respeito de seu
impacto ambiental, enfrentando a pressão da sociedade e do governo para melhorar o seu
desempenho ambiental (UNNIKRISHNAN e HEGDE, 2007). A redução do uso de recursos e
a política de produtos sustentáveis estão se tornando um discurso comum nas sociedades
industriais modernas e nos esforços ambientais de muitas organizações (LOGOZAR et. al,
2006). A agricultura, neste contexto de busca por maior sustentabilidade, também tem
incorporado práticas de redução de impacto ambiental, ainda que motivado por pressões
regulatórias, em muitos casos. Através de instrumentos legais, como a Lei de nº 9.974, de
2000, editada pelo Governo Federal, há a regulamentação da obrigatoriedade do recolhimento
de embalagens vazias de agrotóxicos pelas empresas produtoras e vendedoras. Com isso, a
Logística Reversa, que não é um conceito novo no campo do gerenciamento da cadeia de
suprimento, tem recebido atenção crescente de empresários e acadêmicos (DU e EVANS,
2008), por ser eficiente na análise de recolhimento de embalagens. Entende-se por Logística
Reversa o planejamento, a execução, o controle eficiente do fluxo de materiais, o inventário
em processo, os bens terminados e a informação relacionada do ponto de consumo ao ponto
de origem, com a finalidade de destinar uma eliminação apropriada aos produtos
comercializados (RICHEY et. al, 2005). Este termo aparece na literatura associado a aspectos
econômicos ou ambientais, e em alguns casos este dois aspectos são utilizados
simultaneamente (ÁLVAREZ-GIL et. al, 2007). Na análise de processos de sustentabilidade
ambiental (ou sua busca) na agricultura, o presente artigo tem como objetivo verificar como
ocorre o processo de Logística Reversa no recolhimento de embalagens de agrotóxicos na
cadeia produtiva da soja, em um contexto de sustentabilidade ambiental. A cultura da soja foi
escolhida, especialmente, por dois motivos: primeiro, pela sua participação na pauta de
exportações brasileiras e o peso do Brasil no cenário internacional (o país é o segundo maior
produtor da oleaginosa do mundo, atrás apenas dos EUA, segundo dados do Ministério da
Agricultura) e segundo pelo uso intensivo de agrotóxicos, como fica evidenciado no presente
trabalho. A pesquisa se deu através de estudo descritivo, em que foram aplicados
questionários com perguntas fechadas a 37 agricultores da cidade de Augusto Pestana-RS,
município de pequeno porte com alta produção agrícola situada na região noroeste do RS. As
propriedades possuem portes variados, situam-se em localidades diversas no município e
todas cultivam a soja em pequena/larga escala. Os dados sofreram tratamento quantitativo,
com uso de software de coleta e análise de dados. Também foram realizadas visitas in loco às
propriedades rurais, bem como consulta de dados secundários sobre o município e sua
atividade agrícola. Os dados evidenciam que o processo de recolhimento de embalagens vem
sendo bem sucedido no município analisado, com mais de 87% dos proprietários rurais tendo
declarado efetuar tal ação, percentual que se situa acima inclusive da média nacional, que é de
cerca de 70% (INSTITUTO GÊNESIS, 2008). Há um nítido processo de envelhecimento da
população pesquisada, já que a maioria dos respondentes disse estar entre 30 e 50 anos na
atividade, sendo que o tempo médio observado foi de 30,75 anos, população essa que não

vem sendo substituída por agricultores mais jovens. A baixa escolaridade e o reduzido
tamanho das propriedades também foram observados, já que a cerca de 70% dos respondentes
possui o ensino fundamental incompleto ou completo e as propriedades possuem em média
entre 10 e 50 hectares. O número de aplicações de defensivo, por safra, é bastante elevado.
Isso porque 86% dos agricultores afirmaram realizar mais de duas aplicações de defensivo,
muitos afirmando realizarem 3 e até 5 aplicações de 1 a 2 litros de princípio ativo por hectare.
Quanto a problemas de saúde, 38% dos entrevistados relataram terem ou já terem tido algum
problema relacionado à aplicação de defensivos agrícolas, sendo os principais dores de
cabeça, vômitos, febre alta e enjôos. Nesse sentido, quando questionados se recebem
orientações das cooperativas agrícolas sobre segurança na aplicação de defensivos, 73% dos
agricultores responderam afirmativamente, ressaltando orientações com relação especialmente
a manuseio, uso de equipamentos de segurança e cuidados com a armazenagem dos produtos.
Por outro lado, quanto às empresas vendedoras de defensivos, as orientações parecem ser
mais freqüentes, uma vez que 83% dos agricultores disseram receber orientações sobre
segurança na aplicação de defensivos. No processo de recolhimento de embalagens, mais de
90% dos mesmos realiza a tríplice lavagem, conforme determinação da Lei de nº 9.974, de
2000. No entanto, o processo de inutilização das mesmas é reduzido, sendo realizado por
apenas 41% dos respondentes. Em relação ao armazenamento na propriedade, até o momento
da entrega (que geralmente se dá após o período de plantio ou em datas pré-definidas pelas
entidades), 87% dos agricultores afirmaram armazenar as embalagens nas propriedades,
embora muitas vezes em condições precárias e sem segurança, como é evidenciado no artigo.
Não há busca por redução de água nas aplicações, que é potável em todas as propriedades
analisadas. No entanto, é buscada a redução do número de aplicações de defensivos, até
mesmo por uma questão de redução de custos. Isso porque 81% dos pesquisados afirma
procurar reduzir o número de aplicações de defensivos, utilizando os mesmos quando
realmente há necessidade. Quanto à preocupação com o meio ambiente, 70% dos pesquisados
declararam procurar conciliar busca por maior produtividade com redução dos impactos
ambientais. Algumas ações vêm sendo feitas no sentido de reduzir esses impactos e o
processo de recolhimento de embalagens de defensivos agrícolas é uma delas. Por fim, os
agricultores possuem uma nítida preocupação com a questão ambiental e a Logística reversa é
bastante eficiente, embora alguns problemas precisem ser superados, como a falta de
fiscalização por parte do poder público, a não inutilização das embalagens e o uso intenso de
defensivos nas propriedades observadas.

Corporate Social Performance: A case study for Hopkins and Wood’s framework in
Brazilian confessional universities

Extended Abstract:
Scholars have spent much time and energy trying to develop models in the field of
social responsibility, putting increasing focus on social issues. These concerns have
arisen in relation to activities, products, processes and services in many different
organizational environments. Examples scrutinized are the way in which an organization
should accommodate social actions and the consequences of these actions. This project
will investigate ways to measure those social actions in organizations.
To discover how organizations measure the impact of their social actions, the
author focused on higher education organizations in Brazil. More specifically, this study
looks at confessional universities, organizations in higher education that have a
relationship with specific church(s) or religion. They are dependent on that sponsorship
and board oversight for the following reasons: a) they provide services; b) the complexity
of their organizational infrastructure is compatible with management strategies in the
field of education; c their social identity, their prestigious spot in the field of social
responsibility; and d) their mission and philanthropic activities are intrinsic to their nature
and routine.
The majority of confessional universities in Brazil are considered to be
philanthropic, thus they are required by law to use part of their income to help low
income communities and /or assist students who cannot afford tuition. These universities
are skilled in financial reporting, but they have no good process for evaluation and
reporting on the program, activities and outcomes that relate more directly to their
educational and service missions.
There are many projects related to social activities developed by confessional
universities in Brazil. Services and/or project are completed, but they are not assessed to
determine if the desired outcomes are achieved, service recipients are satisfied or if real
needs are being met. The confessional universities feel they are meeting their
philanthropic goals, but without good measures, it is impossible to tell. This paper will
appraise a framework and a methodology for the universities evaluates the success of
their philanthropic programs and methods for documenting their social responsibility
goals and achievements.
The research question for this paper will be: How are Brazilian confessional
universities measuring social action? The research was conducted by utilizing the
multiple case study method (Yin, 1994). This method allowed the researcher to observe
issues in different contexts. Because of the phenomenon replication, it allowed in depth
observation of the phenomenon without need to consider the sample rationale.
The majority of indicators presently in place at the confessional universities are
related to the financial field. The general term used for scholars to address measures in
the area of social outcomes is Corporate Social Performance (CSP). Wood (1991)
proposed a model that considers three dimensions: legitimacy, public responsibility and
managerial discretion. Hopkins (1997) further shaped Wood’s model into a framework to
access socially responsible enterprises, Corporate Social Performance Framework

(CSPF). This model, developed to assess socially responsible enterprises contains nine
elements; legitimacy, public responsibility, managerial discretion, environmental
scanning, stakeholders’ management, issues management, internal stakeholder effects,
external stakeholder effects and external institutional effects. These nine elements form
an analytical model that, “allow the visualization of dimensions and relationships of
socially responsible enterprise” (Queiroz, 2005, p. 95). Social responsibility indicators
from each element were extracted and classified. These indicators were standard,
meaning they would fit different types of companies. For each indicator, Hopkins (1997)
has suggested a specific format for measurement. Using these indicators, the goal is to
provide measurement format, thus providing a framework for a social auditing. This will
also contribute to a general social raking system that will allow comparisons among
confessional universities. This paper will investigate Brazilian confessional universities
based on Hopkins framework.
The paper will be organized in the following manner; first there will be a
description of an event that took place in conjunction with a Brazilian confessional
university. Next the research question will be disclosed followed by a rationale for the
method used and a brief discussion of the social performance indicators. Then the
empirical study will be presented, the research strategies will be outlined and the
sampling process will be explained. As a precursor to the results, an overview of the
Brazilian higher education system will be described. The data collection guidelines and
their results will be summarized. From the outcomes of the study, a complete discussion
of findings, their scholarly implications and conclusions for practical and social studies
will be detailed.
In the conclusion it will be noted that the Hopkins framework was developed for
product producing companies. Thus the interviewees found it difficult to answer some
questions. For future researches the “business” language should be changed to
accommodate the university environment. How are Brazilian confessional universities
measuring social actions, is answered by both a social report the universities submit and
the requirements of the Brazilian educational legislation. It is also suggested that
measures such as resources shared and partnerships formed with other organizations
should be incorporated into the framework of social action plan. Also, other dimensions
of corporate social performance could be developed, aiming at deeper analysis of the
impact of the stakeholders’ relationship in the event, the marketing, the institution’s
visibility impact and the impact on the decision making process. Also further scrutiny of
a university’s management of the activities in the field of social responsibility holds vast
potential for future researchers.

Autores:
Antônio André Cunha Callado - Doutor em Administração pelo PPGA/UFPB
Professor Adjunto da Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE
e-mail: andrecallado@yahoo.com.br
Renata Paes de Barros Câmara _ Doutora em Engenharia Mecânica pelo PPG da Escola
de Engenharia de São Carlos – USP
Professora Adjunta da Universidade Federal da Paraíba - UFPB
e-mail: rpbcamara@gmail.com
Helena Beltramini – Aluna do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal
da Paraíba – UFPB
e-mail: hbeltramini@gmail.com
Resumo
Até a década de 1960 os problemas ambientais foi um tema restrito a um pequeno grupo
de ecologistas, pois eram preocupações consideradas próprias de visionários e
idealistas, que não faziam parte dos problemas concretos da sociedade. No inicio
tínhamos apenas uma percepção dos efeitos ambientais localizados de determinadas
atividades, mas hoje praticamente toda a humanidade reconhece a gravidade da crise
ambiental, que alcançou uma escala planetária, decorrente não de ações irresponsáveis
de alguns, mas reflexo do modelo de desenvolvimento.
Diante dessa nova perspectiva este artigo vem retratar com o apoio das teorias de Porter
a necessidade de uma nova postura, das empresas e do mundo corporativo de forma
geral, onde o entendimento da importância do meio ambiente nas questões empresariais
passa a ser vital para as empresas terem sustentabilidade a longo prazo. Para que isso
possa ser aplicado de forma efetiva surgem novas áreas e práticas dentro das empresas:
os SGAs - sistemas de gestão ambiental e o Benchmarking ambiental entre outras. A
gestão ambiental utilizada na empresa como política de administração, com a
implantação dos SGAs passa a considerar seus passivos ambientais e buscar caminhos
para a concretização dos procedimentos estratégicos competitivos calcados nos
elementos que baseiam a gestão ambiental.
Para avaliar a adequação do SGA, a organização deve realizar um programa de
auditorias ambientais, que podem ser: Auditoria interna ou de primeira parte, que é
realizada pela própria organização para auto-avaliação do SGA; Auditoria externa ou de
segunda parte, realizada por um cliente em seus fornecedores; e auditoria de terceira
parte, realizada por terceiros por força legal ou para a obtenção de certificação. Gerando
desta forma diretrizes que deverão ser utilizadas como norteadores visando a utilização
da gestão ambiental como ferramenta estratégica.
Desta forma a utilização da gestão ambiental como ferramenta de competitividade induz
a sociedade a fazer um consumo responsável, observando atentamente que faz parte do
ecossistema com uma participação muita pequena (somos uma das espécies), porém
com grande poder de interferência positiva e/ou negativa. A espécie humana se auto-

proclamou a vida inteligente do Planeta, e já que nosso destino é o aprimoramento, não
podemos e nem queremos deixar como marca registrada da interferência humana no
planeta, o lixo e a poluição.
E assim sendo, a partir de uma percepção maior do consumidor traduzido em atitude
crítica no momento da compra, em muito contribuirá para acelerar investimentos em
tecnologias limpas, produtos e posicionamentos ecologicamente corretos e
responsáveis, permitindo assim, os ajustes necessários para a conquista e manutenção de
melhores índices de qualidade de vida, baseado na sustentabilidade dos sistemas natural
e econômico se a gestão ambiental for encarada como uma ferramenta de
competitividade, sendo o diferencial da empresa no mercado e contribuindo para a
longevidade de sua existência.
Em paralelo temos o desenvolvimento da gestão ambiental no design de produtos, no
layout de processos produtivos que visam a ecoeficiencia na busca do desenvolvimento
sustentável. Neste contexto encontra-se a economia ambiental cujo objetivo é obter
melhor controle dos custos e benefícios dos aspectos econômicos ligados à
sobrevivência das empresas e de seus empreendimentos, dentro do tripé da
sustentabilidade: - Retorno econômico compatível com o investimento realizado;
Qualidade ambiental; Responsabilidade Social.
Em outras palavras o tripé do desenvolvimento sustentável é o equilíbrio sócioeconômico-ambiental. A economia é a ciência que estuda a atividade produtiva, os
problemas relacionados ao uso mais eficiente de recursos naturais escassos para a
produção de bens, suas combinações na alocação dos fatores de produção (terra, capital,
trabalho, tecnologia), distribuição de renda, na oferta e procura e nos preços das
mercadorias. Estuda a unidade de produção (empresa-microeconomia), a unidade de
consumo (família) ou a atividade econômica de toda a sociedade (macroeconomia).
A ecologia é a área das ciências biológicas que estuda os seres vivos e sua relação com
o meio ambiente. A maior unidade ecológica é a biosfera, que abrange os ambientes
onde vivem os seres vivos. Pode ser dividida em subunidades ecológicas menores, os
ecossistemas (deserto, floresta, lago). Existe um equilíbrio entre os organismos e o meio
ambiente, portanto, uma pequena modificação, pode alterar esse equilíbrio e modificar o
ecossistema. As mudanças naturais são lentas, mas as alterações ambientais provocadas
pelo homem, são violentas e suas conseqüências, imprevisíveis.
A eco economia ou economia ecológica ou economia ambientalmente sustentável é uma
nova economia que trata das atividades relacionadas ao meio ambiente, pois a economia
tradicional esta em conflito com os sistemas naturais da terra (terra – ecossistemas)
causando prejuízos econômicos. Requer que economistas e ecólogos trabalhem juntos
para a formulação de políticas econômicas que considerem os princípios da ecologia
(equilíbrio sócio-econômico-ambiental).
Neste cenário nada mais importante do que a Gestão ambiental como uma ferramenta,
um processo de articulação das ações dos diferentes agentes sociais que interagem em
um determinado espaço visando garantir a adequação dos meios de exploração dos
recursos naturais, com base em princípios e diretrizes previamente definidos. Isto torna
a gestão ambiental uma atividade política voltada a formulação de princípios e diretrizes
à estruturação de sistemas gerenciais e à tomada de decisões que têm por objetivo
promover de forma coordenada, o inventário, controle, proteção e conservação do
ambiente, visando atingir o objetivo estratégico do desenvolvimento sustentável.
O futuro promete mudanças profundas na humanidade, a população será estável, onde a
mais longo prazo a única sociedade sustentável será aquela cujos princípios e os valores

do desenvolvimento sustentável passem a reger a rotina dos seres humanos e
consequentemente das empresas e quaisquer outras organizações por eles formadas.

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL: Uma Análise de Modelos
Teórico-Conceituais Para o Contexto Brasileiro
Laíla Rodrigues Soares
José Célio Silveira Andrade
Resumo Expandido
O presente artigo é fruto de uma pesquisa desenvolvida no âmbito do Mestrado
Acadêmico em Administração da Universidade Federal da Bahia, a partir da observação
de que, embora os estudos acerca da Responsabilidade Social das Empresas (RSE) no
Brasil tenham se tornado bastante numerosos, em especial no decorrer da última década,
a grande maioria desses estudos (teses, dissertações, monografias) concentra-se em
analisar casos de programas empresariais, de ensino da RSE e de questões gerenciais
ligadas ao fenômeno (avaliação de programas, possibilidades de ganhos de imagem,
comprometimento dos funcionários, etc.). Poucos são os estudos que se propõem a uma
reflexão acerca da natureza do fenômeno, a ideologia por trás dele, o papel da firma na
estrutura sócio-econômica que a acolhe e as responsabilidades decorrentes deste.
Além disso, não há pesquisas acadêmicas mais abrangentes acerca das práticas
de responsabilidade social das empresas brasileiras, buscando categorizações,
entendimento de suas prioridades de investimentos, lógicas de escolha de ações, e o que
as empresas tomam como de sua responsabilidade. Assim, surgiu o interesse pelo
estudo das ações de responsabilidade social das empresas brasileiras à luz de alguns
esquemas conceituais acerca da RSE, buscando identificar ou construir modelos
teóricos que efetivamente traduzam a natureza do fenômeno da responsabilidade social
assumida pelas empresas brasileiras. Para tanto, foi feita uma extensa revisão de
literatura; e posterior análise dos dados de pesquisa realizada no ano de 2004 pelo
Instituto Akatu (em parceria com o Instituto Ethos) junto às empresas brasileiras sobre
suas ações de Responsabilidade Social Empresarial.
As preocupações e o comprometimento das organizações brasileiras com uma
responsabilidade social foram traduzidos nos dados através de duas variáveis: os temas
que são focos das empresas e aqueles pelas quais elas não demonstram interesse. Por
fim, os modelos conceituais visitados foram confrontados com o resultado da análise
dos dados das ações de Responsabilidade Social das empresas brasileiras, chegando a
algumas conclusões sobre as possibilidades de análise do contexto brasileiro com base
na literatura visitada.
A principal contribuição do estudo consiste na categorização das ações de RSE
das empresas brasileiras, bem como uma reflexão acerca da pertinência dos modelos
conceituais existentes para sua análise. Nota-se que a maioria das ações empreendidas
foca o relacionamento com clientes. Algumas destas ações estão ligadas a imposições
ou resguardo de possíveis sanções legais, como a garantia de fornecimento de notas
fiscais, a adoção de critérios para uso das informações sobre clientes e orientação para
uso correto dos produtos, já que danos causados pelo mau uso podem comprometer a
empresa em termos legais e de imagem.
Os resultados encontrados se afinam com a idéia de que as práticas de RSE
visam legitimar as atividades da empresa e evitar sanções mercadológicas e legais,

garantindo assim seu objetivo maior, qual seja, a geração de dividendos para seus
proprietários. Os modelos analisados trazem, de alguma forma, três abordagens para a
RSE: uma que a nega, afirmando que tais investimentos não devem ser feitos pela
firma, que deve apenas realizar investimentos produtivos; uma que afirma ser um
compromisso da organização o engajamento em questões sociais e pela ética nos
negócios; e uma abordagem intermediária, que admite que as empresas assumam certas
responsabilidades sociais ligadas ao seu negócio, que se não se traduzem em ganhos
financeiros, contribuem para a sustentabilidade da organização pelas questões da marca
e imagem.
Em nenhum dos casos, o perfil das ações de responsabilidade social as empresas
brasileiras coincidiu com os extremos trazidos pelos autores, mas pelas abordagens
intermediárias e fortemente ligadas ao negócio. A responsabilidade social das empresas
brasileiras aparece como um meio, uma forma de conduzir seus negócios. Num plano
ideológico, os modelos caminham entre as idéias mais liberais, para as quais o único
bem-estar advindo da existência da empresa decorre da geração de trabalho, bens,
serviços e riquezas; até aquelas que consideram que a empresa pode/deve assumir a
responsabilidade de promover o bem-estar social.
As categorizações que se adequam às práticas das empresas brasileiras situam-se
assumem fortemente que as empresas adotam ações de responsabilidade social como
parte de seu negócio. O pensamento de Jones (1996), mais generalista, se mostra o mais
pertinente para uma abordagem teórica do fenômeno da responsabilidade social
empresarial e as possibilidades de sua manifestação; trazendo inclusive uma
fundamentação conceitual e ideológica que inclusive subsidia análises com base nos
modelos de Wood (1991), Curado (2003) e Quazi e O’Brien (2000).
Para pesquisas futuras sobre o tema, pode-se pensar em trabalhos com foco na
decisão gerencial do desenvolvimento de práticas de responsabilidade social
empresarial: momento e critérios de decisão, participação ou não da comunidade,
tratamento de custos, setor responsável pelo planejamento e desenvolvimento da
atividade, etc. Tais dados revelariam muitas questões relacionadas à motivações da
empresa (questões de imagem, ganhos de vantagem competitiva, de produtividade do
público interno, etc.) determinantes para uma categorização das ações de RSE. Além
disso, análises a partir de diferentes variáveis como tamanho da empresa, ramo de
atuação, tempo de mercado, grau de internacionalização, dentre outros, podem ser
objeto de trabalhos futuros. Isso possibilitaria maior reflexão sobre variáveis que
interferem no comportamento socialmente responsável das empresas brasileiras e, logo,
nos modelos mais apropriados para sua análise.

ANÁLISE AMBIENTAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NA CIDADE
DE SANTA CRUZ DO SUL/RS

RESUMO
Os resíduos sólidos urbanos há muito tempo estão no centro de discussões ambientais
em virtude de representarem um problema potencial de saúde pública e ambiental em caso de
mau gerenciamento. O crescimento dos centros urbanos, aliado ao desenvolvimento
econômico, conduziu o aumento nas taxas diárias de produção de resíduos, tornando-se um
problema no caráter de destinação final às municipalidades.
Apesar do comprometimento legal do município para com seus resíduos urbanos,
ainda são verificadas muitas lacunas entre as premissas que regem o gerenciamento e a
contribuição da população, indústrias e empresas, no processo de geração, separação e
tratamento final dos resíduos sólidos urbanos.
Aliado a isto, este estudo comprometeu-se na realização de uma análise ambiental dos
resíduos sólidos urbanos na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, localizada na região central do
estado. Paralelo a análise ambiental, objetivou-se localizar a posição do município frente à
realidade brasileira, e propor alternativas à implementação dos serviços de saneamento
urbano/coleta de lixo, ao mesmo tempo que, incentivar novas ações de âmbito educacionalambiental.
Para isto, fez-se uso de métodos de revisão bibliográfica pertinentes aos resíduos
sólidos urbanos em seu contexto geral, um levantamento de informações através da empresa
terceirizada, responsável pelos serviços de coleta e triagem da cidade por meio de visita
técnica, uma pesquisa por meio de entrevista para situar o nível de informação a cerca do
programa de coleta seletiva instalado na cidade e apreciação dos dados através de análise
estatística.
Para avaliação, os dados teóricos obtidos foram confrontados com dos dados reais de
referência da empresa responsável pelos resíduos na cidade. Foi possível constatar que a
cidade de Santa Cruz do Sul encontra-se dentro das indicações teóricas de taxa per capita de
geração e coleta de resíduos.
Além disso, foi feita uma estimativa da produção de resíduos, frente ao perfil regional
sul do país. Para este cálculo foram levadas em consideração a representatividade do produto
interno bruto (PIB) do município e a taxa de geração de resíduos. A partir desta aproximação,
revelou-se que apenas metade de todo lixo produzido é de fato coletado. Em virtude de
empresas multinacionais instaladas na cidade, o valor do PIB do município é elevado, e
assumiu-se o valor de geração de resíduos superestimado.
Durante a visita técnica à estação de triagem, observou-se falhas de processo, já
conhecidas pela gerência da empresa. Estas falhas estão associadas ao processo de separação
dos materiais decorrente da pequena extensão da esteira rotativa, ocasionando perda de
aproveitamento de materiais, pois grande parte dele não consegue ser devidamente separado e
segue para o aterro em Minas do Leão.
Para as entrevistas, alguns bairros da cidade foram selecionados, seguindo um critério
aleatório de escolha, com participação de uma pequena fração da totalidade das residências. O
resultado da pesquisa foi analisado estatisticamente, com cálculos de medidas de tendência
central e dispersão.
Esta análise permitiu caracterizar a pesquisa como experimento de média precisão,
necessitando de um incremento significativo de entrevistados para maior consistência dos
resultados. Mesmo assim, a pesquisa foi considerada válida no sentido de sinalizar a carência

de informação, referentes aos resíduos sólidos urbanos, apontando a tomada de decisões
pertinentes ao gerenciamento e educação ambiental nos diversos bairros.
Durante a realização da entrevista, muitos moradores questionaram a funcionalidade
da coleta seletiva nos bairros, afirmando não reconhecer a real idealização do programa.
Segundo eles, não existe uma total sensibilização dos moradores que deveriam participar mais
efetivamente desta ação.
O impacto sobre os recursos naturais impele a tomada de ações de curto e médio
prazos, no formato de alternativas aos sistemas de destino final de resíduos, e também o
traçado de ações em longo prazo, envolvendo a educação ambiental da futura geração. Em
muitos casos, como observado durante a pesquisa nos bairros da cidade, são as crianças que
incentivam e priorizam a separação do lixo, revelando a importância desta atitude em relação
ao meio ambiente.
Após a visualização do panorama dos resíduos na cidade de Santa Cruz do Sul, foi
elaborada uma proposta de gerenciamento de resíduos partindo do problema antecessor à
coleta. A produção de lixo deve ser controlada por meio de conscientização ambiental,
conforme também previsto pelos moradores durante a pesquisa, conseguida via política dos 3
R’s. Para tanto, serão realizadas palestras e reuniões de debate com intenção esclarecedora a
respeito dos principais questionamentos sobre os resíduos sólidos urbanos, a situação de
alguns países e do Brasil, fazendo referência a região sul até a cidade de Santa Cruz do Sul.
Conforme a falta de esclarecimento vista durante a pesquisa, as crianças e adultos
serão o público alvo, abrangendo entidades de ensino e educação, estabelecimentos
comerciais, industriais e associações de bairro. As questões pertinentes ao 3R’s e assuntos
relacionados ao gerenciamento de resíduos serão abordados em palestras periódicas. Junto às
direções educacionais e empresariais, buscará se incentivar programas de reuso interno e
separação de materiais incrementada, seguidamente, pela coleta seletiva.
Esta iniciativa se propõe trabalhar essencialmente no consumo consciente de materiais
e na orientação durante o descarte. Esta ação é avaliada como fundamental a todo trabalho de
conscientização, caracterizando-se como uma iniciativa de redução de resíduos na sua origem.
Ainda objetiva-se debater com as associações de bairro a criação um comitê de
gerenciamento de resíduos sólidos por bairros, cuja intenção será a extensão da coleta seletiva
e responsabilidade no progresso do sistema, que depende efusivamente da participação e
consciência ambiental por parte da população.
Além da ampliação do sistema de coleta seletiva, busca-se incentivar a criação de uma
área de compostagem da fração orgânica do lixo, criando uma fonte de adubo para canteiros
municipais, e venda para demais interessados.
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Resumo ampliado
Este artigo traz os resultados de um estudo que procurou identificar a percepção de gestores de
recursos humanos (RH) e de outras áreas - em 15 empresas indicadas como tendo RH estratégico
- acerca de qual valor a área tem agregado para a organização, o que inclui a consideração ao
conceito de sustentabilidade, e de como estas tem lidado com o desafio da mensuração dos
resultados. Considera-se que RH estratégico e sustentabilidade são conceitos próximos, na
medida em que ambos implicam assumir uma visão de negócios de longo prazo. Considerou-se
que o tema focal do estudo é ainda carente de estudos empíricos capazes de sedimentar
categorias de análise que permitam abordagens de orientação mais quantitativa, e o interesse em
conhecer mais profundamente as percepções de atores organizacionais diretamente envolvidos
com o fenômeno da transição paradigmática em curso na área de gestão de pessoas, de um RH
tradicional para a assunção de traços mais estratégicos, esta pesquisa assumiu uma natureza
qualitativa e de caráter exploratório. Pretendeu-se com isso, além de trazer contribuições para o
campo acadêmico e organizacional em torno da reflexão sobre o fenômeno em curso, sinalizar
pontos de investigação para futuros estudos nessa área. Tendo em vista o objetivo da pesquisa, as
organizações estudadas foram selecionadas observando três critérios essenciais, a saber: ser uma
organização, no mínimo de médio porte; possuir, segundo a indicação de especialistas da área de
RH consultados, traços de uma área de RH estratégica ou em processo de transição; e a
disponibilidade para a realização de entrevistas com o gestor de RH e com outro gestor de
qualquer das demais áreas da organização. A coleta de dados foi realizada a partir de entrevistas
em profundidade com quinze (15) gerentes de RH e com 15 de outras áreas, em 15 organizações
de diferentes setores econômicos, da região da grande Porto Alegre, todas detentoras de uma área
de RH com fortes traços orientados para a estratégia. As entrevistas foram agendadas sempre
com gestor de RH, que depois indicava cerca de três gestores de áreas diversas – o gestor que
tinha melhor disponibilidade participava da pesquisa. Foram ouvidos gestores da área de
produção (4), financeira (1), planejamento (3), qualidade (2), mercadológica (2),
desenvolvimento (2) e um presidente da empresa (1). O instrumento utilizado para a investigação
foi a entrevista semi-estruturada e para o tratamento dos dados foi realizada análise
interpretativa, com base na elaboração teórica concebida. Como principais resultados destacamse que grande parte dos gestores entrevistados apresentou dificuldade em mostrar de que modo
atuam enquanto RH estratégico, não possuindo ferramentas capazes de auxiliar na medição do
impacto das ações de RH sobre os colaboradores, sobre a estratégia. Os que mais fortemente
trouxeram elementos para demonstrar a atuação estratégica da área (apenas 4 empresas) a
fizeram apontando questões como: já alinham as práticas de RH as estratégias de gestão,
orientando a decisão e a ação; atuam com conhecimento do negócio como um todo e numa
perspectiva de longo prazo; assumem um papel de interventor no planejamento estratégico da
empresa como um todo e a partir deste; desenvolvem estrategicamente a seleção (priorizando
recrutamento interno), a avaliação (com participação e posicionamento de todos), a remuneração
(adequada e estabelecida por critérios claros) e o desenvolvimento (plano de carreira, retenção

de talentos, incentivos a educação e aprendizagem); e favorecem a atuação das equipes, cabendo
ao profissional de RH o papel de aconselhamento e coordenação dos esforços para que os
gerentes possam desempenhar seu papel de gestores de pessoas. Nesses casos, o discurso tanto
dos gestores de área quanto os de RH foram convergentes, o que demonstra que a área está
conseguindo desempenhar o seu papel, sendo reconhecida pelos seus pares e diretoria, que a
legitima como tal. Além disso, no que se refere a prática de sustentabilidade, embora alguns
tenham comentado a preocupação com a ação a longo prazo, não houve resposta enfatizando as
dimensões além da econômica-financeira, o que demonstra que as dimensões social e ambiental
ainda podem não estar ocupando uma dimensão estratégica para os respondentes ou não estarem
sendo ligadas a atuação da área de RH. Quanto a mensuração dos resultados, ficou evidente um
crescimento, em relação a tempos passados, de uma preocupação tanto por parte da empresa em
avaliar e saber como e quanto é a contribuição vinda do setor de RH para o alcance dos
resultados traçados de modo geral, quanto da própria área buscar demonstrar seu valor perante os
demais setores da organização, estando o uso de BSC como ferramenta central. Entretanto, não
foram mencionados indicadores que demonstrassem o impacto de sua ação sobre custos sociais e
ambientais da organização, sobre a inovação, dentre outros referidos como importantes na
literatura. É fato que existe a necessidade de aprimoramento dos sistemas e indicadores de
mensuração de resultados, de modo que a área consiga efetivamente mostrar sua contribuição ao
negócio e a sustentabilidade da organização. Os profissionais de RH sinalizam uma preocupação
nesse sentido e estão, como indica esse estudo, em busca de construir sistemas e métricas que
melhor se ajustem as suas empresas, dentro de valores e culturas específicas.

A Política de Gestão Ambiental Municipal para Geração do Desenvolvimento Local e
Sustentável: Um Estudo de Caso na Comunidade Barragem, da Fazenda SacoSerra Talhada/ PE.
Nadja Macedo de Araújo, Geyza Leyde Camello Lustosa e Luciano Pires de Andrade

No município de Serra Talhada, localizada no Sertão do Pajeú/PE, encontra-se a
Fazenda Saco, a cerca de 3 km do centro da cidade, que cedia o Instituto de Pesquisas
Agronômicas (IPA). A Fazenda Saco é composta pelas comunidades: Barragem, Vila do IPA,
Alto do Cacete, Piau, Curral Velho e Cumbuco.
A comunidade da Barragem como as demais comunidades se encontram em uma área
que se necessita promover um papel social, o que se justifica, a motivação para a realização
desse projeto nesta comunidade, onde vivem pessoas carentes que tem deficiência na
alimentação, educação, saúde e que não são assistidos pelo Instituto de Pesquisa Agronômica
(IPA) ou pela Prefeitura da Cidade. E segundo relato da Secretaria de Planejamento da
Prefeitura de Serra Talhada não há nenhum projeto para promover o desenvolvimento local e
sustentável ou até mesmo uma gestão ambiental para a região.
A Comunidade da Barragem é um ambiente extremamente carente, necessitado de
uma transformação estrutural, social, econômica e profissional. Composta por uma população
sem expectativas de melhoria de vida.
Este trabalho teve como objetivo realizar um perfil sócio-econômico da Comunidade
Barragem, no município de Serra Talhada e diagnosticar os reflexos da política de gestão
ambiental municipal na comunidade da Barragem da Fazenda Saco no Desenvolvimento
Local e Sustentável.
A pesquisa realizada tem caráter descritivo e exploratório. Em relação à amostragem,
estabelece-se como população ou universo a Comunidade Barragem da Fazenda Saco. Tendo
como amostra da população, homens e mulheres, com faixa etária acima de 15 anos. A coleta
de dados foi estruturada em duas fases: A) A partir de dados secundários, que teve como base
o relatório “I Censo e Diagnóstico Sócio-Econômico da População da Fazenda Saco”,
levantou-se informações sobre as condições sócio-econômicas da comunidade. B) Realização
de entrevista com aplicação de questionário, que foi fundamentado no referencial teórico, para
verificar e analisar as perspectivas e interpretações da comunidade sobre o DLS e a Gestão
Ambiental. E o instrumento de coleta de dados conteve perguntas fechadas e abertas, sem
identificação dos entrevistados.
Em relação ao perfil da comunidade da Barragem, verifica-se que 83,33% das pessoas
estão no mercado de trabalho e 16,67% dos entrevistados não trabalham. E entre as profissões
exercidas pelos entrevistados, predominam a de confecção de Carvão, que atualmente foi
proibida pelo IPA. A fonte de renda varia principalmente entre bolsas do governo,
aposentadorias, “bicos”, podendo chegar a uma renda de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
A maioria da população são não-alfabetizados, dando um indicativo da baixa
escolaridade da população.
A comunidade mora no terreno do IPA, e pelo fato de não serem donos das terras a
qual residem, eles não podem solicitar financiamentos produtivos, como por exemplo, os do
Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF).
Quanto à infra-estrutura desta comunidade, verifica-se que eles têm energia elétrica,
não possuem água encanada, e nenhuma estrutura de saneamento básico.
Quando se analisa a questão de ações sociais proporcionadas por órgãos públicos,
verifica-se que a Comunidade não possui nenhum tipo de ajuda ou incentivo. Nem ações
financeiras também são realizadas, nem mesmo para a comunidade fazer sua compra de
sementes para realização de suas precárias atividades agrícolas.

Quanto à consciência da conservação do espaço a qual está inserido, a comunidade
mostra-se relativamente cônscia, mas tem o hábito de fazer a queima de madeiras para a
produção de carvão. Então, não tem a visão de que é preciso assegurar a conservação dos
recursos naturais, como base para potencializar as condições para melhorar a qualidade de
vida e da população local.
Em relação aos pontos mais críticos de degradação ambiental, o mais observado pela
comunidade é o lixo, sendo um aspecto presente na comunidade, porque eles jogam o lixo no
“mato” e posteriormente queima-o, devido à ausência de política de gestão ambiental na
comunidade.
A partir deste trabalho percebeu-se que, em sua maioria, a população da Comunidade
da Barragem, vive numa situação precária, onde as condições de habitação, em virtude da
falta de saneamento, abastecimento de água e infra-estrutura das residências, de acesso à
educação, assistência à saúde familiar e alto nível de informalidade e subempregos,
corroboram para este cenário.
De outro lado, a falta de políticas públicas por parte do município potencializa estes
problemas, mostrando até mesmo certo descaso para as condições de vida desta comunidade,
o que começa a gerar, além da precária qualidade de vida da população local, a baixa estima
das pessoas, ou seja, sem motivação para tentar mudar este cenário.
Já do ponto de vista do desenvolvimento local da comunidade, percebe-se que falta de
escolaridade e qualificação profissional dificulta o acesso destas pessoas a desenvolver
atividades que gerem uma renda maior.
Por sua vez, a prática de ações que degradam o ambiente é proveniente ou da
necessidade de gerar renda para a família ou por desconhecimento. Assim, acredita-se que
com um trabalho de qualificação profissional e educação ambiental, pode ter excelentes
resultados na comunidade, inclusive com o incentivo para a implementação de ações de
caráter de economia solidária.
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RESUMO AMPLIADO
A incorporação da sustentabilidade nos negócios vem ganhando crescente atenção de diversos
grupos de interesse, como investidores, sociedade civil, clientes e mídia. Porém, somente é
possível integrar de forma efetiva os aspectos sociais e ambientais na estratégia empresarial
quando as empresas conseguem estabelecer uma justificativa de negócios para um bom
desempenho socioambiental; quando isto não acontece, tal integração fica vulnerável a mudanças
na gestão, ciclos financeiros e mudanças nas prioridades das sociedades. Neste contexto, este
trabalho examinou as informações públicas de instituições do setor bancário brasileiro para
entender até que ponto a divulgação de informações sobre as iniciativas socioambientais dessas
empresas faz associação com o desempenho financeiro corporativo. O estudo utilizou somente
dados secundários, incluindo relatórios de sustentabilidade, relatórios anuais e sites corporativos.
A amostra da pesquisa contou com os 45 maiores bancos múltiplos e comerciais do país, que
disponibilizaram pelo menos uma das fontes de dados necessárias para a condução deste trabalho.
A revisão de literatura identificou um grande número e variedade de práticas para a
sustentabilidade em instituições financeiras, com variados graus de dificuldade de quantificação e
associação com desempenho financeiro. O critério para a seleção das práticas analisadas foi que
elas deveriam ser de similar dificuldade de quantificação. Desta forma, optou-se, inicialmente,
pela escolha de práticas que estivessem diretamente ligadas à geração de receitas para o banco,
ou seja, às atividades-fins do negócio. A escolha utilizou, primariamente, dois documentos: o
Relatório de Sustentabilidade 2006 do Banco ABN AMRO Real, pois a atuação desta instituição
na área de sustentabilidade já lhe valeu diversos prêmios e o Questionário ISE 2007, específico
para instituições financeiras. O exame dos dois documentos revelou cinco práticas iniciais que se
enquadravam neste critério: microcrédito, fundos socialmente responsáveis, financiamentos
socioambientais, seguros ambientais e atividades relativas ao mercado de carbono. Optou-se, em
seguida, pela inclusão de duas outras práticas, que embora não se enquadrassem no critério
descrito acima, mostraram-se relevantes para o setor bancário: avaliação de riscos
socioambientais em financiamentos e ecoeficiência. A avaliação de riscos socioambientais foi
escolhida devido a indicações na revisão da literatura da grande relevância desta prática no
contexto da sustentabilidade bancária, sendo considerado o principal, embora indireto, impacto
do setor no meio-ambiente e na sociedade. Já a ecoeficiência foi somada ao quadro das práticas
analisadas por ser a principal fonte de impacto socioambiental direto de uma instituição
financeira, tendo em vista a sua natureza de prestadora de serviços e, portanto, sem qualquer
atividade extrativista ou produto nocivo ao meio-ambiente. Chegou-se, portanto, a um conjunto
de sete práticas para análise. Em seguida foram definidos, com base na revisão da literatura,
indicadores relacionados com cada um dos níveis em cada uma das práticas. Os indicadores
buscaram construir a justificativa de negócio de cada uma destas práticas, ou seja, como cada
uma delas estaria contribuindo para o desempenho financeiro corporativo. Para determinar a
associação com o desempenho financeiro na divulgação de informações, as informações

coletadas foram segmentadas em cinco níveis, em ordem crescente de integração com o
desempenho financeiro, baseando-se em metodologia desenvolvida por Epstein (2003). Quando
encontrado mais do que um nível de divulgação de informações socioambientais para uma
mesma prática em um banco, prevaleceu o nível mais alto, considerando-se que representa um
esforço adicional para a mensuração do desempenho. Quando a divulgação de informações sobre
determinado conglomerado bancário segmentou os dados entre as diversas instituições que
compõem a holding, foi considerado também o maior nível de integração. Em linha com estudos
anteriores, os resultados encontrados revelaram que as instituições do setor bancário brasileiro
associam pouco suas práticas de sustentabilidade com o desempenho financeiro corporativo na
divulgação pública de informações. Além da baixa associação com o desempenho financeiro,
constatou-se que a maior parte das empresas da amostra não divulgou qualquer informação sobre
as práticas de sustentabilidade analisadas neste trabalho. Adicionalmente, dentre as práticas
analisadas, a ecoeficiência foi a que apresentou maior associação com o desempenho financeiro,
enquanto práticas ligadas diretamente às atividades fins do negócio mostraram menor integração
com o desempenho financeiro na divulgação pública de informações. Em relação às fontes, as
informações foram encontradas na sua maior parte em relatórios de sustentabilidade e tanto as
práticas de sustentabilidade, como os maiores níveis de associação destas com o desempenho
financeiro, se fazem mais presentes na divulgação dos bancos de maior porte da amostra. Deve-se
questionar porque essas iniciativas de sustentabilidade estão sendo tão pouco integradas com o
desempenho financeiro nas informações públicas. Uma possibilidade é que essas práticas
simplesmente não são economicamente atrativas e, embora seu desempenho financeiro seja
acompanhado internamente, para os gestores destas instituições os benefícios de sua implantação
estão principalmente relacionados aos ativos intangíveis, como marca e reputação. Sendo vistas
como instituições com boas práticas socioambientais, elas estariam obtendo maior
reconhecimento de sua marca e melhorando sua reputação diante dos consumidores e outras
partes interessadas, sem que estas práticas precisem trazer retornos financeiros positivos de curto
prazo e sem demanda forte das partes interessadas pelas informações financeiras destas
iniciativas. Outra possibilidade é que os bancos analisados considerem como estratégicas as
informações sobre os benefícios financeiros das práticas de sustentabilidade. Neste caso, estariam
escondendo informações de receitas e lucros, por exemplo, para desestimular determinados
movimentos competitivos por parte de outras instituições do setor. Os resultados encontrados
podem ajudar tanto a gestão dos bancos, indicando a possibilidade de adotar práticas sustentáveis
e a conveniência de divulgá-las eficientemente, como a comunidade acadêmica, posicionando o
estágio atual de evolução das instituições financeiras e apontando oportunidades de pesquisas
quantitativas e qualitativas.
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RESUMO AMPLIADO
A associação entre finanças e sustentabilidade corporativa (SC) ganhou relevância nos
últimos anos, com os gestores de ativos financeiros buscando alternativas para a inclusão dos
aspectos sociais e ambientais na seleção de carteiras de investimentos, através da
incorporação dos conceitos de Triple Bottom Line e Investimento Socialmente Responsável
(ISR). Faz parte da rotina dos mercados de capitais internacionais a divulgação do
desempenho de índices de ações voltados para empresas que atendam aos conceitos de SC,
tendo o Brasil entrado recentemente neste segmento. Este trabalho examinou o desempenho
no mercado de capitais de índices internacionais e fundos de ações nacionais orientados para
o conceito de ISR, estabelecendo comparações de risco e retorno com seus respectivos
benchmarks. Tentou, assim, contribuir para a identificação dos possíveis impactos sobre o
desempenho financeiro decorrentes da incorporação de aspectos sociais e ambientais nas
decisões de alocação de recursos. A escolha dos índices internacionais foi determinada por
acessibilidade, considerando a disponibilidade de dados referentes às séries de retornos. No
caso brasileiro, foram examinadas todas as iniciativas existentes até o horizonte temporal do
estudo. Este horizonte foi estabelecido como dezembro de 2005, por representar um marco no
conceito de ISR no mercado de capitais brasileiro, com o lançamento pela Bolsa de Valores
de São Paulo(BOVESPA) do Índice de Sustentabilidade Empresarial(ISE). Para realizar
comparações entre o desempenho financeiro dos índices e fundos e seus respectivos
benchmarks, foram coletadas as séries de retornos dos índices internacionais nas bases de
dados Datastream e Bloomberg, enquanto as informações nacionais foram coletadas na base
Quantum. O período de análise escolhido foi de 60 meses, usualmente utilizado para cálculo
de coeficientes beta por acadêmicos e profissionais de finanças. Como nem todos os índices
internacionais dispunham de informações neste horizonte de tempo, trabalhou-se, também,
com dois períodos mais curtos, de 35 meses (definido pelo surgimento do índice Ethibel) e de
20 meses (decorrente do lançamento do índice JSE). Para as séries de retornos dos fundos de
investimentos nacionais, a escolha do período deveu-se à data de criação dos fundos ISR, ou
seja, 50 meses, no caso do Ethical FI e Ethical II FI, e 23 meses, no caso do Itaú Excelência
Social.
Para o tratamento das séries dos retornos, primeiramente foram calculados os retornos
acumulados dos índices e fundos ISR e dos respectivos benchmarks, além do excesso de
retorno acumulado. Para verificar se o excesso de retorno acumulado era estatisticamente
diferente de zero foi realizado um teste t bicaudal, onde a hipótese nula consistiu na igualdade
da média das séries. Adicionalmente, foi realizado um teste F unicaudal para verificar a
existência de diferenças significativas nas variâncias das séries de índices e fundos ISR em
relação aos seus benchmarks, onde a hipótese nula consistiu na igualdade da variância das
séries. Para os dois testes foi utilizado o nível de significância de 5%. Finalmente, para
examinar o risco relativo dos índices internacionais foi calculado o Índice de Sharpe
generalizado, através da divisão do prêmio de risco da carteira pelo seu desvio-padrão, de

forma a expressá-lo por unidade de exposição ao risco. Adotou-se como benchmark o índice
MSCI, publicado pelo banco de investimentos Morgan Stanley e muito utilizado para
comparações de desempenho no mercado de capitais. Não foram rejeitadas as hipóteses de
igualdade entre as médias e variâncias das séries de retornos dos índices internacionais ISR,
quando comparadas com seus respectivos benchmarks. As médias do Índice de Sharpe para as
séries de índices ISR foram de -0.018, 0.016 e 0.009 para os três períodos analisados (20, 35 e
60 meses) e para os benchmarks foram, respectivamente, -0.082, 0.052 e 0.031. Para o
período de 20 meses, quatro índices de sustentabilidade superaram seus benchmarks, o
mesmo ocorrendo com três índices e um índice nos períodos de 35 e 60 meses,
respectivamente. Em relação aos fundos ISR nacionais, todos apresentaram excesso de
retorno positivo em relação aos seus respectivos benchmarks, nos dois períodos analisados.
Não foi possível, no entanto, rejeitar a hipótese de igualdade entre médias e variâncias das
séries de retornos desses fundos em comparação com seus benchmarks. Cabe ressaltar que é
preciso cautela na validação estatística desses testes, devido à falta de independência entre
algumas séries de retornos e à extensão das séries históricas, com horizonte temporal limitado
pela época de surgimento do conceito de ISR no mercado de capitais. De qualquer forma, não
ficou evidenciado nenhum impacto financeiro, positivo ou negativo, decorrente da adoção de
critérios sociais e ambientais na composição das carteiras. Em conclusão, embora os
Investimentos Socialmente Responsáveis tenham crescido nos últimos anos, não existem
evidências suficientes sobre o impacto, positivo ou negativo, no desempenho de carteiras de
investimento decorrente da incorporação de critérios socioambientais nas decisões de
alocação de recursos. À medida que os padrões de responsabilidade social e ambiental forem
definidos e divulgados publicamente de forma mais transparente, a influência do conceito de
ISR na gestão de empresas e na administração de carteiras pode ganhar importância e se
refletir de maneira mais visível no desempenho financeiro. O horizonte de tempo parece ser,
ao mesmo tempo, a razão e a solução para as dúvidas sobre a interação entre o conceito de
ISR e os objetivos financeiros das organizações. Razão, no curto prazo, fazendo com que a
adoção do conceito possa resultar em aumento de custo sem benefícios claros e tangíveis;
solução, no longo prazo, onde a sustentação do desempenho financeiro das empresas
dependerá da preservação e desenvolvimento das diversas formas de capital, incluindo o
humano e o natural. A contribuição deste trabalho está em retratar o presente, levantando
questões para exame pela comunidade acadêmica e pelo meio empresarial, ao mesmo tempo
em que apresenta um procedimento que pode ser replicado em estudos futuros, permitindo o
acompanhamento da evolução da interação entre questões socioambientais desempenho
financeiro corporativo.
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Resumo Ampliado
As organizações industriais estão cada vez mais sujeitas as exigências da sociedade e a
adoção de estratégias que possibilitem a melhoria do desempenho empresarial com a mínima
interferência ao meio ambiente, ou seja, uma adequada gestão ambiental. Em função dessa
exigência espera-se um posicionamento mais adequado e responsável, a fim de minimizar as
diferenças entre resultados econômicos e sociais, pois em se tratando da importância dada à
qualidade de vida, a população espera das organizações uma nova postura diante dos
problemas que podem causar ao meio ambiente (ANDRADE et al., 2002). Neste contexto
mostra-se pertinente analisar as mudanças ocorridas nas organizações visando sua adaptação a
uma gestão ambiental responsável. A pesquisa, relatada neste artigo, analisou o processo de
adaptação estratégica em uma indústria de fundição influenciada pela Gestão Ambiental. Para
tanto, buscou-se: a) descrever o processo de adaptação estratégica; b) identificar as mudanças
organizacionais; c) relatar o contexto nas quais as mudanças ocorreram; e, d) relacionar as
mudanças com as abordagens conceituais de gestão ambiental. Como metodologia utilizou-se
de pesquisa qualitativa, tendo como estratégia de pesquisa o estudo de caso único, em uma
indústria de fundição de Joinville, Santa Catarina. O trabalho se encaixa no contexto de
estudo descritivo, que pode ser operacionalizado através de estudos transversais, surveys ou
estudos longitudinais (HAIR et al., 2005), sendo este último, escolhido para nortear essa
pesquisa. Assim, a história organizacional foi estudada em pontos diferentes no tempo e em
condições que mudam nos intervalos de tempo, denominados de períodos, sendo que estes
intervalos selecionados refletem os estágios nos quais os eventos (mudanças) ocorreram. Para
a investigação do problema, esta pesquisa se valeu da abordagem de Pettigrew (1987) que
propõe investigar o cenário da mudança em três dimensões: o processo, o conteúdo e o
contexto. O processo de mudança refere-se às ações, reações e interações das várias partes
interessadas, quando procuram alterar a empresa em seu estágio presente com vistas ao futuro.
O “quê” da mudança está contido no elemento conteúdo, o “por quê” da mudança deriva da
análise do contexto interno e externo, e o “como” da mudança pode ser entendido através da
análise do processo. A coleta de dados foi realizada através de entrevistas e consultas a
documentos organizacionais e de outras fontes secundárias, abrangendo todo o período de
vida da indústria, desde sua fundação em 1938 até 2007. A escolha dos participantes da
amostra para as entrevistas foi intencional, porque a pesquisa buscou contemplar os
stakeholders internos da empresa, a comunidade e o poder público municipal, envolvidos com
as questões ambientais, e que tivessem conhecimento sobre os assuntos em questão. Na
empresa foram entrevistados os profissionais com atuação na área de engenharia da qualidade,
segurança e meio ambiente, todos com experiência de mais oito anos de atividade e
responsáveis em abordar o tema em nome da organização. Externamente à empresa foram
entrevistados: o presidente da Fundação Municipal do Meio Ambiente – FUNDEMA e, o
Presidente da Associação de Moradores (em sua segunda gestão à frente da instituição) e
morador do bairro onde está instalada a empresa pesquisada. Os dados secundários foram
levantados em documentos organizacionais, leis e regulamentações sobre o tema de estudo,
periódicos, livros, teses, dissertações, e documentos em órgãos governamentais. Concluiu-se

que a empresa passou por quatro períodos em seu processo de adaptação, quais sejam:
Período I, de 1938 até 1954, em que a empresa objetivou dar início e concretizar sua
industrialização; Período II, de 1955 até 1981, no qual a organização preocupou-se
fundamentalmente com as questões energéticas; Período III, de 1982 até 1999, a empresa
buscou a adequação ambiental do parque fabril; e, finalmente, no Período IV, de 2000 até
2007, apresentou a formalização de sua gestão ambiental. No Periodo I os principais eventos
foram: a fundação, sua localização na área central da cidade e decisão da matriz energética.
Esse período foi associado ao ambientalismo industrial de Hoffmann (1999) e ao Greening
deliberado reativo de Winn e Angel (2000). No Periodo II a indústria criou o Serviço de
Reflorestamento, a Comisão de Racionalização Energética e a Comissão Interna de Controle
Ambiental, fatos que a ligaram com a fase de gestação de Sharma et al (1999), a estratégia
reativa segundo Meredith (1995) e a estratégia ambiental reativa segundo Rhee e Lee (2007).
No período seguinte, os principais fatos constatados foram a mudança na matriz energética de
alguns processos, investimentos em sistemas de controle ambiental, assinatura de
financiamento para pesquisa e desenvolvimento e a notificação de uma Ação Cívil Pública.
Desta forma, o período foi associado a fase de ação segundo Ackerman e Bauer (1976), fase
de politização segundo Sharma et al (1999), fase de estratégia intermediária segundo
Meredith (1995) e estratégia focada de Rhee e Lee (2007). No último período, a assinatura de
um Termo de Ajuste de Conduta, nova mudança da matriz energética, a implantação do
Sistema de Gestão Ambiental, a adequação do aterro industrial e da estação de tratamento de
efluentes, a obtenção da certificação e da re-certificação ISO 14001, foram os eventos
constatados, que ligaram a empresa a fase de ação de Ackerman e Bauer (1976), do grupo Cestratégico de Rondinelli e Vastag (1996), fase de legislação e litigação de Sharma et al
(1999), ambientalismo estratégico de Hoffmann (1999), fase de estratégia inovativa de
Meredith (1995), greening deliberado proativo de Winn e Angell (2000) e proativa
estrategicamente de Rhee e Lee (2007). Desta forma constata-se que os temas - adaptação
estratégica e gestão ambiental - podem formar um novo campo de pesquisa organizacional,
que pode ser explorado por várias vertentes do conhecimento. Neste contexto as teorias da
Administração podem formar um arcabouço teórico e prático para o desenvolvimento destes
temas de forma interligada. Sendo assim, estudar a Gestão Ambiental, adotada por empresas
industriais e as adaptações às mudanças que se fizeram necessárias nas suas estruturas,
possibilita conhecer o comportamento adotado para o aperfeiçoamento das organizações e
obter-se aprendizado para futuras organizações, que ainda devem trilhar os mesmos caminhos
para alcançar o seu desenvolvimento.
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RESUMO EXPANDIDO
A relação das empresas com o meio ambiente tem mostrado que os impactos
ambientais resultantes das atividades produtivas estão comprometendo o futuro do planeta.
Assim, todos os esforços na busca de promover o desenvolvimento sustentável devem ser
prioritários, tanto no nível acadêmico, quanto empresarial. Os resíduos gerados nos processos
produtivos afetam o meio ambiente, conseqüentemente as condições de sobrevivência.
Técnicas como a Produção mais Limpa (P+L) tem como objetivo diminuir a geração de
resíduos e o consumo de insumos durante o processo produtivo, e o Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL) tem como objetivo diminuir a emissão de CO2.
O objetivo deste artigo é divulgar pesquisa realizada e a analise da viabilidade de
implantação conjunta das técnicas de P+L e do MDL, através da verificação os pontos de
convergência e divergências das técnicas, e relacionando os pressupostos do MDL e a P+L,
verificando a viabilidade de aplicação destas técnicas conjuntamente.
A metodologia empregada para este estudo pode ser classificada quanto a sua natureza
como uma pesquisa aplicada. Pois o objetivo é solucionar o problema: “como ajudar essas
empresas poluidoras a se tornarem empresas ambientalmente responsáveis?” e, “como essas
metodologias (P+L e MDL) podem ser empregadas para melhorar a performance e a imagem
ambiental da empresa?”. Quanto à forma de abordagem do problema é uma pesquisa
quantitativa e qualitativa. Quantitativa, através da parte objetiva do questionário, para
observar convergência de opiniões. Depois, em uma segunda fase, através de análise de
respostas discursivas, com análise de texto, analisando a opinião de destacados especialistas
da área. Em relação aos objetivos, ela é exploratória-descritiva.
Os procedimentos metodológicos utilizados foram a Pesquisa bibliográfica para o
aprofundamento sobre a questão ambiental nas indústrias, P+L, e MDL em livros, artigos,
sites da Internet, que possibilitaram o acesso a vários manuais e informações recentes
existentes no Brasil e no mundo.
Para a verificação dos pontos de convergência entre as duas metodologias foram
seguidos os seguintes passos:
a) Revisão bibliográfica da P+L e do MDL, assim como sua aplicação nas indústrias. As
abordagens utilizadas neste trabalho foram escolhidas de forma que representassem o
que está sendo feito nesta área;
b) Análise das metodologias, com base no questionário e com as respostas dos
especialistas;
c) Analise das convergências possíveis para a implantação conjunta das técnicas
estudadas. Os pontos de convergência destacados pelos especialistas sinalizam para
os ajustes necessários a serem introduzidas nas metodologias viabilizando a sua
implantação conjunta.
A seleção dos especialistas ocorreu de forma não-probabilística intencional. O critério
foi de encaminhar o questionário à especialistas da área de P+L e MDL, que pertencessem a

universidades, consultorias, institutos e meios de divulgação especializados.
A elaboração do questionário que foi encaminhado aos especialistas foi baseada nas
exigências de implantação de cada técnica. Neste sentido, as respostas dos questionários
forneceram os dados para verificar a existência dos pontos de convergência ou divergência
das técnicas, na visão prática dos especialistas e não apenas na teoria. O questionário
combinou perguntas abertas e fechadas para a coleta de dados.
O método de análise dos dados escolhido foi à análise de conteúdo, que foi utilizado
na análise das convergências das metodologias, para verificar a possibilidade de implantação
conjunta nas empresas.
Os resultados obtibos através da análise dos questionários respondidos foi que nas
questões referentes aos assuntos gerenciais, tais como: envolvimento direto da diretoria para
conscientização do trabalho de implantação das técnicas; necessidade de proteção ambiental;
financiamento para implantação e benefícios técnicos e financeiros; redução de matéria-prima
e prevenção da geração de resíduos foram considerados assuntos importantes para ambas as
técnicas, caracterizando convergência.
Já nas questões de nível mais operacional, tais como: necessidade de documentação;
alteração no processo; acompanhamento de reduções de matéria-prima; resíduos e insumos e
registro dessas reduções, foram apontados também como essenciais para as técnicas de P+L e
MDL.
Nas questões discursivas os pesquisadores apontaram alguns problemas que as
empresas poderão vir a ter com a implantação dessas técnicas: dificuldade de elaboração de
documentação, a falta de inventário de emissões, modificação no processo produtivo, além da
possibilidade da implantação conjunta das técnicas de P+L e do MDL. Porém, embora os
especialistas tenham apontado algumas dificuldades existentes, ressaltaram que a implantação
conjunta das técnicas é possível.
Em relação a inovação e mudanças tecnológicas não houve convergência pois não são
fundamentais para a P+L. Existem outras formas de se fazer a implantação com sucesso. Na
questão que se refere à certificação da redução de emissões, ocorre o mesmo caso. Para a P+L
a certificação não é fundamental. Ela pode ser utilizada, mas não vai deixar de caracterizar o
projeto pela sua falta.
Nas questões especificas que enfocam a implantação conjunta, de acordo com as
respostas obtidas, a grande maioria concorda que a implantação conjunta seria possível,
sempre, é claro, cuidando de detalhes como o baseline e garantindo a adicionalidade. A partir
destes resultados pode-se perceber que as técnicas P+L e MDL são complementares.
Mesmo os especialistas convergindo na possibilidade de implantação conjunta, devese ter o cuidado na avaliação da viabilidade da implantação. Pois a implantação do MDL é um
processo mais longo e trabalhoso, mas se combinando as duas técnicas se terão a facilidade no
processo de conscientização da equipe e na obtenção dos resultados de minimização de
resíduos, emissões, matéria-prima e principalmente de custos.
As respostas dos especialistas nos permite concluir que as técnicas de P+L e MDL
podem ser implantadas conjuntamente em uma empresa. Pode-se chegar a essa conclusão
através da quantidade de pontos de convergência entre as duas técnicas e pelas considerações
feitas pelos especialistas. Para se implantar as duas técnicas, a empresa necessita de um
profissional capacitado e que conheça as técnicas para que não acabe prejudicando a
implantação.
Assim, pode-se concluir que a possibilidade de utilização conjunta das técnicas de
P+L e do MDL, em uma empresa é viável. Esta implantação conjunta necessitaria de uma
equipe mais qualificada, mas que traria os benefícios de ambas as técnicas para a empresa.

Análise das pressões institucionais para formação de uma cadeia reversa
Resumo:
Este trabalho tem como objetivo identificar e analisar a formação da cadeia reversa de
embalagens de aço para bebidas. A logística reversa, definida como a área da logística
empresarial que planeja, opera e controla o fluxo reverso de produtos de pós-venda e de pósconsumo, passou a ser apontada como uma das áreas de interesse. Com o aumento da
preocupação ambiental houve a criação de estudos ficando a logística reversa de produtos e
subprodutos de uma cadeia de suprimentos, o que pode ser chamado de Gerenciamento
“Verde” da Cadeia de Suprimentos (SARKIS et al. 1995), o que vem sendo gradativamente
estudado autores como Lamming e Hampson (1996), Green et al.(1998), Beamon (1999) e
Prigge(1999). A proposta de Beamon (1999) ilustra quão complexa fica a abordagem inicial
da cadeia de suprimentos com a incorporação da questão ambiental. Para isto usa o modelo de
Delmas (2004) para a identificação e configuração das pressões institucionais de diferentes
partes interessadas e suas influências nas práticas de gestão ambiental, moderadas pelas
características organizacionais da firma. Delmas (2002, p.111) propôs uma perspectiva
institucional para analisar os agentes que movem a adoção do sistema da gestão ambiental
ISO 14001 na Europa e nos Estados Unidos. Seguindo a linha de Jennings e Zandbergen
(1995), a autora descreveu como os aspectos cognitivos normativos e legislativos do ambiente
institucional dentro de determinado país afetam os custos e os benefícios potenciais da adoção
do ISO 14001 e, portanto, explica as diferenças no ritmo de adoção entre países. Outros
pesquisadores investigaram como as empresas, operando em diferentes campos
organizacionais estão sujeitas a diferentes pressões institucionais. Como resultado, práticas
diferentes tornam-se comuns. Por exemplo, níveis distintos de pressões coercivas são
exercidos sobre diferentes indústrias que podem levar a variadas estratégias ambientais. Para a
estruturação de um estudo de caso da cadeia foram entrevistadas as empresas chaves
participantes da cadeia direta e reversa usando uma abordagem qualitativa. Como resultado o
trabalho apresenta o desenho da cadeia direta e reversa da embalagem de aço e as pressões
dos stakeholders. Com a caracterização da diferenciação entre as cadeias reversas
concorrentes para as embalagens (aço e alumínio) identifica-se a necessidades de estruturação
da cadeia reversa através de “subsídios privados” da fornecedora da embalagem, visto a
pressão exercida pela empresa de bebidas cliente, o que significou um “Programa de
Reciclagem”.

A Ação do Estado na Institucionalização da Questão Ambiental: o Caso da SEMARH no
Estado da Bahia
Este artigo discute aspectos relacionados ao papel do Estado na problemática ambiental.
Procura investigar as ações desenvolvidas pelo governo do Estado da Bahia na formulação de
políticas públicas para o meio ambiente e suas estratégias de implementação. Busca avaliar, à
luz da teoria institucional, os movimentos do Estado objetivando a institucionalização da
problemática ambiental, uma vez que do Estado depende parte das ações que podem garantir
o desenvolvimento sustentável. O trabalho analisa as ações empreendidas pela Secretaria de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH, órgão da administração direta do governo,
na busca da institucionalização de práticas voltadas para a sustentabilidade do meio ambiente.
A pesquisa consistiu em analisar como este órgão do governo do estado da Bahia tem agido
no sentido de institucionalizar a problemática ambiental. Foi efetuado um levantamento das
ações desenvolvidas pela secretaria como forma de identificar as referidas práticas e que
práticas ela pretende institucionalizar no estado, seja pelos indivíduos, seja pela sociedade,
seja pelas organizações empresariais e entidades outras da sociedade civil organizada. Para
isto, foram colhidas as informações disponibilizadas no próprio site da Secretaria. Este
trabalho consistiu em categorizar as notícias obtidas, agrupar por temas mais gerais para
obter, através da análise de conteúdo, os objetivos pretendidos por cada categoria de ações
empreendidas. A coleta de dados abrangeu o período de novembro de 2007 a maio de 2008,
totalizando 168 notícias analisadas. A problemática ambiental tem sido largamente discutida
na atualidade. Desde os anos 80, principalmente a partir da publicação pela Comissão
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, elaborado pela Organização das Nações
Unidas – ONU, publicado em 1987, do relatório intitulado “Nosso Futuro Comum”, a questão
ambiental ganhou status de problema mundial a ser tratado em escala global, com ações locais
e globais. A sustentabilidade do planeta é responsabilidade das ações de todos, limitada, é
claro, à responsabilidade que cada indivíduo, organização, sociedade e governo têm neste
contexto. No Brasil, como aconteceu em outras nações, a discussão sobre meio ambiente
também ganha maior importância. Diante deste processo de crescimento econômico sem
considerar preocupações com o meio ambiente, da mudança no conceito de desenvolvimento
que inclui a sustentabilidade do meio ambiente como fator essencial ao conceito, da
importância da participação coletiva para que a sustentabilidade seja alcançada, nasce a
necessidade de o Estado atuar como propulsor das ações que viabilizem o alcance da
sustentabilidade ambiental. Para este trabalho foi utilizada a discussão da teoria institucional,
com foco no processo de institucionalização. Falar em institucionalização da problemática
ambiental remete necessariamente à compreensão do que significa institucionalização.
Significa, além de tudo, compreender como este processo se estabelece a ponto de significar a
possibilidade de a temática ambiental tornar-se lugar comum na discussão e na prática das
sociedades modernas. Neste sentido, institucionalizar uma prática social significa tornar
habitual um conjunto de ações e práticas que viabilizem a sustentabilidade do meio ambiente.
O processo de institucionalização tem como ponto final a construção de instituições. Estas
nascem necessariamente da dinâmica social e a partir delas as práticas sociais tornam-se
habituais, não mais necessitando de controle social direto, seja de punição ou de incentivo,
para que tais práticas sejam realizadas em detrimento de outras práticas, envolvendo os
mesmos atores e as mesmas situações. Instituição tem sido definida de diversas maneiras e
por diversos autores interessados em compreender como elas nascem, se perpetuam e se
transformam. Para Scott (2001, p.48) “instituições são compostas de pilares cognitivos,
culturais, normativos e regulativos que juntos com atividades associativas e recursos
providenciam estabilidade e sentido para a vida social”. North (1990, p.3) defende as

instituições como “as regras do jogo em uma sociedade, ou mais formalmente são os
constrangimentos ao comportamento humano que formam as interações humanas. March e
Olsen (1984, p.734) defendem que “a maioria dos principais atores do sistema político e
econômico moderno são organizações formais, e as instituições de leis e burocracias ocupam
um papel dominante na vida contemporânea”. E continuam afirmando que “sem negar a
importância do contexto social de políticos e os motivos individuais dos atores, o novo
institucionalismo insiste sobre o papel mais autônomo das instituições políticas. Neste
sentido, o Estado não é apenas afetado pela sociedade, mas também ele afeta a sociedade”
(MARCH e OLSEN, 1984, p. 738). Além disso, Hirsch (2003b, p.2) afirma que: “o Estado é a
instância pela qual, em um contexto de conflitos sócio-políticos, se pode criar e conservar as
condições sociais e naturais do processo econômico de reprodução que o processo capitalista
de valorização por si só não pode criar, mas tem a tendência de destruir”. É importante,
entretanto considerar como as instituições são formadas, ou como aqui é definido, como se dá
o processo de institucionalização. A institucionalização é o processo de formação das
instituições. Este processo consiste da transmissão do que é socialmente definido como real
para os demais membros de uma sociedade (ZUCKER, 1991). O processo de
institucionalização consiste segundo alguns autores de várias etapas. Berger e Luckman
(2005) falam de exteriorização, objetivação, interiorização e sedimentação. Tolbert e Zucker
(2006), partindo das definições de Berger e Luckmann (2005) entendem serem as seguintes as
fases da institucionalização: habitualização, objetificação e a sedimentação. Os resultados
indicam que a SEMARH desenvolve diversas ações que visam o fortalecimento do seu papel
institucional na busca da sustentabilidade ambiental. Indicam também que as ações
desenvolvidas buscam integrar os três pilares do institucionalismo: o pilar regulativo, ao agir
punindo os infratores, o pilar normativo, ao incentivar a normatização e licenças, e o pilar
cognitivo-cultural do processo de formação das instituições, ao patrocinar ações no sentido de
viabilizar uma construção social coletiva em torno da questão ambiental, principalmente
através da transversalidade das ações educacionais.
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Resumo Ampliado: A preocupação com o crescente volume de resíduos gerados pelas
atividades humanas tem se intensificado nos últimos anos. Os resíduos sólidos representam
grande parcela desse montante e, os lixos hospitalares, por sua vez, ganham importância
devido a necessidade de cuidados especiais no seu manejo e quanto aos riscos que oferecem.
A presença de um sistema de Gerenciamento de Resíduos eficaz torna-se necessária para o
adequado controle de todas as atividades que envolvem tal produto, desde sua geração até à
disposição final. A falta de informação e treinamento é tida como a principal vilã quanto ao
processo ideal dessas atividades.
Desta forma, este estudo tem como objetivo caracterizar a situação atual encontrada na
cidade de Itabuna – BA quanto ao descarte dos resíduos oriundos de hospitais e outras
unidades de saúde e confrontá-la com o capturado na literatura, além de ratificar a
importância da implementação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde (PGRSS) capaz de destinar os resíduos de forma correta e para o tratamento mais
adequado.
A pesquisa realizada na cidade de Itabuna – BA contou com a participação de várias
unidades de saúde, públicas e privadas, sendo cinco hospitais (uma maternidade), trás clínicas
oftalmológicas, duas clínicas odontológicas, quatro laboratórios de análises clínicas, três
consultórios médicos e uma empresa terceirizada responsável pelo recolhimento e pela
disposição final dos resíduos hospitalares no município.
A coleta de dados ocorreu em visitas às instituições de saúde e a empresa de limpeza
urbana, onde foram realizadas entrevistas com os administradores e com funcionários do
serviço de limpeza escolhidos de forma aleatória. Nessa entrevistas, foram explicados os
objetivos da pesquisa, sua importância e assegurado o sigilo das informações. Para melhor
conduzir as entrevistas foram utilizados questionários, os quais foram previamente
explicados.
A análise feita em relação aos dados coletados e da percepção dos pesquisadores foi
obtida através do confrontamento da situação ideal observada na literatura e a encontrada no
município estudado.
Os resíduos hospitalares representam fontes de riscos para a saúde humana e ao meio
ambiente quando não são usados procedimentos técnicos adequados ao seu gerenciamento.
O CONAMA (Conselho Nacional do9 Meio Ambiente) regulamenta uma classificação
dos resíduos dos serviços de saúde quanto aos riscos que oferecem, e esta serve de apóio às
instituições para um melhor acondicionamento além de permitir a agilidade quanto ao manejo
dos resíduos. Das instituições observadas, poucas apresentaram um sistema de classificação
eficiente e de acordo com o exigido.
Quanto ao manejo, algumas observações devem ser tomadas para garantir a segurança
dos envolvidos minimizando assim os riscos. Vários autores afirmam a importância do
acondicionamento acontecer já no momento da geração e ser utilizadas embalagens e
recipientes adequados e que obedecem às normas e às condições de cada produto, além de
possuir a devida identificação. Nem todas as instituições apresentavam-se de acordo com tais

especificações, chegando a ser relatado a ocorrência de alguns acidentes devido esta
imprudência.
Todas as instituições mostraram estar cientes da importância de possuir um sistema de
segregação, embo0ra em dois casos esse sistema não pode ser observado.
A situação do armazenamento, tanto interno quanto externo, não se mostrou diferente,
sendo poucas as unidades que dispõem de ambientes adequados para tal finalidade.
O meio de transporte mais utilizados em todas as unidades de saúde é o manual, que
acarreta inúmeras reclamações por parte dos funcionários. Uma grande parte das empresas
não possui carrinhos ou outros veículos que sejam adequados para o transporte interno. Outro
fator bastante crítico e não observado por grande parte das instituições é a utilização de um
fluxo único para o transporte interno dos resíduos que conta ainda com a falta de um sistema
de horário para que esse transporte seja efetuado numa hora de menor transito.
A fim de minimizar os riscos e a quantidade de resíduos gerados a implantação de
sistema de gerenciamento integrado às atividades das instituições é uma ferramenta bastante
útil. Todos os estabelecimentos avaliaram seus desempenhos como satisfatórios mesmo não
podendo contar com uma infra-estrutura adequada em alguns casos. Porém, a posição dos
funcionários é contrastante com o relatado pelos administradores, sendo levantados alguns
aspectos tidos como essenciais para eles.
A respeito dos riscos ao meio ambiente, todos os administradores alegaram que suas
atividades não contribuíam para essa finalidade, uma vez que, a disposição final é de
responsabilidade da empresa de limpeza urbana.
A empresa relata que faz a disposição dos resíduos em valas sépticas próximas ao
lixão da cidade. A mesma mostra-se ciente em afirmar que uma cidade do porte de Itabuna
deveria contar com um sistema de incineração, mas realizam o que está dentro do possível.
Embora a importância de um gerenciamento de resíduos eficaz seja reconhecida por
todos os participantes do estudo, é notório que a preocupação da grande maioria está em
atender as especificações mínimas que permitam o funcionamento do estabelecimento. É
válido também dizer que as instituições visam a prevenção de acidentes e se preocupam com
os riscos de contaminação oferecidos às pessoas e ao meio ambiente.

O Sistema de Contas Ambientais e a Valoração do Meio Ambiente

Resumo Ampliado
Esta pesquisa procurou estudar as metodologias empregadas e a importância de se
mensurar os recursos naturais utilizados nos diversos segmentos econômicos. O
presente trabalho fundamentou-se nos conceitos de valoração do meio-ambiente de
Young (2000) e Sêroa da Motta (1998), com a sua possível aplicação em um Sistema de
Contas Ambientais. O estudo procurou identificar os métodos de valoração do meio
ambiente empregados atualmente e que podem ser utilizados através de um sistema de
contas ambientais (contas satélites) necessários para mensurar o quanto de recursos
naturais estão sendo empregados legalmente pelos setores produtivo e econômico, como
também o quanto desses recursos estão em risco pela sua má utilização nos diversos
setores que compõem as economias dos países. Serôa da Motta (1995) afirma que o
desempenho das atividades econômicas é refletido no Sistema de Contas Nacionais
(SCN) como medidas de agregados macroeconômicos como o Produto Interno Bruto
(PIB), os investimentos e a depreciação de capital. Quanto maior o estoque de capital de
uma economia, maior será sua capacidade de gerar renda. Para Feijó (2001), é nas
Contas Nacionais que a atividade econômica será contabilizada, tanto pelo lado “real”,
através do balanço entre insumos e o fluxo de bens e serviços produzidos e que possuem
um destino final, quanto pelo lado “monetário”, que explicita a geração da renda e suas
formas de apropriação. O valor do PIB depende, portanto, do que se conceitua como
"fronteira de produção", ou o conjunto de atividades consideradas produtivas, pois uma
atividade só pode gerar produto/renda se estiver compreendida dentro dessa fronteira. O
conceito de fronteira de produção, atualmente adotado pelo SNA (System os National
Accounts) é bastante amplo, cobrindo todos os bens e serviços que são destinados a
outras unidades econômicas, independente da forma de pagamento (se pagos em
dinheiro ou não); todos os bens que são retidos pelo produtor para seu próprio uso, mas
que poderiam se destinar ao mercado; e serviços produzidos para uso próprio através de
processos de produção nos quais os fatores de produção empregados são remunerados
pelo produtor. O cálculo da renda também obedece às mesmas convenções adotadas
para a determinação da fronteira de produção, pois a renda é o resultado da atividade
produtiva que se expressa no conjunto de remunerações primárias apropriadas pelos
agentes envolvidos na produção (ONU, 1991). As atividades que estão excluídas dessa
classificação não são consideradas como produtivas, e sua variação não afeta a medida
dos agregados das Contas Nacionais. Portanto, um sistema de contas ambientais (SCA)
tem sido proposto para inserir a variável ambiental no atual sistema de contas nacionais
(SCN), uma vez que o Sistema não foi concebido inicialmente para captar os custos
ambientais associados à depreciação do capital natural, ou seja, a renda mensurada
atualmente pelos cálculos, só leva em consideração os ganhos obtidos pelo uso dos
recursos naturais, e as perdas geradas pela degradação ou exaustão desses recursos, por
não serem monetizadas, não podem ser contabilizadas. Estas medidas do SCN são
estimadas com base nas informações coletadas junto às unidades produtivas por meio de
pesquisa de questionários (p.ex., censos). O uso de capital natural gera custos que os
agentes econômicos não internalizam nas suas atividades. A implantação de um sistema
de contas ambientais é muito importante para o controle do uso dos recursos naturais,
porque serve de método regulatório, como também de balizador de quanto dos recursos

naturais um país precisa preservar e utilizar racionalmente e aquilo que é necessário
para movimentar o seu sistema econômico. A pesquisa foi realizada através de revisão
bibliográfica e documental dos assuntos pertinentes à valoração do meio ambiente, bem
como visitas aos órgãos responsáveis pelos cálculos do PIB a nível nacional e estadual,
de forma a obter informações sobre os possíveis estudos que são realizados em relação
aos cálculos do PIB do meio ambiente. Em seguida, realizaram-se entrevistas semiestruturadas aos responsáveis pelo PIB no Brasil, como o coordenador das Contas
Nacionais do IBGE, e ao gerente de estudos e pesquisas da Agência CONDEPE/FIDEM
em Pernambuco, a fim de obter informações concretas de como anda os assuntos
relacionados aos cálculos do PIB do meio ambiente. Com relação ao Brasil, as
estimativas preliminares e os resultados das contas ambientais, apresentadas apenas para
fins ilustrativos, foram apresentados sob forma de NAMEA e SICEA, elaborados
especificamente para as características do país, e os dados brutos obtidos referentes a
apenas três tipos diferentes de recursos: a depleção de recursos minerais, a emissão de
poluentes industriais e a perda de recursos madeireiros, principalmente por causa do
desmatamento da Amazônia. Este artigo pretende subsidiar gestores públicos,
notadamente aqueles responsáveis pelas contas públicas, no seu aspecto macro, quanto
aos conhecimentos teóricos dos diversos componentes de perdas ambientais que são
normalmente excluídos das contas nacionais ambientais, como por exemplo, a erosão do
solo, poluição causada por esgoto doméstico ou comercial, perda da biodiversidade,
emissões de produtos oriundos dos transportes, disposição do lixo, etc. Esta pesquisa
pretende demonstrar que o que aparece nos cálculos é uma grande subestimativa da
perda de ativos não produzidos, e como não foi produzida no SICEA do Brasil, a
estimativa de depreciação de capital fixo, a medida encontrada não é o produto líquido e
sim o PIB ambientalmente ajustado. O órgão responsável pelos cálculos do PIB no
Brasil, o IBGE, sabe da importância de se construir uma metodologia que contemple os
recursos ambientais que são utilizados atualmente no setor econômico e que já coloca
em termos de escala de prioridade a idealização de um sistema de contas satélites para o
meio ambiente, para que possa permitir mensurar o quanto verdadeiramente o Brasil
utiliza de seus recursos naturais, como também possibilitar o controle desenfreado
daqueles que são utilizados irregularmente nos diversos segmentos que compõem a
economia brasileira.

Ações de Fiscalização e Responsabilidade Jurídico-Ambiental dos Administradores de
Empresas
Marcio Alceu Pazeto
Pedro Carlos Schenini
RESUMO
Tratar da questão ambiental no atual estágio de evolução da sociedade, somado à
premente necessidade de se garantir a manutenção de um meio ambiente equilibrado e hígido
para as presentes e futuras gerações significa, a um só tempo, preocupar-se com a
sustentabilidade dos recursos naturais e em garantir meios que coíbam transgressões a normas
ambientais, sob a perspectiva de uma gestão sustentável do meio ambiente.
As empresas, produtoras de bens e prestadoras de serviços, impulsionadas pela busca
de um resultado econômico favorável, têm um papel importante neste cenário. Este desejo por
resultados, aliado a minoritários esforços na proteção do espaço ocupado pela sociedade, pode
culminar na propagação de diversos riscos ao meio ambiente. Inserido nesse contexto, a
delimitação do tema deste trabalho diz respeito às novas posturas exigidas dos
administradores de empresas perante o meio ambiente e perante a legislação ambiental,
cuidando para que atuem de forma ambientalmente correta, à luz da fiscalização e das
responsabilidades jurídico-ambientais cabíveis.
No intuito de evitar situações de livre arbítrio desconectado de parâmetros
ambientalmente corretos e, ao mesmo tempo, de cumprir com as exigências legais, as
empresas e de um modo geral à coletividade, são impostas restrições. Essas limitações nada
mais são do que uma exteriorização do princípio da prevenção/precaução em relação à
preservação do meio ambiente.
Para conhecer mais sobre essa questão, os objetivos deste artigo foram o de identificar
e descrever os meios de fiscalização do meio ambiente e analisar as responsabilidades
jurídico-ambientais dos gerentes, bem como as punições correlatas a que se sujeitam os
administradores de empresas, no caso de transgressão às normas ambientais.
Para alcançar estes objetivos, a abordagem metodológica da pesquisa foi considerada
de natureza qualitativa, uma vez que o estudo do fenômeno em pauta requer a análise de
variáveis que dispensam a mera quantificação.
Pela taxonomia de Vergara (1997), a pesquisa possui critérios de classificação quanto
aos meios – procedimentos - e quantos aos fins - objetivos. Quanto aos meios, a pesquisa
pautou-se em análise de documentos e levantamentos bibliográficos. A pesquisa em
documentos buscou na legislação os subsídios imprescindíveis à identificação das condutas
punitivas a que se sujeitam os administradores. A pesquisa bibliográfica consistiu na busca
por elementos que sustentaram os fundamentos teóricos expostos neste trabalho, bem como
contribuíram para corroborar os argumentos utilizados na análise.
A pesquisa, no tocante a sua conotação final, foi considerada exploratória e descritiva,
pois, em um primeiro momento buscou explorar a realidade do fenômeno, de modo a torná-lo
mais explícito (VERGARA, 1997).
Os resultados obtidos e que atendem ao primeiro objetivo, indicaram que os
administradores de empresas estão sujeitos a meios de fiscalização ambiental, provenientes de
uma atuação compartilhada entre o Poder Público e a coletividade.
Dentro do Poder Executivo há todo um aparato estatal destinado à aplicação do poder
de polícia e ao estabelecimento de normas reguladoras das atividades que interfiram com o
meio ambiente. Os órgãos de fiscalização ambiental das atividades dos administradores estão
concentrados no Poder Executivo, através de suas esferas: União, Distrito Federal, Estados e

Municípios, havendo entes com atribuições ligadas à vigilância e ao controle das atividades
ambientais.
O Ministério Público, considerado hoje como quarto Poder, exerce uma função
essencial à justiça. É uma instituição permanente e, desde 1988, é provido de plena autonomia
administrativa e operacional. Não é propriamente integrante de nenhum dos poderes
instituídos, todavia, compõe o aparelho estatal e tem como dever, dentre outros, o de zelar
pela manutenção dos interesses difusos e indisponíveis, como é o caso do meio ambiente,
contemplado no artigo 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal (BRASIL, 2006b).
Paralelamente ao Poder Público, há a coletividade. O conceito de coletividade
aproxima-se da concepção de sociedade civil. No exercício de seu papel de fiscalização, a
coletividade pode valer-se de instrumentos como representações aos órgãos competentes ou
até mesmo da ação popular, instituída pela Lei n. 4.717/65, visando anular atos lesivos ao
patrimônio público. A pesquisa revelou também, que os administradores de empresas estão
sujeitos a três responsabilidades jurídico-ambientais: a administrativa, a penal e a civil.
Os resultados obtidos no segundo objetivo permitiram a identificação e a descrição
das responsabilidades jurídico-ambientais a que se sujeitam os administradores de empresas
que estão associadas à forma como atuam ou deixam de atuar. Constata-se que o
administrador de empresas no exercício de suas atividades se sujeita à tríplice
responsabilização jurídica, composta pelas seguintes categorias: responsabilidade
administrativa, responsabilidade penal e responsabilidade civil.
No atendimento do terceiro objetivo, os resultados obtidos demonstram que as
responsabilidades jurídico-ambientais, por sua vez, podem trazer possíveis sanções associadas
à ocorrência de infração às normas legais e ao surgimento de danos ambientais, como por
exemplo: poluição atmosférica, dos recursos hídricos, sonora, queimadas, exploração mineral,
disseminação de pragas e doenças, ou ainda exploração de áreas de preservação.
As sanções administrativas derivadas da incidência da jurisprudência, implicam em
multa variável, ou ainda, multa diária. As sanções penais, por exemplo a previstas no artigo
54 da Lei nº 9.605/98 acarretam reclusão de 1 a 4 anos, além de multa. Caso o crime seja
culposo a pena reduz-se para detenção de 6 meses a 1 ano e multa (BRASIL, 2006b).
A sanção civil é única e fixa para todos os casos de responsabilização descritos, logo,
quando verificada a hipótese de risco ou de dano ambiental, impõe-se qualquer uma das
obrigações (fazer, não fazer ou indenizar) com fundamento no §1º, do artigo 14 da Lei nº
6.938/81, artigo 927 do Código Civil e/ou §3º do artigo 225 da Constituição Federal.
A conclusão apontou para a necessidade de uma atuação ecologicamente responsável
na condução das atividades empresariais, além da adoção de uma postura sustentável por
parte dos administradores em relação ao meio ambiente.
Os conteúdos do artigo permitem uma contribuição teórica e gerencial sólida, pois
trata da adequação dos gerentes e administradores com a legislação do tema em pauta, o qual
na atualidade tem crescido, seja por demanda popular, comercial ou por ações concretas de
fiscalização.

O Papel do Setor Público na Implementação de Políticas de Produção mais Limpa(p+l)

Resumo Ampliado
A forte aceleração do processo de industrialização das economias, acompanhado
do vertiginoso crescimento demográfico, sobretudo a partir de 1950, vem contribuído
para o agravamento do processo de degradação ambiental, seja pela utilização direta dos
recursos naturais, seja pela poluição do meio ambiente. Esse novo ritmo de crescimento
trouxe consigo uma série de questões, carentes até então, de soluções definitivas.
Percebe-se claramente que, em toda a história da humanidade, nunca uma civilização foi
e é detentora de tantos recursos tecnológicos, porém, em nenhuma outra época se viu
tanta miséria, guerras e destruição dos recursos naturais em, praticamente, todos os
recantos do planeta. Talvez seja esse o motivo pelo qual, quase todas as áreas do
conhecimento científico, têm procurado novos caminhos, na expectativa de responder a
velhos e a novos dilemas, traduzidos basicamente, no conflito entre os homens e os
recursos naturais dos quais se utilizam, ou seja, entre a sociedade e o meio ambiente.
Em 1989, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA, como
forma de incentivar o desenvolvimento econômico de forma sustentável, ou seja, de
como atingir a tão almejada eco-eficiência defendida na Reunião de Estocolmo (1972),
propôs a abordagem denominada Produção mais Limpa (P+L) como instrumento capaz
de integrar produção com proteção ambiental, pois essa temática considera todas as
fases do processo produtivo e o ciclo de vida do produto final. A partir de então, o
grande desafio passou a ser o de desenvolver ações que viabilizem a implementação da
Produção mais Limpa no processo produtivo das empresas e demais instituições que
contribuem, de alguma forma, para degradação ambiental. Sendo a Produção mais
Limpa um importante instrumento de gestão ambiental, e sendo o Estado o principal
responsável pela garantia do bem estar geral, das atuais e futuras gerações (RIANI,
1997), é sensato imaginar que este assuma papel de destaque no desenvolvimento,
difusão, regulação e implementação de eficientes políticas, capazes de combater a
degradação ambiental, como é o caso da Produção mais Limpa. Desse modo, o presente
artigo tem como objetivo principal, evidenciar que o sucesso na implementação e
difusão de políticas de Produção mais Limpa, depende em grande parte, da ação e
empenho do setor público, que deve atuar de forma objetiva para implantação dessas
políticas. Quanto à metodologia utilizada, a pesquisa se adequou ao método dialético,
pois concilia os preceitos do método dedutivo e do método indutivo, os quais se
baseiam na lógica dogmática e em estudos empíricos, respectivamente. (GIL 1988).
Com relação aos objetivos, classifica-se como exploratória, pois, visa desenvolver e
esclarecer conceitos e idéias acerca de um tema pouco conhecido e explorado (GIL,
1998). Em relação à forma de abordagem do problema, classifica-se como qualitativa,
pois trabalha com um nível de realidade que não pode ser totalmente quantificado. E
finalmente, quanto aos procedimentos metodológicos, utilizou pesquisa do tipo
bibliográfica, utilizando livros, revistas científicas, artigos e documentos disponíveis
também sob a forma on-line obtidos em sites especializados. A crescente integração das
economias em um mercado internacionalizado, efetivamente produz mais riquezas e
maior volume de transações comerciais. Mas, paradoxalmente, também acentua a
pobreza e exclusão social, que aumentam em ritmo e intensidade superior a riqueza
material. Em nossa moderna sociedade, o desperdício e as desigualdades do ponto de
vista da renda, são cada vez mais polarizadas e concentradas, tornando-se os maiores
obstáculos em um processo sustentável de desenvolvimento. A urbanização desenfreada

e industrialização não planejada, não resolvem os problemas quando gerados nos
padrões do paradigma capitalista. Ao contrário, levam a um desenvolvimento traiçoeiro
que potencializa a polarização e a marginalização, e agrava as contradições sociais
provocando tensões e conflitos sociais e políticos. Sendo assim, mecanismos de
gerenciamento do Estado, como mecanismos regulatórios e de controle, podem
contribuir para minimizar os efeitos perversos da industrialização sobre o meio
ambiente, que por último, rebatem na própria sociedade. A insuficiência de serviços
básicos de saneamento, de coleta e destinação do lixo e as condições precárias de
moradia, tradicionalmente relacionadas à pobreza e ao subdesenvolvimento, somam-se
a poluição química e física do ar, da água e da terra, provocando uma vasta gama de
doenças e deformações congênitas (AMAZONAS, 1994). Nesse contexto, é prudente
supor, assim como os defensores da intervenção do estado na economia, que este passe
a acolher critérios de sustentabilidade em suas políticas, como a Produção mais Limpa,
cujos resultados representam o reconhecimento de que o melhor resultado social,
econômico e ambiental, não é dado pela agregação das preferências individuais, mas
sim por critérios éticos, sociais, institucionais e científicos, critérios estes que possuem
na figura do Estado, seu principal aliado. Posto dessa forma, os governos (federal,
estadual e municipal) precisam desenvolver mecanismos de fomento ao
desenvolvimento da Produção mais Limpa e de Produtos mais Limpos, visto que novas
estratégias técnicas e comerciais de apoio à transição para a Produção mais Limpa,
junto ao mercado, somente evoluirão no contexto de uma estrutura global que precisa
ser fornecida pelo Estado. Temos de ressaltar que a nova abordagem metodológica da
Produção mais Limpa, permitirá reequacionar as relações entre sociedade e natureza sob
o ângulo de diversidade, complexidade e sustentabilidade. Ademais, nos levará a
questionar a concentração do poder que é responsável pela exclusão e a degradação
social e ambiental. Finalmente, concorrerá para o aprofundamento e a incorporação de
elementos teóricos, pedagógicos, políticos e sociais que superem a fragmentação do
conhecimento, da ciência e da cultura promovida pelo pensamento único do
neoliberalismo. Posto tudo isso, é mister que o governo, assim como o principal
preceito da Produção mais Limpa, foque seus esforços em métodos pró-ativos – antes
do acontecimento; ao invés de direcionar seus esforços em métodos reativos – pósacontecimentos. Em outras palavras, é preciso desenvolver mecanismos para a
minimização da produção e geração de resíduos sólidos, poluição atmosférica, emissão
de efluentes, preconizadas pelos diversos processos produtivos, ao invés de centrar
esforços no seu tratamento.

Evidenciação do Capital Intelectual de Natureza Social e Ambiental: Estudo nos
Relatórios Anuais e nos Sites das Empresas Listadas no Programa ‘Em Boa Companhia’
da BOVESPA
Autores:
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A evidenciação do valor das empresas por meio das tradicionais perspectivas
tangíveis, de capital físico e capital financeiro, apresenta-se limitada diante das atuais
exigências competitivas impostas às empresas, não observando os demais componentes
formadores de valor nas entidades, como o Capital Intelectual (KLEIN, 1998).
O Capital Intelectual (CI) identifica-se como sendo razão de uma economia orientada
pelo conhecimento, além de promover vantagens competitivas (SVEIBY, 1998; STEWART,
1998; EDVINSSON; MALONE, 1998; KLEIN, 1998).
Entre as inúmeras possibilidades de utilização dos elementos formadores de CI dentro
do gerenciamento estratégico das entidades, estes se destacam também como sendo um
mecanismo eficiente de gestão e evidenciação de ações ligadas a Responsabilidade Social
Empresarial, uma vez que permitem a identificação, correlação e a prestação de contas em
relação à postura das entidades perante a sociedade.
Modelos que adotam perspectivas intangíveis, como os propostos pelo Instituto
Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) e pelo Instituto Ethos de
Responsabilidade Social Empresarial, constituem-se mecanismos eficientes de evidenciação e
prestação de contas, principalmente quando se trata de questões sociais e ambientais.
A observação das questões pertinentes a Responsabilidade Social Empresarial cada
vez mais se faz presente na gestão estratégica das entidades. As empresas ao reconhecerem
que suas atividades usufruem os recursos naturais (água, ar, solo, reservas minerais, reservas
florestais, etc.) e recursos sociais (mão-de-obra, tecnologia, conhecimento, capital, etc.),
devem gerenciar suas ações de tal forma a minimizar/evitar os possíveis danos a esses
recursos, ou até mesmo prestar alguma contrapartida a sociedade.
Diante desse contexto, a pesquisa se propõe a analisar os Relatórios Anuais e de
Sustentabilidade de 2006, denominados neste estudo como Relatórios Anuais (RAs), e os sites
das 39 empresas integrantes do programa ‘Em Boa Companhia’ da Bolsa de Valores de São
Paulo (BOVESPA). Ressalta-se que nesse programa estão listadas empresas que desenvolvem
projetos de Responsabilidade Social Empresarial. Uma das justificativas relacionadas à
importância da evidenciação das ações empresariais voltadas a responsabilidade social e
ambiental é que a divulgação de ativos não-financeiros tende a aumentar o valor de mercado
de uma empresa, uma vez que a prática afeta positivamente a forma como a instituição é vista
e valoriza suas ações (BOVESPA, 2007).
Ao enfatizar a questão dos ativos não-financeiros em função do aumento do valor de
mercado de uma companhia e de sua relação com a evidenciação das práticas de caráter
responsável, a partir da noção do CI, tem-se a questão norteadora da pesquisa: Como é feita a
evidenciação do Capital Intelectual (CI) de natureza social e ambiental em empresas que
realizam projetos de Responsabilidade Social Empresarial, e quais os elementos intangíveis
mais representados nos RAs e nos sites das companhias pesquisadas? Assim, tem-se como
objetivo principal do estudo identificar como é feita a evidenciação do CI de origem social e
ambiental, e quais os elementos mais representados nas empresas pesquisadas.

O estudo, quanto aos seus objetivos, classifica-se como descritivo. As fontes utilizadas
no estudo são de origem secundária, uma vez que os dados são extraídos dos Relatórios
Anuais e de Sustentabilidade e dos sites das 39 empresas integrantes do programa ‘Em Boa
Companhia’ da BOVESPA.
Para identificação dos elementos da pesquisa, utilizou-se a metodologia de análise de
conteúdo adaptada de Guthrie et al. (1999 apud CARVALHO, ENSSLIN, IGARASHI,
2006). O presente estudo fará uso dos códigos: 0 = item não foi evidenciado; e 1 = item foi
evidenciado de forma narrativa. Para registro e tabulação dos dados foi utilizada a
classificação de Sveiby (1998), composta por três categorias: Competência dos Funcionários,
Estrutura Interna e Estrutura Externa. No que tange a classificação dos elementos, como a
proposta de Sveiby (1998) não contempla a perspectiva do CI pelo ponto de vista da
Responsabilidade Social e Ambiental, foram elaboradas duas matrizes de elementos (uma que
contempla a perspectiva social e a outra direcionada à ótica ambiental), a partir da literatura
relacionada à Responsabilidade Social Empresarial. Ressalta-se que 27 elementos de natureza
social e 11 elementos ambientais são investigados na pesquisa.
Os resultados apontam para uma maior tendência de divulgação dos elementos de
natureza ambiental, uma vez que ao se cotejar as análises os elementos sociais e ambientais
dos RAs e dos sites, predomina a evidenciação dos elementos relacionados ao meio ambiente.
Na análise ambiental, a Estrutura Interna foi a categoria de CI com maior representatividade
nas duas fontes de coleta de dados; na análise social dos RAs a Estrutura Interna também
predomina; e, por fim, na análise social dos sites a Estrutura Externa destaca-se como a
categoria com maior percentual de evidenciação.
Na observação dos resultados obtidos nos RAs individualmente, 25 empresas da
amostra demonstraram percentual superior de evidenciação dos elementos de origem
ambiental, 13 empresas apresentaram maior freqüência de identificação de elementos de
origem social e uma empresa não apresentou nenhum elemento proposto pelo estudo.
Do mesmo modo, em 26 empresas ocorreu um maior percentual de evidenciação dos
elementos de origem ambiental e nas demais empresas, os resultados obtidos na intervenção
social apresentam-se superiores.
Os elementos da matriz social mais identificados na pesquisa foram ‘Projetos e ações
de incentivo a prática educacional’, seguido do elemento ‘Integração e Parcerias com a
comunidade, evidenciados tanto nos RAs quanto nos sites. Na matriz de elementos de origem
ambiental, o elemento com maior número de identificações foi ‘Postura sustentável’ com 92%
nos RAs e 85% nos sites.
O estudo aponta à predominância da evidenciação por meio da forma textual com
abordagem qualitativa, tendo como resultado, narrativas que apresentam os elementos de CI
de natureza social e ambiental por meio de menções explícitas ou implícitas.
A pesquisa possibilitou uma reflexão entre a perspectiva do conceito de CI por meio
da ótica da Responsabilidade Social e Ambiental, permitindo conciliar estas duas abordagens
diante da atual necessidade competitiva das empresas, em que estas precisam adequar os
aspectos econômicos e de mercado com o desenvolvimento responsável e sustentável,
comprometido com as questões sociais e ambientais.

O Desenvolvimento Sustentável do Mercado Futuro do Etanol
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O presente trabalho discute sobre a sustentabilidade do mercado futuro do etanol,
demonstrando possíveis alternativas que podem permitir ao país continuar na posição de
maior exportador mundial.
No final da década passada, o Brasil já produzia cerca de 12 (doze) bilhões de litros de
álcool veicular, combustível que abastecia mais de 90% da frota nacional de automóveis
Passados mais de uma década da estagnação do PROÁLCOOL, com a disseminação dos
motores flex fuel no início do século XXI, aliado à certeza da disponibilidade finita de
petróleo e à necessidade de se encontrar fontes alternativas de energia renováveis e menos
poluentes, a produção de álcool no Brasil toma novo fôlego, saltando de aproximadamente
10,5 milhões de metros cúbicos na safra 2000/2001 para cerca de 17,7 milhões de metros
cúbicos na safra 2006/2007, sendo que dessa quantidade, aproximadamente, 3,3 milhões
foram destinados à exportação.
Uma vez que o país é o maior produtor e exportador mundial de etanol a partir de
cana-de-açúcar, e esse combustível é o que possui melhor balanço em termos de energia
renovável, sendo que se produz aproximadamente 9 (nove) litros de etanol a partir de 1 (um)
litro de energia fóssil utilizada, cria-se uma expectativa do Brasil tornar-se o ator principal do
mercado mundial de combustíveis líquidos automotivos.
No entanto, há alguns fatores que potencialmente podem impedir que essa expectativa
se realize. Entre elas, o fato do mercado de biocombustíveis não estar ainda consolidado, de
não existir uma oferta confiável do produto, uma vez que existe o risco de uma variação nos
preços do açúcar ou até mesmo do petróleo provocarem um deslocamento de produção do
etanol para outro produto.
Outro fator seria as barreiras tarifárias impostas a esse biocombustível brasileiro e,
também, barreiras não-tarifárias, como se tem observado na imprensa mundial, que articula
uma organizada campanha de ataques ao modelo de produção de etanol brasileiro, atribuindo
a esse, prejuízos ao meio ambiente e utilização preponderante de mão-de-obra em condições
análogas a escravidão, durante o ciclo da cana-de-açúcar, entre os séculos XVI e XVIII.
Para a realização do presente trabalho, primeiramente foi necessária uma pesquisa
exploratória, que tem como principal objetivo, prover a compreensão do problema enfrentado
pelo pesquisador. Utilizou-se, também, pesquisa bibliográfica, buscando fundamentar o
objetivo central do artigo, explanando quais os principais entraves existentes ao crescimento
do mercado futuro do etanol. Ainda, realizou-se uma pesquisa descritiva a fim de contrapor
esses entraves, analisando-os e estabelecendo considerações a respeito do tema etanol.
A coleta de dados foi realizada, primeiramente, através de pesquisa em journals,
artigos científicos, sites de sindicatos, governamentais, associações em torno do tema

pesquisado. Após foram realizadas entrevistas pessoais e por telefone com dois consultores de
mercado, com a empresa Safras e Mercados e a Corretora Terra Futuros, no mês de junho de
2007.
Como qualquer outro processo produtivo, algumas externalidades positivas e negativas
podem ser destacadas na atividade canavieira de ordem social, econômica e ambiental. Podese mencionar que existem algumas ações básicas para a sustentabilidade no setor
sucroalcooleiro. Inicialmente, cita-se como exemplo dessas ações, a eliminação da queima
dos canaviais necessária à colheita manual, ressalvando a existência da imposição de normas
legais que dispõem sobre tal prática, a qual vem sendo implementada por muitas empresas
com expectativa de se atingir a grande maioria das áreas cultivadas num futuro próximo.
Outra ação básica para a sustentabilidade do setor sucroalcooleiro, seria o tratamento e
utilização do vinhoto na fertilização das lavouras e a apropriação de novas tecnologias para o
uso da biomassa da cana. Por exemplo, a utilização de caldeiras para a geração de energia e
viabilização econômica da técnica de produção de etanol a partir de lignocelulose.
Também, a aprovação de novas plantas de usinas e destilarias mediante a
comprovação de averbações de reservas legais e áreas de preservação permanentes em suas
unidades de produção agrícola e de seus parceiros, e estabelecer um prazo exeqüível para que
as indústrias que já estão operando possam adequar-se a legislação.
Em vista de tais ações, é possível citar também alguns instrumentos para a
implementação das mesmas, por exemplo, a fiscalização da aplicação das leis ambientais e
trabalhistas, os termos de ajustamento de conduta para solução do passivo ambiental
representado pela falta de áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente, a
construção e implementação de critérios de sustentabilidade aos mecanismos de
licenciamento ambiental de novas usinas e destilarias, a legislação e programas de abandono
do uso do fogo e do corte manual da cana, com capacitação, recolocação de trabalhadores,
dentre vários outros.
Diante disso, constata-se que para o etanol brasileiro ganhar o mercado internacional é
fundamental a padronização universal da composição desse combustível, isto é, definir
características básicas para o produto. Também, criar um contrato comercial padrão, onde
sejam estabelecidas regras para o comércio internacional de etanol. Resta, ainda, fomentar um
selo para indicar que a produção do etanol brasileiro respeita o ambiente e os direitos
trabalhistas, sendo isso a principal condição para evitar barreiras não-tarifárias.
É possível observar uma grande expansão no mercado de biocombustíveis no Brasil,
principalmente no que diz respeito ao álcool de cana-de-açúcar. Também são evidentes as
mudanças que vêm ocorrendo em termos de adequação às leis trabalhistas e ambientais.
O agronegócio brasileiro, sem dúvida, evolui consideravelmente e, a exemplo de
outros setores da economia, busca uma estratégia de crescimento sustentável, considerando-se
um dos expoentes desse crescimento o setor sucroalcooleiro, em decorrência de atitudes
tomadas, principalmente pela iniciativa privada, vem fomentando a pesquisa e o
desenvolvimento de novas tecnologias.
Desta maneira, é necessário salientar que essa evolução deve ser divulgada junto à
sociedade brasileira, bem como aos nossos atuais e potenciais parceiros estrangeiros.
Atualmente, uma das formas mais reconhecidas de sinalizar boa reputação é a adequação da
produção e da indústria às normas e padronizações internacionalmente aceitas.
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Com o estabelecimento da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), instituída pela
Lei No 6.938/81, o licenciamento ambiental passou a ser parte integrante da política nacional,
ficando determinado que as atividades potencialmente poluidoras deveriam obter prévio
licenciamento por parte da autoridade ambiental pública competente. No final da década de 90, o
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, através da Resolução No 237/97,
regulamentou o licenciamento ambiental estabelecido na PNMA, definindo os empreendimentos
e atividades passíveis de licenciamento ambiental, condicionando a licença ambiental de
empreendimentos e atividades causadores de significativa degradação ambiental à realização de
EIA/RIMA. A referida Resolução definiu também a competência dos órgãos em âmbito federal,
estadual, Distrito Federal e municipal para licenciar, estabelecendo que os empreendimentos e
atividades são licenciados em um único nível de competência. Embora a Resolução No 237/97
tenha trazido importantes avanços no processo de licenciamento ambiental ao estabelecer
procedimentos e modalidades homogêneos em todo o território nacional, diversos argumentos
têm sido levantados sobre a sua inconstitucionalidade em função dos critérios por ela
estabelecidos sobre as competências em matéria de licenciamento.
Numa primeira analise do quadro evolutivo da regulamentação ambiental, o licenciamento
ambiental desponta hoje como um instrumento que apresenta sérios problemas de
encaminhamento advindos, no nosso entender, basicamente de: procedimentos implementados de
forma diferenciada de estado para estado, procedimentos implementados de forma diferenciada
para diferentes tipologias produtivas, excessiva burocratização e escassez de recursos dos órgãos
ambientais competentes, conflitos de competências, dentre outros.
Neste quadro, o licenciamento ambiental tem sido alvo de criticas sendo apontado por
diversos segmentos como um entrave ao desenvolvimento do Brasil. Os setores produtivos
questionam a demora na análise dos processos pelos órgãos licenciadores (o Ibama, em âmbito
federal, e as autarquias ligadas às secretarias municipais e estaduais de meio ambiente), além das
crescentes intervenções do Ministério Público.
Com base no acima exposto, o presente trabalho tem como objetivo central analisar o
processo de licenciamento ambiental no Brasil. Para tanto o trabalho aborda o processo de
licenciamento ambiental em vigor em âmbito federal e nos estados de São Paulo, Minas Gerais,
Bahia e Rio Grande do Sul, identificando a legislação pertinente, as competências, os gargalos
administrativos e a heterogeneidade de processos em vigor no país.
Para tanto, o presente artigo baseia-se em um conjunto de trabalhos acadêmicos e de
pesquisa relativos a licenciamento e gestão ambiental desenvolvidos no âmbito do LINCA
(Laboratório Interdisciplinar de Conflitos Ambientais) do Programa de Planejamento Energético
da COPPE/UFRJ, em particular o estudo “Análise do Processo de Licenciamento Ambiental no
Estado do Rio de Janeiro e Análise Comparativa com os Modelos adotados nos Estados de São

Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul”, realizado para a Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) em 2005.
O trabalho conclui que, apesar da grande demanda no Brasil pelo desenvolvimento
econômico em equilíbrio com a preservação do meio ambiente, o país ainda não vêm
implementando o licenciamento ambiental de forma eficaz.. A conjuntura atual demanda que
sejam criados mecanismos de licenciamento mais rápidos e eficazes, principalmente para o
licenciamento de atividades de pequeno porte e pequeno potencial poluidor. Aliada à burocracia,
pode-se mencionar a progressiva desestruturação dos órgãos ambientais, que se reflete na demora
na liberação das respostas e das próprias licenças ambientais.
À luz das considerações referenciadas neste trabalho, foi possível verificar que o processo
de licenciamento, vem enfrentando hoje no Brasil problemas de diversa natureza. Desta forma,
sugerem-se algumas iniciativas que podem ser implementadas, no sentido de racionalizar seus
procedimentos e de melhorar sua eficiência. Em síntese sugere-se:
• Reestruturação dos órgãos ambientais (eliminar a escassez de recursos humanos e
materiais dos órgãos licenciadores);
• Fortalecimento da articulação entre os agentes envolvidos no licenciamento;
• Capacitação dos municípios, principalmente quanto ao licenciamento
empreendimentos de baixo potencial poluidor, fomentando a descentralização;

de

• Informatização do processo de licenciamento, aumentando a transparência de
procedimentos;
• Fomento à negociação, interação e formação de parcerias entre os diversos atores
governamentais e sociais;
• Integração e harmonização das ações e decisões ambientais, diminuindo as incertezas, e
fortalecendo o modelo institucional legal;
• Racionalização e simplificação dos instrumentos de gestão ambiental pública e privada;
• Fomento à maior integração entre as diferentes políticas públicas e destas com a política
ambiental.
O grande desafio a ser vencido é, portanto, promover a inserção da variável ambiental no
planejamento das ações estratégicas do Governo, evitando assim conflitos quando da fase de
implantação dos projetos, e a reformulação do próprio processo de licenciamento reconduzindo-o
ao status de efetivo instrumento de gestão ambiental ágil, preventivo e realmente comprometido
com a busca de um desenvolvimento sustentável.
Finalizando, cabe acrescentar que as sugestões aqui encaminhadas enfocam
essencialmente aspectos de caráter administrativo e gerencial não contemplando, portanto, a
dimensão jurídico-legal, cuja análise, embora relevante, escapa aos objetivos do presente
trabalho.
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1. Introdução
O gerenciamento de resíduos sólidos industriais engloba todas as ações relativas ao trato
adequado desses resíduos, desde a sua geração até a destinação final. E a forma adequada
de gerenciar resíduos industriais é observar os cuidados necessários em cada uma das
etapas do gerenciamento, além das normas técnicas e legislações vigentes. O correto
gerenciamento deve ser feito de forma a minimizar a geração, em volume e toxidade, de
resíduos na fonte, reutilizar e reciclar os resíduos gerados e tratar e dispor adequadamente
os resíduos que não puderem ser reciclados e reutilizados.
O objetivo deste estudo consiste em realizar uma avaliação da eficácia da implementação
de um Sistema de Gestão Integrado, segundo as normas NBR ISO 9001: 2000 (Sistema de
Gestão da Qualidade) e NBR ISO 14002:2004 (Sistema de Gestão Ambiental) para o
gerenciamento de resíduos sólidos industriais, considerando o processo industrial da
Arcelor Mittal Monlevade (siderúrgica).
Foi feita uma revisão bibliográfica (livros, etc) , abordando as normas ISSO 9001 e 14001,
os sistemas de gestão integrados, a certificação, a questão do gerenciamento dos resíduos
sólidos industriais. Foi feita uma visita técnica à indústria, em meados de 2007 em João
Monlevade (MG), e foram consultados relatórios internos à empresa. É discutido o
processo de produção e vista a situação dos resíduos sólidos gerados (quando da
certificação na norma ISO 14001 vários procedimentos foram estabelecidos para o controle
ambiental, inclusive com o levantamento de aspectos e impactos ambientais), são
mencionadas as ações (físicas ou administrativas) executadas notadamente a partir de 2002,
é feita avaliação do Sistema de Gestão Integrado.
Descrevem-se expeditamente os principais resultados obtidos com a melhoria do
gerenciamento de resíduos sólidos, derivada da implementação das certificações de
qualidade e ambiental, de que a Tabela 1 serve como um exemplo.
Tabela 1 - Local de geração de resíduos sólidos e seu reaproveitamento

Local da
produção

Resíduo
Destino
gerado
final
Pó de sínter (sistema de Ambos resíduos gerados voltam ao processo
Sinterização
despoeiramento)
de sinterização
Finos de matéria-prima
Alto forno
Escória
Indústria cimenteira
Lama
Indústria cerâmica
Convertedor
Escória da aciaria (sistema de Recuperação da fração metálica e
despoeiramento)
externamente
revestimento
em
pavimentação de estradas
Pó da aciaria
Aterro industrial
Lama da aciaria
Reaproveitamento fração metálica
Lingotamento
Carepa de aço
Sinterização
contínuo
Óleos
Indústria re-refino de óleo
Fonte:Arcelor Mittal Monlevade
Tem-se, entre os principais resultados, o aumento da vida útil do aterro industrial, a
racionalização do uso de recursos naturais não renováveis, a redução de custos e ganho
financeiro (venda de finos de cal, lama e pó do alto forno, papel, plástico, papelão, escória
do alto forno e aciaria, óleo usado), a diminuição dos riscos ambientais (contaminação do
lençol freático) e do potencial de multas, a minimização de resíduos sólidos e de outros
insumos (por exemplo, a água),e uma maior credibilidade.
O gerenciamento de resíduos sólidos industriais em organizações que possuem Sistema de
Gestão Integrado vem se mostrando bastante consistente e efetivo: este Sistema de Gestão
Integrado possibilita o gerenciamento ambiental dos resíduos sólidos gerados, privilegiando
a aplicação de procedimentos que objetivam principalmente: aumentar a reutilização
interna e externa destes resíduos.
A Arcelor Mittal Monlevade demonstra uma preocupação muito grande na preservação de
suas reservas minerais ao reaproveitar seus resíduos sólidos industriais em seu próprio
processo, assim como ao dar destino correto final aos que não são reaproveitados. Seu
sistema de gerenciamento, também, busca a minimização da produção dos resíduos sólidos,
assim como a incorporação destes resíduos ao ciclo produtivo.
A análise do Sistema de Gestão Integrado de gestão da Arcelor Mittal Monlevade
demonstra o efeito positivo da certificação na gestão ambiental, especificamente no que se
refere aos resíduos sólidos, na medida em que, seguindo as normas de Gestão da Qualidade
e Ambiental, incorporou em seus processos medidas que permitiram a redução drástica,
num período relativamente curto, destes resíduos nos seus processos produtivos. Como
efeito das certificações pode ser citado o impulso nas áreas de pesquisa, desenvolvendo
métodos para o reaproveitamento dos resíduos, como é o caso da lama de aciaria sendo
transformada em briquetes, que voltam ao processo produtivo alimentando o convertedor,
além de transformações nos processos produtivos, permitindo a reutilização dos resíduos
sólidos.
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Os resíduos hospitalares são, de maneira geral, considerados contaminantes, nocivos à
saúde humana e agressivos ao meio ambiente. Ao longo dos tempos, as instituições
hospitalares passaram de simples locais destinados ao atendimento e abrigo, a instituições
de cura, transmissão e formação do saber. O hospital é uma instituição que tem a função de
dispensar à comunidade completa assistência médica, preventiva e curativa. Conforme
lesgislação vigente no país a saúde é um direto de todos e responsabilidade do Estado. As
instituçãoes hospitalares estão classificadas nas organizações de maior complexidade de
serem administradas em função da união vários serviços no mesmo habitat. Nelas
encomtram-se reunidos vários serviços e situaçãoes simultâneas: hospital é serviços
médicos, serviços de enfermagem, hotel, restaurante, transporte, limpeza, lavanderia,
vigilância, recursos humanos e relacionamento com o usuário. O Gerenciamento dos
Resíduos do Serviço de Saúde consiste em um assunto polêmico e amplamente discutido
por discorrer-se de lixo hospitalar. Produzidos em todos os estágios das atividades
humanas, os resíduos, em termos tanto de composição como de volume, variam em função
das práticas de consumo e dos métodos de produção. As principais preocupações estão
voltadas para as repercussões que podem ter sobre a saúde humana e sobre o meio
ambiente. Portanto, é necessário haver controle destes resíduos. Muitas leis foram
estabelecidas para que as empresas sejam responsáveis desde a geração até o destino final
dos mesmos, estas fontes inesgotáveis de resíduos exigem soluções técnicas,
ambientalmente seguras, viáveis de coleta, acondicionamento, armazenamento, tratamento
e disposição final. Os Resíduos Sólidos Hospitalares, quando inadequadamente gerenciados
em quaisquer de seus processos de manipulação, podem e causam verdadeiras catástrofes,
poluindo água, solo e ar, alterando fatores químicos, físicos e microbiológicos ambientais.
O lixo hospitalar ou resíduo séptico constituiu-se num problema sério para os
Administradores Hospitalares, devidos principalmente à falta de informações, gerando
mitos e fantasias entre funcionários, pacientes, e principalmente a comunidades vizinhas
das instituições. Entretanto, demonstra-se o quanto é necessário o desenvolvimento de
diferentes práticas de gestão de resíduos hospitalares que permitam a redução da quantidade
de resíduos a ser tratado. A incineração dos resíduos fora o processo de tratamento
alternativo adotado pela entidade em estudo. O objetivo do artigo consiste no
desenvolvimento de uma nova proposta de atitude pró-ativa ao destino de resíduos sólidos
hospitalares do HNSO - Hospital Nossa Senhora da Oliveira de Vacaria - RS. A pesquisa
teve como objetivo principal apresentar um estudo sobre o Plano de Gerenciamento dos
Resíduos Sólidos do Serviço de Saúde - PGRSS do Hospital Nossa Senhora da Oliveira de
Vacaria - RS. Trata-se de uma pesquisa exploratória, adotando a forma de estudo de caso, a
fundamentação teórica foi embasada no estudo dos resíduos sólidos e na legislação vigente
para o Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde. Estar em
conformidade com esta legislação, traz um grande benefício à sociedade, ao meio ambiente
e para a própria entidade que tem como objetivo minimizar a produção de resíduos e
proporcionar aos mesmos um encaminhamento seguro, evidenciando-se assim, ações
eficazes de biossegurança. Este novo modelo estudado foi implementado no Hospital em
estudo. Com o intuito de diminuir, através da informação, os riscos gerados pelos resíduos
do hospital, uma vez que todos os resíduos hospitalares eram incinerados em um

incinerador comum no próprio hospital, sem filtro ou dispositivos de segurança para
queima. O principal objetivo da segregação é minimizar os riscos de contaminação do meio
ambiente e dos trabalhadores, da geração até o destino final, evitando o contato dos
resíduos comuns com os resíduos infectantes, considerando que os resíduos comuns são
reciclados e geram uma pequena renda a instituição, auxiliando na manutenção do plano e
dos projetos de Educação Ambiental. Outro aspecto importante é a contratação de terceiros
capacitados e credenciados em órgãos ambientais, qualificando ainda mais o Sistema. Isso
pode ser considerado um avanço, pois somente empresas licenciadas devem prestar esse
tipo de serviço caso contrário estarão infringindo a legislação e estarão passíveis a
penalidades. O êxito do programa foi alcançado devido ao comprometimento dos
funcionários em todos os níveis da organização. A necessidade do gerenciamento dos
resíduos se deu através de demanda da Vigilância Sanitária em vistoria no ano de 2002.
Surgindo a seguir a equipe multidisciplinar com participação de todos os setores da
organização e com número considerável de colaboradores. Esta equipe após realizar análise
crítica da condição em que se encontrava a gestão de resíduos, definiu o plano de trabalho,
o qual teve como prioridade a capacitação de todos os trabalhadores em gestão de resíduos.
Vencido o processo de capacitação, a organização entrou na fase das mudanças
significativas nos procedimentos operacionais, com adoção das instruções técnicas de
biossegurança e disponibilização dos equipamentos adequados para gestão interna dos
resíduos. Para garantir a correta disponibilização final dos resíduos, foi contratado serviço
terceirizado de transporte, incineração e disposição em aterro sanitário controlado de
resíduos, que dispunha de logística para atender a organização e estava formalmente
certificada pelos órgãos governamentais do meio ambiente. A fase final foi formalizar o
Gerenciamento de Resíduos da Organização, através de projeto licenciatório junto a
FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental - RS, onde constam todos os
procedimentos adotados, recebendo anuência da Vigilância Sanitária. O fator mais
importante na continuidade deste Plano de Gerenciamento de Resíduos é a persistência dos
profissionais, uma vez que a mudança de paradigma é um processo longo e difícil.
Atualmente o gerenciamento está em pleno funcionamento, vale ressaltar que o hospital
HNSO de Vacaria, na serra gaúcha, foi um dos primeiros a se adequar na legislação
vigente. A pesquisa atingiu seus objetivos, ou seja, informar os princípios básicos do
tratamento dado aos resíduos hospitalares. Este trabalho não tem a intenção de esgotar o
assunto, já que o tema é complexo, entretanto veio mostrar o método de gerenciamento
adotado para minimizar o passivo ambiental no gerenciamento de resíduos.

Índices de Desenvolvimento Sustentável para Municípios (IDSM): uma
aplicação no Município de Campina Grande – PB
Analisar a construção e emergência do conceito de sustentabilidade é compreender os
processos objetivos e subjetivos que levam à consciência do esgotamento do modelo de
desenvolvimento vivenciado nas últimas décadas, à necessidade de uma nova concepção de
desenvolvimento de forma equilibrada, eqüitativa e sustentável. No cerne das questões que
envolve o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade, são avaliados seus significados e
impactos, destacando-se seus benefícios, contradições, obstáculos existentes à sua evolução e
a sua consolidação como real alternativa de desenvolvimento da sociedade. As maiores
divergências atuais em torno da problemática do desenvolvimento sustentado consiste em
saber o que deve ser sustentado; o que deve ser desenvolvido; os tipos de relação que
prevalece entre o sustentado e o desenvolvido; e a extensão do futuro a ser considerado; além
de assegurar e manter o crescimento econômico e o desenvolvimento respeitando os limites
estabelecidos pela natureza, conforme destaca a NATIONAL RESEARCH COUNCIL (1999).
Dada a complexidade que envolve o desenvolvimento sustentável é necessário encontrar
indicadores que captem os aspectos relevantes para o processo de desenvolvimento em bases
sustentáveis e descrevam de forma compreensiva uma realidade mutavel, dinâmica e diversa,
além de evidenciar tendências ou perspectivas futuras. Neste sentido, os aspectos relacionados
ao desenvolvimento sustentável são complexos e requerem formas diversas de análises a partir
do maior número possível de indicadores e variáveis que sejam os mais consistentes e
fidedignos para retratar um dado contexto. A partir destas considerações, a avaliação das ações
de desenvolvimento constitui um requisito essencial para a obtenção da sustentabilidade em
um determinado território, constituindo-se em um elemento chave para a formulação de
políticas e a tomada de decisões. Em função disso, tem surgido uma série de iniciativas que
propõem a adoção de indicadores de sustentabilidade, nas diversas áreas relacionadas ao
desenvolvimento das sociedades (SCHMIDT et al,1998). Dessa forma, surge a necessidade da
criação e/ou adaptação de indicadores de sustentabilidade que permitam contribuir para a
superação dos desafios decorrentes da viabilização do desenvolvimento sustentável, a partir
de metodologias que permitam retratar a realidade e forneçam subsídios e informações que
favoreçam as interações entre os sistemas humanos e sistemas ambientais orientados para
resultados sustentáveis. O presente estudo parte da percepção de que a avaliação do
desenvolvimento sustentável deve considerar as características e diversidades locais, como
forma de melhor retratar esse processo e oferecer subsídios para a elaboração e
implementação de políticas públicas de desenvolvimento local. A premissa central do estudo
é de que o desenvolvimento deve ser encarado como uma construção coletiva, visando à
consolidação de uma nova realidade local. Sendo assim, monitorar e avaliar o andamento
deste processo é fundamental para garantir a sustentabilidade ou os parâmetros para que o
mesmo seja sustentável. Nessa perspectiva, o objetivo desse artigo consiste em aplicar a
metodologia proposta por Martins e Cândido (2008) referente ao Índice de Desenvolvimento
Sustentável para Municípios (IDSM) tendo como objeto de estudo o Município de Campina
Grande - PB. Essa metodologia tem como propósito disponibilizar um conjunto de informações
através de índices, que agregados em dimensões propiciam a criação do IDSM e a classificação
do nível de sustentabilidade para localidades específicas. A metodologia dos IDSM utiliza um
conjunto de 6 dimensões e sua respectivas variáveis, com forma de caracterizar os espaços
geográficos de forma multidimensional, através da percepção das distinções e identidades
próprias, considerando as peculiaridades e características da realidade brasileira. Como as
variáveis apresentam diferentes unidades de medida e uma relação positiva ou negativa com o
desenvolvimento sustentável, há uma necessidade de estabelecer o tipo de relação que cada

variável apresenta no contexto da sustentabilidade das localidades estudadas. A partir dessas
considerações, as mesmas são transformadas em índices que possibilitam a agregação nas
respectivas dimensões para a estimação do Índice de Desenvolvimento Sustentável para
Municípios (IDSM) através de um procedimento (fórmulas específicas que reconhecem essas
relações positivas e negativas) que ajusta os valores das variáveis numa escala com variação
cujo valor mínimo é 0 (zero) e o valor máximo é 1 (um). Assim, os índices apresentarão valores
com variação entre 0 – 1. Para a representação desses índices são utilizados um conjunto de
cores que correspondem aos níveis de sustentabilidade explicitados para o município (os
índices entre 0,0000 e 0,2500 são representados pela cor vermelha e um nível crítico de
sustentabilidade; índices entre 0,2501 e 0,5000 pela cor laranja e um nível de sustentabilidade
em alerta; índices entre 0,5001 e 0,7500 representados pela cor verde claro e um nível de
sustentabilidade aceitável; índices entre 0,7501 e 1,0000 representados pela cor verde
brilhante e um nível ideal de sustentabilidade). Os resultados referentes a aplicação dessa
metodologia no Município de Campina Grande possibilitaram uma investigação da realidade
local, através da mensuração dos índices de sustentabilidade que forneceram informações para
a identificação dos níveis de sustentabilidade social, demográfica, econômica, políticoinstitucional, ambiental e cultural, e por conseguinte, o nível de sustentabilidade do
município. Nesse sentido, foi possível verificar que o município apresenta um IDSM de
0,5649 evidenciando um nível aceitável de sustentabilidade, sendo possível constatar que a
sustentabilidade apresenta-se satisfatória. Esse resultado não é compatível com a realidade da
grande maioria dos municípios da Paraíba onde evidenciam nível de sustentabilidade em
alerta, com isso, torna-se necessário considerar o entorno do município e as influências que a
realidade nacional e regional pode exercer na sustentabilidade local. Os resultados gerados
por este estudo retratam de forma mais realista os aspectos e peculiaridades referentes as
fragilidades e oportunidades, bem como, fatores locais, regionais e nacionais que exercem
maior influência na sustentabilidades do município. Sendo assim, o conjunto de informações
resultantes desse estudo permitiu questionamentos em relação a efetividade da políticas
públicas implementadas, oferendo subsídios aos gestores públicos para a elaboração e
adequação dessas políticas, no sentido de vislumbrar melhorias nos aspectos social,
demográficos, econômicos, políticos-institucionais, ambientais e culturais que evidenciaram
situação crítica e de alerta, visando um processo de desenvolvimento em bases sustentáveis e
orientados para o contexto territorial considerado.

Resumo ampliado
Título: Exploração do Gás da Bacia de Santos e Sustentabilidade - novos

relacionamentos empresa / movimento ambientalista
Este trabalho tem o objetivo de discutir alternativas de posicionamento empresarial diante de
situações de conflitos socioambientais, contrapondo o cumprimento de exigências formais de
agências ambientais governamentais a iniciativas voluntárias baseadas no diálogo e na
negociação de conflitos.
As referências conceituais estabelecem uma articulação entre a idéia de Desenvolvimento
Sustentável e a negociação de conflitos. A busca da Sustentabilidade é entendida como um
processo de gestão negociada em cada realidade. Do ponto de vista das empresas, esse
horizonte de negociação é associado com a construção da reputação ambiental, um
importante ativo intangível.
Os conflitos socioambientais são disputas entre diferentes utilizações dos recursos pelos
grupos humanos, e a abordagem dos ganhos mútuos para resolução de disputas é uma
referência para a facilitação da construção de entendimentos.
No panorama de conflitos ambientais, a empresa é percebida não apenas pela forma como
gerencia seus próprios processos técnicos, com maior ou menor segurança e cuidados
ambientais. Em uma região determinada, as propostas predominantes de utilização dos
recursos articulam interesses, coalizões que determinam o padrão de uso e conservação ou
degradação dos conjuntos de recursos comuns.
O posicionamento da empresa em relação à Sustentabilidade depende também da forma
como elege seu campo de alianças nesse jogo de conflitos socioambientais, e abre-se a
possibilidade de construir novos tipos de alianças, mais sustentáveis.
Essa discussão se apóia na análise dos conflitos que cercam as operações com petróleo e gás
no Litoral Norte de São Paulo, região onde se localizam as principais atividades do Projeto
Mexilhão de aproveitamento do gás da Bacia de Santos. Esse panorama de conflitos envolve
mais diretamente as iniciativas de produção e de gestão ambiental da Petrobras, os
procedimentos das agências ambientais governamentais, em especial o Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis –IBAMA, e os comportamentos do
movimento ambientalista da região.
Os fenômenos de conflito já manifestados revelam inicialmente contradições entre os
ambientalistas e a empresa. Contudo, uma análise mais acurada indica que as limitações da
política ambiental governamental podem incidir em vetores de acirramento dos conflitos,
cuja compreensão mais ampla deve levar em conta uma leitura sobre os aspectos gerais da
dinâmica territorial nesta porção da costa brasileira.
Este exame em maior profundidade permite descortinar alternativas de estratégias
socioambientais desde o ponto de vista da empresa, uma vez que sua política de gestão se
dirija na perspectiva da Sustentabilidade, abrindo possibilidades de mudança de
posicionamento e para tanto explorando diferenças entre resultados do estrito cumprimento
da lei e possíveis ganhos com iniciativas voluntárias de diálogo.
O artigo constrói, para esse fim, representações esquemáticas que comparam resultados das
análises e exigências definidas no campo dos procedimentos de licenciamento (em especial
os estudos de impacto ambiental, seu debate público e o acesso dos interessados ao
acompanhamento da implantação das medidas normatizadas) com outras , cuja adoção

depende de iniciativas voluntárias de diálogo e estabelecimento de compromissos entre as
partes interessadas.
Os desdobramentos de ambos os tipos de exemplos são associados a suas repercussões no
relacionamento entre a empresa e os públicos regionais, em especial os grupos
ambientalistas.
Basicamente, o Projeto Mexilhão consiste na extração de gás a cerca de 150 quilômetros da
costa, defronte a Ilhabela, Litoral Norte paulista, com a implantação de gasoduto submarino
que chega ao continente no município de Caraguatatuba, onde se estabelecerá uma estação
de tratamento; e na construção de outra linha de duto que, por um túnel, subirá a Serra do
Mar, ligando-se no planalto, em Taubaté, ao gasoduto Campinas – Rio de Janeiro. Da
estação de tratamento, uma linha levará “condensado” ou gasolina natural para São
Sebastião, projetando-se para tanto outra obra de túnel. Importante ressaltar que a opção por
túneis nos trechos com vegetação de mata atlântica representa uma incorporação de valor
ambiental à concepção da obra.
O começo do projeto somou-se ao anúncio de outras intervenções de porte na região:
expansão do Porto de São Sebastião, ampliação da Rodovia dos Tamoios, construção de um
CDP (Centro de Detenção Provisória) em Caraguatatuba. Diversos setores da sociedade
regional , com destaque para as entidades ambientalistas, posicionaram-se publicamente pela
realização de uma avaliação ambiental estratégica, integrando as visões sobre as
conseqüências de todas estas intervenções na dinâmica territorial.
Posteriormente, no final de 2006, a primeira audiência pública do processo de licenciamento
do Projeto Mexilhão viria deflagrar uma reação mais forte em relação a esse projeto, em
função das falhas de condução do processo de debate público naquela ocasião, o que será
melhor examinado mais adiante.
Este artigo foca o caso do Projeto Mexilhão, como parte do relacionamento da Petrobras
com os públicos regionais, para exercitar uma discussão sobre possibilidades de
gerenciamento dos conflitos como uma via para construir estratégias de sustentabilidade.
Com base nos levantamentos realizados, e seguindo a orientação da abordagem dos ganhos
mútuos para negociações, chega-se ao desenho de uma zona de encaminhamentos que
podem atender tanto a interesses dos grupos ambientalistas quanto da própria empresa, hoje
em busca de uma nova visibilidade pública positiva em relação aos cuidados com meio
ambiente.
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Negociação de Significado em Responsabilidade Social Empresarial

Resumo
A temática da Responsabilidade Social Empresarial (RSE) conquista importância
gradativa na sociedade atual. As empresas se deparam com a necessidade crescente de
adoção de uma forma de gestão socialmente responsável, atendendo a pressão de seus
principais stakeholders, ou seja, dos atores direta ou indiretamente envolvidos.
Mesmo sendo a RSE assunto ampla e freqüentemente discutido, a questão ainda é
subestimada e incompreendida por empresários e, infelizmente, também pela sociedade.
Porém, no processo de adoção e consolidação da gestão socialmente responsável as
empresas enfrentam percalços que demonstram que o caminho que está sendo
construído será árduo e ainda está em seus estágios iniciais.
Neste ensaio utiliza-se os conceitos de participação e reificação e discute-se a
negociação de significado, conforme enunciados por Etienne Wenger, favorecendo um
salto qualitativo em direção a um patamar de novos valores em gestão empresarial na
atualidade.
O processo de conscientização da sociedade e do empresariado para a importância
da responsabilidade sócio-ambiental é por si só uma experiência de negociação de
significado. Identifica-se a importância da participação ativa dos atores sociais
envolvidos em conjunto com a reificação dos conceitos de RSE. Esta interação poderá
ser a origem de uma construção de significado essencial ao desenvolvimento de uma
nova forma de gestão empresarial que leve em consideração muito mais do que regras
de negócio.
A questão crucial é que a maioria das empresas ainda não está preparada para
enfrentar as conseqüências de uma mudança de tal magnitude na gestão empresarial.
Em verdade, a própria sociedade ainda está aprendendo. Aprende a conhecer melhor
suas reais necessidades, a rejeitar a falta de ética empresarial, a mudar seu
comportamento como cliente e consumidor, a aceitar e compreender sua própria parcela
de responsabilidade e a conscientizar-se de que sua participação efetiva precisa ocorrer.
Assim como a sociedade está em processo de aprendizado, as empresas, por outro lado,
não conseguem perceber ao certo como atender esta nova realidade.
As decisões são muito instáveis, as mudanças são freqüentes e o nível de
maturidade desta gestão está aquém do desejado. É possível identificar processos de
negociação de significado permeando todas as relações entre os stakeholders. O
empresariado depara-se com uma realidade que tanto poderá significar um grande
avanço ou causar enorme retrocesso nesta causa.
Juntamente com as considerações sobre cada stakeholder, serão comentadas
algumas das possíveis inter-relações entre eles, que poderiam, através de negociação de
significados, contribuir positivamente para a construção de uma RSE bem sucedida.
Considera-se, em um primeiro momento, a alta administração da empresa. Este
público é composto pelos donos do negócio, acionistas, presidência, diretoria e
gerência, enfim, o grupo que toma as decisões estratégicas.
O segundo público é um dos mais importantes e atuantes dentro da RSE: o
público interno (funcionários ou colaboradores). Este público será o agente de

validação da gestão socialmente responsável e poderá tornar-se uma força essencial
quando da necessidade de mudança de atitude.
Em seguida apresenta-se o relacionamento entre empresa, seus parceiros e
fornecedores, que deve ser baseado em cooperação, uma vez que a interdependência dos
atores é latente. Cria-se uma situação propícia de crescimento e desenvolvimento
mútuos, uma vez que os atores tem amplas condições de estabelecer uma parceria
produtiva, onde em diferentes momentos atendem o mesmo público, um direta e o outro
indiretamente. Na continuidade aborda-se os concorrentes de uma empresa como
participantes de seu público impactado por motivos óbvios.
Toda e qualquer ação de um concorrente pode significar prejuízos por vezes
determinantes do fracasso para sua atividade produtiva. Por outro lado, a postura das
empresas, de buscar anular sua concorrência, é benéfica para o consumidor, que
provavelmente terá acesso a produtos e serviços com preços mais baixos. Os produtos e
serviços são apresentados como instrumentos pelo quais a empresa se manifesta e se
apresenta ao cliente. Há um processo de reificação em relação a produtos e serviços
oriundos de cadeias produtivas sustentáveis ou socialmente responsáveis. Os clientes
ou consumidores são tratados no texto como sinônimos.
Este stakeholder é de suma importância para a tomada de decisão do negócio e
muitos enfatizam que o cliente é a razão da existência das empresas. O âmago desta
questão não é analisado, uma vez que todos os públicos estão sendo considerados dentro
de sua importância fundamental para a questão da RSE.
Considera-se a comunidade como entorno da organização, tendo participação
direta. Historicamente, a relação da empresa com a comunidade não é das mais
amistosas, uma vez que a interação de ambas por vezes provocou dano a uma das
partes. A mera existência de lados considerados opostos é um atrito potencial. Conflito
de interesses (comercial x pessoal ou comunitário), resíduos, barulho, poluição.
Assim como com a comunidade, a empresa deve estar comprometida com a
preservação do meio ambiente e o atendimento à legislação ambiental. O incentivo e a
efetiva adoção de práticas que abranjam desde a gestão de resíduos oriundos de sua
atividade econômica até a coleta seletiva de lixo, passando por programas de combate a
desperdício de água e energia elétrica, são algumas das ações possíveis.
Na abordagem sobre o governo, este pode ser considerado um dos mais
impactantes públicos na cadeia de atividade da empresa.
Por meio da
intermediação/regulamentação do governo são feitos os primeiros níveis de
contrapartida ou contribuição da empresa para com a sociedade: impostos e empregos.
Analisa-se, porém, o papel mais amplo do governo. Ele próprio tem uma obrigação
para com a sociedade em ampará-la, possibilitando sua existência ou subsistência com
condições dignas.
Todos estes atores exercem pressão sobre as empresas e de fato a realidade do
mercado demanda a adoção de uma outra postura. Tem-se ao alcance uma particular
oportunidade, de favorecer a mudança e alcançar níveis mais dignos de
desenvolvimento humano. Basta analisar se o momento será efetivamente aproveitado
para tal, ou se será apenas mais uma onda mercadológica que passará sem deixar
maiores conseqüências.
Espera que as oportunidades de negociações de significado aqui expostas possam
contribuir para o salto em direção a uma gestão responsável.

Proposição e Aplicação Prática de um Framework de Análise da Sustentabilidade
Marcelo Fernandes Pacheco Dias
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Eugenio Avila Pedrozo
Resumo ampliado
É notório o aumento das pressões ambientais e sociais nos negócios. Pressões da
legislação, clientes, consumidores e organizações não governamentais (ONG’s) estão
demandando evidências de excelência ambiental e social de um modo crescente e irreversível.
Com a sustentabilidade se tornando crescentemente necessária ao mercado, a
necessidade para uma metodologia prática que permita a implementação do desenvolvimento
sustentável nos negócios e na indústria torna-se urgente (BORON e MURRAY, 2004).
Para se alcançar a sustentabilidade nos negócios uma estratégia baseada em
gerenciamento pró-ativo que defina um curso definitivo para os objetivos do desenvolvimento
sustentável é indispensável (BORON e MURRAY, 2004). A implementação de uma
estratégia de gerenciamento pró-ativa irá ser o principal direcionador à eliminação das muitas
formas de insultos ambientais e sociais que surgem das atividades dos negócios. Com a
sustentabilidade projetada no sistema desde o início e com um adequado ferramental de
gerenciamento, qualquer problema ambiental ou social irá ser antecipado e o sistema irá
dirigir-se para seus objetivos definidos (BORON e MURRAY, 2004).
Por isso têm sido desenvolvidos vários modelos para o gerenciamento sistemático e
monitoramento do desenvolvimento sustentável (KAY et al, 1999; ROBERT, 2000;
ROBERT, 2002; BORON e MURRAY, 2004; WAAGE et al, 2005). Nesses vários modelos
há muitas similaridades e complementaridades e até aspectos antagônicos identificados.
Constata-se na literatura um esforço para desenvolver um modelo de análise e gestão da
sustentabilidade que agrupe, categorize e torne operacional a diversa contribuição de cada um
dos modelos propostos (ROBERT, 2000; ROBERT, 2002; WAAGE et al., 2005).
Esse artigo objetiva contribuir nesse esforço, através da identificação de
complementaridades em outros modelos ainda não contemplados e a partir daí, propor um
novo framework, para então fazer uma aplicação prática em duas empresas brasileiras com
ações reconhecidas nacionalmente de sustentabilidade.
Logo, a primeira parte da pesquisa consistiu na revisão da literatura sobre os modelos
de gestão da sustentabilidade e a proposição de um framework, a partir do estudo das
complementaridades dos modelos (Figura 1).
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Figura 1. Framework para a gestão da sustentabilidade nas empresas
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A segunda etapa consistiu na aplicação prática do framework em duas empresas: uma
empresa brasileira do setor florestal e uma empresa de alimentos, ambas com reconhecidas
ações de sustentabilidade e que não foram identificadas por solicitação dessas empresas.
A análise dos resultados indica que duas informações verificadas nas empresas podem
ser incorporadas ao framework. A primeira diz respeito a preocupação com a estrutura
organizacional. Ambas as empresas indicaram a necessidade de criar uma estrutura própria
para fazer essa gestão, porém indicando uma separação da dimensão social, da ambiental.
Essa evidência induz a uma proposta de pesquisa futura sobre as conseqüências desse modo
de organização. A segunda informação diz respeito a “educação ambiental” como forma de
alcançar a sustentabilidade. Como o tema sustentabilidade envolve a quebra do paradigma
vigente que tem foco exclusivamente econômico, dificilmente se terá aprimoramentos na
sustentabilidade sem atuações estratégicas internas e externas a organização com foco em
“educação ambiental”. Essa constatação também induz a uma segunda pergunta: as
organizações que visam a sustentabilidade não deveriam focar também em ações de
“educação sobre responsabilidade social”? As constatações nas empresas também indicaram
que ambas estão incorporando processos e conteúdos com vistas a uma ação mais pró-ativa.
Entretanto etapas que possibilitam sistematizar o conhecimento sobre como as operações
podem afetar a sustentabilidade, cenários para a busca pró-ativa da sustentabilidade e
diagnósticos dos processos insustentáveis ainda são muito carentes. A falta desses conteúdos
não possibilita a construção de objetivos sistêmico que o tema exige e consistente com ações
e metas. Essa carência ficou evidenciada por alguns objetivos sem metas, ações e indicadores

coerentes, indicando que os temas que são gerenciados são mais emergentes e menos
planejados. Varias linhas de ação estratégica são adotadas, entretanto existem varias outras
que devem ser incorporadas.
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Com um olhar visionário sobre a questão sócio ambiental e seus antecedentes históricos, fazse perceber que o fortalecimento desta área de conhecimento apresenta um envolvimento
popular e de organizações da sociedade civil, desde os meados dos anos 1980 e continuou a
crescer na forma de direitos público durante os anos 1990. Atualmente é do conhecimento da
sociedade provavelmente registrado em sua própria historia que os movimentos
socioambientais mudaram o mundo empresarial diante novas perspectivas de necessidades
humanas. De tal forma que várias entidades empresariais foram criadas para lidar com temas
sociais, direitos humanos e sustentabilidade ambiental. Os incentivando para o
desenvolvimento comunitário e social, difundiram a responsabilidade corporativa. Toda essa
trajetória atualmente observada conduz a grande preocupação com questões ambientais, onde
se evidencia a necessidade na mudança de comportamento do ser humano na busca de um
desenvolvimento sustentável. Lembrando que a preocupação com o ambiente não diz respeito
a apenas questões ecológicas. O ambiente engloba isso e muito mais, nele estão contidos
também o homem e seu comportamento como ser social para a construção de um contexto. É
a partir de tal afirmação que podemos começar a nos questionar sobre os papeis de cada um
na busca deste desenvolvimento sustentável. Daí surge o objeto de estudo, “o papel da micro
e pequena empresa, diante as questões socioambientais que envolvem o contexto local” Elas
possuem uma estrutura definida pelas políticas públicas? Um ponto chave da existência das
micro e pequenas empresas é o fato de que estas formam o alicerce amortecedor do
desemprego no País, isto porque em meados dos anos 80, com a diminuição do crescimento
econômico, fato que resultou no aumento do desemprego, os pequenos empreendimentos
passaram a ser vistos como uma nova alternativa para a ocupação da mão-de-obra excedente,
o que estimulou as primeiras iniciativas de incentivo a abertura de micro e pequenas empresas
no mercado brasileiro. (IBGE, 2001) A relevância da pesquisa surge quando observamos que
as micro e pequenas empresas hoje, representam 99,7% do total de empresas no País, e que
abrangem 67% (IBGE, 2002) do capital humano empregado nas empresas do Brasil. Levando
em conta também que apenas estes dados não são capazes de demonstrar a importância das
micro e pequenas empresas, podemos observar também, que elas absorvem uma grande
quantidade de capital humano pouco qualificados e contribuem também para a diminuição das
migrações inter-regionais. (COLOSSI e DUARTE, 2000). Ao mesmo tempo, observamos
também que as micro e pequenas empresas exercem coletivamente pressões significantes no
ambiente (COMISSÃO EUROPÉIA, 2004). O que leva a uma reflexão crítica com base nos
documentos teóricos sobre os impactos sócio-ambientais existentes por trás destes valores.
Diante o exposto, vemos a real necessidade de identificação de políticas públicas que atuem
sobre as micro e pequenas empresas, visando suas responsabilidades socioambientais e não
mais somente econômicas. A pesquisa trata de uma reflexão teórica com base em um acervo
bibliográfico constituído por uma literatura centrada na iniciativa das políticas publicas e
responsabilidade social ambiental focada nas micro e pequenas empresas. O universo
literário pesquisado foi constituído por uma literatura de livros científicos, documentos
institucionais do poder executivo e legislativo, sistema online e panfletos direcionados a
comunicação popular. A estratégia do estudo iniciou-se com uma leitura grosseira num

universo maior de documentos que deram a oportunidade de escolha da amostra constituída
por toda a bibliografia citada, qual foi utilizada na reflexão teórica. Após a primeira leitura
bibliográfica construiu-se a introdução da pesquisa com uma reflexão teórica analítica entre o
saber prévio e coloquial vivenciado na prática, o qual deu origem ao tema em convergência
com o saber teórico identificado no arsenal bibliográfico. O segundo momento estratégico do
estudo consolidou a reflexão teórica entre os autores de forma a atender o objeto do estudo
sobre “as políticas públicas e as micro e pequenas empresas, diante as questões
socioambientais. Os instrumentos construídos para a reflexão teórica foram: Primeiro
questionamento: definições básicas, Unidade significativa: Definições básicas; Segundo
questionamento: Políticas públicas de estímulos as micro e pequenas empresas, Unidade
significativa: iniciativa das políticas publicas; Terceiro questionamento: responsabilidade
sócio ambiental nas micros e pequenas empresas, Unidade significativa: Responsabilidade
Ambiental: competitividade, qualidade, produtos e serviços. Durante a reflexão teórica
observou-se a existência de conceitos básicos que definiram as iniciativas das políticas
públicas na promoção da responsabilidade socioambiental nas micro e pequenas empresas.
Cujo os conceitos básicos apresentam uma variação de termos quando se trata deste setor de
pequenos negócios. A reflexão colocou como pontos básicos três questionamentos
relacionados a definições básicas, políticas públicas de estímulo as micro e pequenas
empresas e a responsabilidade socioambiental nas micro e pequenas empresas. Diante as três
questionamentos considerou-se importante, pois os mesmo formam uma tríade de valores para
a formação da imagem das pequenas organizações no mercado. Considera-se neste aspecto
que como numa ordem crescente a organização precisa de conceitos básicos quanto a sua
existência interna e externa para a formação de sua imagem. Sobre políticas públicas
registram se ao longo da historia uma participação direta do poder governamental e legislativo
na busca de um direcionamento e condução dessas organizações uma vez que elas apresentam
importância para o desenvolvimento do pais, mas com a necessidade de uma melhor
organização destas políticas públicas para um melhor desenvolvimento sócio político
econômico e cultural. No que se refere a responsabilidade social no terceiro questionamento
autores elevaram a importância da prática da responsabilidade socioambiental como forma de
conquista não só do cliente individualmente mas também de grupos sociais buscando sempre
mostrar para a comunidade sua missão e sua importância para o desenvolvimento e segurança
e social do cidadão de um modo geral.
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Resumo expandido
O tratamento de água tem importância fundamental para garantir que a água captada
do meio-ambiente atenda às necessidades humanas isenta de qualquer tipo de poluição e/ou
contaminação. Para Braga et al, a principal preocupação está em fazer com que a água
apresente características sanitárias e toxicológicas adequadas, tais como estar isenta de
organismos patogênicos e de substâncias tóxicas, para a prevenção de danos à saúde e ao
bem-estar do homem.
O órgão responsável por estabelecer os padrões mínimos de potabilidade da água é a
Organização Mundial de Saúde (OMS). Baseados nesses padrões, os países determinam as
suas normas de tratamento. Normalmente, essas normas são mais rígidas que os padrões
internacionais da OMS e buscam adequar as formas de tratamento à qualidade das águas dos
mananciais.
No Brasil, o responsável pelo controle e pela vigilância da qualidade da água para
consumo humano e o seu padrão de potabilidade é o Ministério da Saúde, através da Portaria
nº 518 de 25 de março de 2004. Segundo essa, o padrão de potabilidade é o conjunto de
valores máximos permissíveis das características de qualidade da água destinada ao consumo
humano.
Este trabalho tem como objetivo geral analisar criticamente os processos de tratamento
de água para abastecimento público da cidade de Itabuna, estado da Bahia, através de
pesquisa de campo, realizada na estação de tratamento de água (ETA) local. Buscou-se
comparar a técnica utilizada na ETA em análise com as técnicas convencionais de tratamento
encontradas na literatura, atentando-se, ainda, para o destino dos resíduos gerados durante o
processo.
A metodologia empregada baseou-se na realização de três atividades principais: a
revisão de literatura, o estudo de caso e a análise dos resultados. Para o estudo de caso, foram
realizadas entrevistas com aplicação de dois questionários, um com perguntas objetivas do
tipo sim ou não e outro com perguntas subjetivas que visaram esclarecer as respostas
objetivas.
A revisão de literatura buscou descrever o estado da arte sobre as técnicas de
tratamento de água e a legislação vigente no Brasil, bem como fornecer informações gerais
acerca da água do planeta e suas características físicas, químicas e biológicas. Dessa forma,
tornou-se possível analisar criticamente os processos de tratamento da ETA em estudo.
As informações levantadas no estudo de caso revelaram que o processo de tratamento
de água da ETA de Itabuna/BA consiste na realização de cinco etapas principais: Coagulação,
Floculação, Decantação, Filtração e Desinfecção. Há ainda uma última etapa responsável pela
adição de flúor denominada Fluoretação. Essa etapa não é necessária para o tratamento, mas é
exigida pelo Ministério da Saúde para a prevenção de cáries nas comunidades carentes.
A análise dos resultados permitiu concluir que o tratamento de água da ETA estudada
garante que os padrões mínimos de potabilidade exigidos pela Portaria nº 518 sejam

alcançados. Além disso, os métodos utilizados estão de acordo ao que foi encontrado na
literatura.
Porém, há que se considerarem dois problemas identificados. O primeiro diz respeito à
falta de flexibilidade caso haja um problema no tratamento ou na rede de distribuição. Não foi
constatada na visita a presença de reservatórios auxiliares para equilíbrio do processo,
portanto, seria muito difícil atender à demanda da cidade caso algum imprevisto acontecesse
no processo de tratamento.
O segundo e, talvez, o mais importante, é com relação ao despejo descontrolado dos
resíduos. Verificou-se que a empresa, atualmente, não realiza nenhum tipo de tratamento nos
resíduos da ETA e os despeja novamente no rio. Obviamente, o resultado é o aumento da
poluição do rio e o conseqüente prejuízo para as populações ribeirinhas e para o ecossistema.
Para resolver esse problema, o trabalho traz como proposta a implementação do
modelo de Ferreira Filho e Além Sobrinho (1998), que sugere o reaproveitamento da água de
lavagem dos filtros e dos resíduos sólidos. Esses últimos poderiam ser utilizados nas
atividades agrícolas como adubos.
Destarte, salvo os dois problemas identificados, a ETA analisada realiza o tratamento
de água de maneira eficiente e eficaz. Mas, como tudo pode ser melhorado, ressalva-se a
importância da realização de ajustes, principalmente com relação aos problemas identificados
que, em longo prazo, podem inviabilizar o funcionamento da ETA.
As contribuições teóricas do trabalho são referentes à organização, em um único
documento, de informações que dão uma visão geral acerca do tratamento de água para fins
domésticos em sistemas de abastecimento público. Dessa forma, o leitor entenderá aspectos
relativos às características da água do planeta, à legislação brasileira e às técnicas
convencionais de tratamento que tem como objetivo atingir os padrões de potabilidade.
As contribuições gerenciais, por outro lado, dizem respeito à definição de um modelo
de ETA que seja capaz de alcançar os padrões de potabilidade. Nesse sentido, foram
estudadas todas as etapas do processo de tratamento e do despejo dos resíduos oriundos da
estação. Para tanto, o processo foi mapeado e representado em fluxogramas, que possibilitam
tomadas de decisão mais rápidas e eficientes.

Imagem Percebida sobre Atributos Ambientais
Yara Borba Formigoni (ESALQ/USP)
Eduardo Eugênio Spers (ESALQ/USP e UNIMEP)
Resumo
A questão ambiental tem-se revelado cada vez mais importante nas relações de troca o que
implica na necessidade do entendimento das percepções dos consumidores para facilitar o
desenvolvimento destas relações assim como avaliar se as estratégias de marketing verde
adotadas pelas organizações em países em desenvolvimento como o Brasil são eficazes e se
estas empresas são reconhecidas pela responsabilidade ambiental investida. Para avaliar estas
estratégias o conhecimento dos atributos dos produtos se faz necessário uma vez que estes são
a expressão da imagem dos produtos na mente dos consumidores. Ferramentas de marketing
ambiental são cada vez mais utilizadas pelas organizações para entender o consumidor
ambientalmente consciente. Identificando a imagem de produtos tem-se acesso a como
determinado público aceita os produtos com características ambientais. A identificação da
imagem de produtos é ambição de pesquisadores de marketing, para tanto esse trabalho
adapta a ferramenta desenvolvida por Toni (2005) (TCIP - Técnica de Configuração da
Imagem de Produtos) para a identificação da imagem de produtos com apelo ambiental. Logo
neste trabalho objetivou-se a caracterização da imagem central de produtos com apelo
ambiental através da extração de atributos de produtos que tem hoje no mercado um apelo
“verde”. Foram extraídos os atributos funcionais, simbólicos, cognitivos e emocionais da
imagem de sete produtos. Estes atributos foram extraídos através de questionários aplicados
em locais de consumo. O público alvo desta pesquisa são consumidores de classe média a
alta, pois julgasse que esta parte da sociedade arca a princípio, com o ônus ambiental. As
entrevistas foram realizadas de Janeiro a Fevereiro de 2008 em locais de consumo no
município de São Paulo/SP. A amostra foi de 67 pessoas. Antes que o entrevistado
respondesse as questões uma imagem da campanha publicitária do produto a ser objeto da
entrevista foi apresentada. Realizou-se esta ação a fim de facilitar a identificação dos atributos
sobre o produto para o consumidor. A I Parte do questionário tem questões relativas à
identificação da imagem dos produtos. A II Parte do questionário buscou extrair da amostra
sua percepção ambiental assim como ações que julga eficazes ao meio, o conhecimento sobre
ações ambientais das empresas apresentadas. A disponibilidade sobre pagamento adicional
sobre produtos ambientalmente corretos também foi inferida, porém não é objetivo maior do
trabalho. A III Parte do questionário traz perguntas pessoais para identificação da amostra. Os
atributos de cada produto resultantes dos questionários foram filtrados para que atributos
específicos do produto não interferissem na imagem do produto ambiental e posteriormente
organizados quanto a sua proximidade com a idéia central do produto objetivando assim, a
formação da imagem de produtos verdes. Esse trabalho também apresenta a percepção
ambiental, disponibilidade a pagar por benefícios ambientais entre outras variáveis em
diferentes grupos. A maioria da amostra (53%) se mostra disposta a pagar até 10% a mais por
um benefício ambiental em produto. Em todas as faixas de renda a disponibilidade em pagar
por benefícios ambientais em produtos foi maioria em 10%. Sendo que na faixa de renda até
R$ 1000 o acréscimo de 10% foi o único citado. Este resultado reforça pesquisas como a de
Serpa e Ávila (2006) que considera 10% uma porcentagem justa por benefícios ambientais em
produtos. A faixa de entrevistados com menor renda apresentou em 40% das respostas a não
disponibilidade em pagar por tais benefícios, este resultado vai de encontro a Fontenele
(2006) que sugere que o benefício ambiental é percebido e melhor valorizado em grupos com
renda superior. Maia (2004) também comenta sobre este fato ao mencionar que em países em

desenvolvimento o apreço a benefícios ambientais ainda é pequeno. Um fato, porém que
chama a atenção neste resultado, a segunda maior não disponibilidade a pagar por benefícios
ambientais vem da faixa de renda mais alta. Analisando as respostas dos questionários podese perceber que os respondentes que optaram pelo adicional 0% acreditam que num ambiente
mercadológico de alta competitividade e alta tecnologia as empresas devem passar a assumir
custos de externalidades negativas do processo produtivo e ações ecológicas devem fazer
parte das mesmas sem que se repasse valor algum aos consumidores. Mulheres se julgam
mais conscientes ambientalmente e citam ações de cunho educacionais mais eficientes para o
meio ambiente enquanto que o sexo masculino julga melhorias na legislação e maior
fiscalização como ações mais importantes para melhorias ambientais. É possível perceber que
ações como reciclagem e medidas educativas são sempre lembradas pelo consumidor quando
indagado sobre recuperação do meio ambiente independente da renda. Plantio de árvores
assim como reflorestamento foi decaindo na medida em que a renda dos entrevistados cresce.
Ao contrário do que aconteceu com Legislação mais eficaz, esta ação foi mais citada em
rendas maiores. Ações como reflorestamento e reciclagem são mais comuns e tidas como
eficientes ambientalmente por parte dos consumidores. O conjunto de atributos verdes dos
produtos mostra que produtos com apelo ambiental na mente dos consumidores aparecem
como algo natural, saudável, diretamente ligado à natureza; o que sugere a maioria das
propagandas dos produtos que se utilizam do eco-marketing. Nestas propagandas imagens de
paisagens naturais como cachoeiras, rios e florestas são utilizadas para sensibilizar
consumidores dos aspectos ambientais que o produto quer assegurar. Estes produtos na mente
dos consumidores são ligados a grandes empresas e itens como processo produtivo correto e
biodegradabilidade não fazem parte dos atributos centrais dos produtos verdes observados na
pesquisa. Os atributos da imagem central são em maioria relacionados a ícones como árvores
e Amazônia mostrando que a imagem ambiental ainda está atrelada a estes. O benefício
ambiental percebido pelos consumidores ainda é ligado à questão estética. No entanto é
necessário que se mostre ao consumidor a importância de ações ambientais mais profundas na
empresa para que estas não sejam pouco relacionadas a aspectos ambientais. A educação
ambiental se torna importante para que ações sustentáveis no meio mercadológico sejam
validadas pelos consumidores. Serão necessários novos estudos para que se aprofunde a
questão de atributos ambientais em outros segmentos além de estudo com outros produtos que
tenham apelo ambiental.

A Expressão do Empreendedorismo Socioambiental na Gestão de Bacias Hidrográficas
Autores
Lúcia Rejane da Rosa Gama Madruga
(PPGAgronegócios/UFRGS – DCA/UFSM)
Tania Nunes da Silva
(PPGA/UFRGS –PPGAgronegógios/UFRGS)
A dinâmica da sociedade atual é movimentada por desafios crescentes que exigem a
manifestação do comportamento inovador e empreendedor em todos os campos do
conhecimento. Diante disso, a ação de empreender e de inovar passou a ser uma tarefa para
todos aqueles que, de certa maneira, se sintam responsáveis por alguma parcela do processo
de renovação e transformação social. Em razão disto, o estudo do empreendedorismo vem
ampliando suas fronteiras conceituais para incluir novas faces decorrentes deste novo cenário,
onde se inserem o empreendedorismo social e o socioambiental, cuja lógica está em trazer
para este contexto a ação de outros agentes sociais, além dos empreendedores individuais.
Paralelamente a isto, apresenta-se como uma das grandes inquietações da sociedade atual a
busca pelo equilíbrio dos fluxos de água no planeta, surgindo diversificadas tentativas de
solução, como é o caso das novas configurações sociais para gestão das águas em bacias
hidrográficas, denominadas de comitês de gerenciamento. Este ambiente tem se mostrado um
campo fértil para a observação dos novos comportamentos sociais demandados pela lógica da
sustentabilidade, onde está inserido também o comportamento empreendedor. Assim,
procurando a compreensão para a expressão do empreendedorismo socioambiental e para as
características do comportamento empreendedor na gestão de bacias hidrográficas, este artigo
busca respostas para os seguintes questionamentos: Como se expressa o empreendedorismo
socioambiental na gestão das águas em bacias hidrográficas e quais são as características
do comportamento empreendedor nestes ambientes?A revisão teórica contemplou uma
abordagem que partiu do contexto do empreendedorismo alicerçada em autores como:
Schumpeter (1961; Drucker (1992) Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) e Baron e Shane
(2007); passando pelo empreendedorismo social, onde foram incorporadas as lógicas de Dees
(2001); Austin, Stevenson e Wei-Skillern (2006); Gliedt e Parker (2007); Brock e Ashoka
(2008); e chegando ao empreendedorismo socioambiental, ancorado em Albrecht (2002);
Mostert (2003); Biswas (2004); Berkes e Seixas (2005); Tippett et al. (2005); Lebel et al.,
(2006) e Weerawardena e Mort (2006). O comportamento empreendedor acrescentou o
pensamento de Allen et al., (2001); Goss (2005); Tippett et al., (2005); Lopez Júnior e Souza
(2006). A estratégia metodológica utilizada nesta pesquisa foi o estudo de caso e, quanto à
sua finalidade, a pesquisa pode ser classificada como exploratória com caráter analítico
qualitativo (DENZIN e LINCOLN, 2006) e quantitativo , na primeira e segunda fases,
respectivamente. A coleta de dados foi baseada, portanto, em múltiplas fontes de evidências
utilizando-se fontes primárias e secundárias tendo em vista a necessidade de corroboração do
mesmo fato (YIN, 2005). A primeira fase da pesquisa, denominada de qualitativa, contemplou
os procedimentos para a busca de informações sobre o Comitê e suas características a fim de
identificar a expressão do empreendedorismo socioambiental nesta configuração social. A
segunda, denominada de fase quantitativa, contemplou os procedimentos para caracterizar o
comportamento dos empreendedores socioambientais neste ambiente. Os resultados se
referem a uma expressão do empreendedorismo no campo socioambiental cuja evolução tem
sido expressiva em anos recentes. O caso analisado foi o do Comitê Santa Maria/RS, que
possui grande reconhecimento local, estadual e nacional, tendo em vista algumas as suas
últimas conquistas do ano de 2008, que incluem: a homenagem feita pelo Governo do Estado

do RS pelo seu trabalho em prol do meio ambiente e especialmente pela água; a liberação de
recursos do PAC e do passivo do Fundo de Investimentos em Recursos Hídricos (RS) para as
obras das Barragens Jaguari e Taquarembó; e o convite do Projeto Marca D’Água para
integrar a pesquisa realizada com dezoito (18) dos cento e quarenta (140) Comitês existentes
no Brasil e que resultou na oficina “Refletindo o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santa
Maria”. O desenvolvimento deste estudo possibilitou a compreensão para os questionamentos
que o motivaram. A análise das características do Comitê à luz do Empreendedorismo
Socioambiental demonstrou que os elementos teóricos levantados ficaram evidentes nesta
configuração social, respeitando os preceitos dos autores consultados. A criação do Comitê,
portanto, parece tratar-se de uma inovação social transformadora que contribui para demover
a estrutura atomizada dos agentes envolvidos e que pode mudar os rumos dos problemas
sócio-econômicos e ambientais na região em grande medida pelas relações e interações que
possibilitou entre estes mesmos agentes, conforme é confirmado no depoimento dos
integrantes. A análise do comportamento empreendedor dos integrantes evidenciou que estes
desenvolveram competência social alicerçada principalmente em interdependência e
“suscetibilidade mútua”, comprometimento, redes e relacionamento, liderança e
adaptabilidade social. As mudanças sofridas pelos mesmos assim como as principais
mudanças atribuídas ao Comitê trazem indícios de ampliação do capital social e da
valorização do coletivo acima dos interesses individuais. A contribuição teórico-prática deste
estudo está em discutir um campo emergente do conhecimento e observar como se comporta
este aporte teórico em uma nova configuração social emergente no contexto de gestão dos
recursos naturais. As considerações teórico-empíricas encontradas podem ser motivadoras de
outros estudos em temas aqui tangenciados como o capital social assim como de sua aplicação
em configurações de natureza diversa.

Produtos Verdes: Um Estudo de Caso na Philips do Brasil
Autoria: Lucia Lucena de A. e Silva, André Coimbra Felix Cardoso.
Resumo
Vivemos um período onde a degradação ambiental é a preocupação do momento de
organizações, governo e da sociedade. Uma das primeiras mudanças estratégicas para as
organizações é comercializar produtos e desenvolver serviços que atendam às necessidades e
exigências dos consumidores, do governo e de ambientalistas. Assim, surge o Marketing
Sustentável, que visa atender necessidades e desejos de indivíduos de forma ecologicamente
responsável e com a preocupação de desenvolver produtos e serviços que sejam produzidos,
consumidos e descartados de maneira ecologicamente correta a partir da Análise do Ciclo de
Vida do Produto (CVP). O objetivo deste trabalho foi apontar a importância da análise do
Marketing Sustentável e do CVP para o desenvolvimento de um produto verde, visando
minimizar impactos negativos deste produto no meio ambiente. Assim, foi realizado um
estudo de caso, na unidade brasileira da Philips, no qual verificou-se que a empresa estudada
já realiza ações ecologicamente corretas na maior parte dos processos da extração da matériaprima, da fabricação do produto, da utilização, e do seu descarte. Com esse estudo, verificouse que já existem empresas que utilizam a análise de ciclo de vida para desenvolver seus
produtos, com foco na redução de impactos ambientais negativos.
Nesse estudo, enfatiza-se que a questão ambiental não é mais preocupação somente de
organizações não governamentais (ONGs) e ambientalistas. Sociedade civil, governo e
empresas estão a cada dia envolvendo-se mais com esse tema. Esse envolvimento está
fortemente baseado nas perspectivas da escassez e, em alguns casos, extinção de alguns
recursos naturais fundamentais para a nossa sobrevivência. Para que os recursos naturais
limitados não sejam extintos, as organizações devem preservar o meio ambiente por meio da
criação de recursos alternativos e da utilização consciente dos recursos existentes.
A inserção do Marketing nesse cenário de mudanças ambientais é conseqüência do aumento
do consumo nas últimas décadas do século XX, e início do século XXI. É importante ressaltar
que o Marketing, segundo a AMA - American Marketing Association – é (...) “a atividade,
conjunto de instituições, e os processos de criação, comunicação, entrega, e no intercâmbio de
ofertas que tenham valor para os clientes, parceiros e sociedade em geral.” (AMA, 2007).
Essa definição nos leva a entender que o papel do Marketing é de facilitar as relações entre
organizações e clientes, trazendo benefícios e agregando valor a essas relações e, por isso, o
Marketing exerce diversas funções na sociedade.
Em conseqüência da necessidade de adaptação às transformações no meio ambiente e a cada
vez mais urgente causa ecológica há a consolidação do Marketing Sustentável, que tem sua
origem na Responsabilidade Social Empresarial e no Marketing Social. Ser socialmente
responsável ainda pode ser um diferencial para as empresas, e deve fazer parte do
planejamento estratégico das organizações que buscam uma imagem positiva perante os
consumidores e vantagem competitiva perante os concorrentes. Segundo Zenone (2006), a
prática da responsabilidade social fortalece a imagem corporativa e torna a empresa
reconhecida, podendo levar a uma maior fidelização dos consumidores, bem como uma
relação mais amistosa com a comunidade e a opinião pública. Empresas reconhecidamente
socialmente responsáveis servem muitas vezes de referência para o consumidor como um
exemplo a ser seguido pelas concorrentes.

A área de Marketing, ao incorporar a variável ecológica na condução de suas decisões, deve
preocupar-se principalmente com o desenvolvimento de produtos visando, não somente a sua
produção e uso, mas também a utilização das embalagens mais adequadas ao meio ambiente,
pensando na distribuição do produto e no descarte com menor quantidade de resíduos
possível. Sendo assim, para melhor compreensão do produto que é ecologicamente correto,
estuda-se o Ciclo de Vida de Produto (CVP) com a visão ecológica. Essa visão inclui a
aquisição de matéria-prima e seu processamento, a produção, a distribuição, o uso do produto,
a embalagem e o descarte, além do transporte em cada etapa.
Este trabalho teve como objetivo principal verificar em um estudo de caso único a aplicação
da teoria sobre Marketing Sustentável e Produtos Verdes, incluindo o CVP deste produto.
Para determinar se o produto é verde ou não, passamos pela análise dos conceitos de Ciclo de
Vida do Produto, segundo alguns autores como o Life Cycle Design (Manzini, 2002) o
Ecodesign (Dias, 2007) e o Life Cycle Inventory (Ottman, 1998). Considerando todos esses
conceitos, é possível entender que a linha de produtos de iluminação da empresa estudada já
vem atuando em diversos aspectos de acordo com os mesmos. Ou seja, há uma atenção a
praticamente todas as etapas da vida da lâmpada no que se refere aos possíveis impactos que
venham a causar problemas ao meio ambiente.
Percebe-se pela análise do caso Philips que há empresas no Brasil que vêm aperfeiçoando
suas estratégias de Produto com foco em amenizar os possíveis danos ambientais que possam
ser causados desde a extração de matéria-prima até o descarte do item. Verificou-se que desde
a fase inicial relacionada a matéria-prima, até as fases posteriores de produção, uso e descarte
há ações focadas na redução dos impactos negativos que possam ser causados ao meio
natural.
Assim como foi citado no referencial teórico, o CVP do produto pode determinar se um item
é ecológico ou não. Contudo, para analisar o Ciclo de Vida do Produto deve ser incluído o
estudo da gestão de resíduos e contabilizada a emissão de gases de efeito etufa. Nota-se,
portanto, que na Philips também que há uma estratégia delineada para evitar a geração de
resíduos, e que quando esses resíduos são gerados, são tratados a fim de evitar qualquer tipo
de poluição ambiental, ou podem ainda ser reutilizados e reciclados.

Implementação de um programa de produção mais limpa em uma
Indústria Siderúrgica
Carlos Alberto Mendes Moraes
Lisiane Kleinkauf da Rocha
Francisco Anastácio de Oliveira Neto
Daiane Calheiro
Ana Cristina de Almeida Garcia

Aproximadamente 90-95% das ligas metálicas produzidas no mundo é aço. A
indústria siderúrgica mundial, ao mesmo tempo em que recicla quase toda sucata de aço
gerada, gera uma série de outros resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões gasosas
durante o processo de fabricação do aço. Este setor é um dos mais visados pelos órgãos
ambientais no que concerne a questões ambientais. Neste sentido, e somado a estar num
mercado mundial muito competitivo, tem sido um dos setores mais avançados em termos de
instalação de equipamentos para controle de poluição atmosférica, tratamento de efluentes
líquidos e, gerenciamento adequado de resíduos.
A partir da década de 1990, uma mudança de paradigma se faz notar, passando das
tecnologias de fim de tubo, como abordado anteriormente, para a prevenção da poluição.
Desta forma, conceitos como desenvolvimento sustentável, sistema de gestão ambiental
(SGA), certificação ISO 14001, produção mais limpa, minimização de resíduos, boas práticas
operacionais, redução na fonte, passam a ser utilizados e conquistados.
Evoluindo dentro deste novo paradigma, recomenda-se que Produção mais Limpa e
Sistemas de Gestão Ambiental sejam percebidos como instrumentos complementares,
inseridos em um contexto de melhoria do desempenho ambiental. Quando compreendidos
adequadamente, estes instrumentos gerenciais, implementados de maneira sinérgica podem
propiciar uma importante contribuição para o processo de melhoria contínua do desempenho
ambiental das plantas industriais. O presente trabalho tem por objetivo apresentar o
desenvolvimento da implementação de um programa de Produção mais Limpa em uma
siderúrgica nacional, já certificada pela ISO 14001 e que visa contribuir para os processos e
produtos em aço se tornarem ambientalmente mais sustentáveis.
A metodologia para este trabalho envolve: sensibilizar os colaboradores que a gestão
ambiental é responsabilidade de todos e que todos podem contribuir para prevenir ou reduzir
os impactos ambientais, mostrar que as melhorias ambientais devem ser prioritariamente
discutidas, e realizadas em todas as etapas de fabricação do aço.
A implementação do programa de P+L tem como base a metodologia do CNTL,
adaptando-a conforme a realidade da organização. Neste sentido, a primeira etapa é focada na
necessidade de primeiro conhecer a situação ambiental atual da empresa, seus processos,
tecnologias e colaboradores, para então, definir o método de trabalho e traçar as ações para a
implantação do projeto.
A partir de reunião inicial ocorrida entre universidade e empresa foi decidido que o
programa teria início na aciaria por ser a área mais crítica e com um maior número de
aspectos e impactos ambientais potenciais. Somente após a implementação completa do
programa na aciaria, ou seja, com resultados mensuráveis, este será estendido às demais áreas
de produção da empresa.
3 fases, familiarização, sensibilização, sugestões e monitoramento já detalhados na
metodologia, vem se desenvolvendo de forma satisfatória durante o período de 11 meses de
implementação. Neste período, 331 sugestões já foram emitidas pelos colaboradores da
Aciaria. Do total de 331 sugestões emitidas, apenas 24 sugestões não foram aprovadas,
representando apenas 7,3% do universo de sugestões emitidas.

Em geral, a aprovação de uma sugestão em avaliação e/ou a implantação de uma
sugestão aprovada dependem de interações entre diversos fatores associados à célula
beneficiada. Os fatores que influenciam uma rápida aprovação ou implantação podem ser
externos e/ou internos à célula beneficiada. Os fatores externos são aqueles que dependem de
ações externas à célula beneficiada, podendo inclusive exigir ações externas à empresa.
Exemplos desta dependência podem exigir execução de projetos de viabilidade técnica e
econômica, serviços especiais de outras células e/ou de departamentos da empresa, ou ainda,
da contratação de serviço de terceiros, do envolvimento de fornecedores, de órgãos
ambientais, etc. Quando não há dependência externa para implementação da sugestão, alguns
fatores internos devem ser considerados e dependem exclusivamente das características da
célula ou unidade envolvida. Neste projeto, observou-se que a capacidade de articulação do
colaborador para implementar uma sugestão, de forma ágil e confiável, e a disponibilidade de
dados para apoiar a supervisão na tomada de decisão, foram significativos na maioria dos
casos.
No presente trabalho, de 94 sugestões aprovadas que foram analisadas, 47% (44
sugestões) dependem de fatores externos à célula beneficiada para serem implementadas,
enquanto que aproximadamente 53% (49 sugestões) dependem de fatores internos à própria
célula. Observa-se também que as maiores barreiras para implementação estão dentro da
própria Célula (53%) e de outras células da aciaria (39%), ou seja, isto pode significar que
pequenos arranjos de trabalho ou de troca de informações podem agilizar e minimizar o
tempo de implementação de uma determinada sugestão aprovada.
A participação na emissão de sugestões por célula é apresentada na Tabela 4. Observase que aproximadamente 90% das sugestões P+L emitidas são para a própria célula. As
células que mais emitem sugestões para outras células, são aquelas de manutenção (mecânica,
elétrica ou refratária), já que suas atividades envolvem e complementam as rotinas de
trabalhos em outras células, quais sejam FEA, FP e PS. Observa-se que a célula mais
beneficiada com sugestões de P+L, e consequentemente, com maiores possibilidades de
ganhos ambientais e econômicos, foram as células FEA e Refratários, seguidas do PS.
Em 11 meses de projeto, a unidade recebeu 331 sugestões, das quais 126 já foram
implementadas. Os benefícios já percebidos nas sugestões implementadas podem ser
agrupados dentro dos seguintes quesitos:
- Minimização de resíduos e prevenção da geração de resíduos perigosos,
- Redução dos custos com gerenciamento de efluentes líquidos e resíduos,
- Redução do consumo de energia e água,
- Racionalização no consumo de matérias-primas (ligas e fundentes),
- Adequação de equipamentos,
- Sensibilização dos colaboradores,
- Melhoria da produtividade,
- Redução dos riscos de saúde dos trabalhadores,
- Redução dos Riscos Ambientais,
O trabalho mostra que a implementação de um programa de Produção mais Limpa em
uma indústria siderúrgica de grande porte traz resultados positivos para o desenvolvimento
das ferramentas de prevenção da poluição na produção do aço, junto com potenciais ganhos
econômicos e ambientais para a empresa e para o meio ambiente.

Análise Qualitativa do Ciclo de Vida de Argamassas de Revestimento com adição de
Cinza de Casca de Arroz
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Carlos Alberto Mendes Morais
Luciana Paulo Gomes
A crescente preocupação em relação à produção e a utilização de materiais e seus aspectos
ambientais tem promovido o desenvolvimento de pesquisas em diferentes áreas. O setor da
Construção Civil é responsável por uma parcela significativa dos impactos ambientais devido
ao grande consumo de recursos naturais e energia. A reciclagem de resíduos pela indústria da
Construção Civil vem se consolidando como uma prática importante para a sustentabilidade,
seja atenuando o impacto ambiental gerado pelo setor ou reduzindo os custos. No entanto,
verifica-se uma maior preocupação em avaliar os resultados tecnológicos das aplicações, sem
estudar parâmetros ambientais necessários que devem ser considerados para viabilizar a
reciclagem do resíduo em estudo.
O uso de argamassas de revestimento, produto amplamente utilizado pelo setor, causa
impactos ambientais significativos. Começando pela sua composição (cimento, cal e areia)
formada por matérias-primas não renováveis e, num segundo momento, pela diminuição de
sua vida útil devido à falta de aderência ao substrato aumentando o passivo ambiental da
construção civil. Muitas pesquisas demonstram que a incorporação de resíduos contendo
sílica em pastas e argamassas, promove um melhor desempenho do material. No entanto,
observa-se uma carência de questões relativas aos impactos que a reciclagem do resíduo
utilizado pode gerar.
Considerando o exposto, a Análise de Ciclo de Vida (ACV) apresenta-se como uma
ferramenta bastante utilizada dentro do gerenciamento de resíduos que visa o
desenvolvimento auto-sustentado, considerando o impacto ambiental durante todo o ciclo de
vida do produto, ou seja, desde a extração de matérias primas até a eliminação dos resíduos.
Neste contexto, este trabalho teve como objetivo aplicar a metodologia de ACV para
comparar qualitativamente o desempenho ambiental de argamassa de revestimento com
adição de cinza de casca de arroz (CCA), como uma ferramenta no estudo de viabilidade de
reciclagem deste resíduo.
Foram preparadas argamassas de revestimento compostas de cimento, cal e areia (traço 1:2:9),
com 0% (A0) e 5% de cinzas de casca de arroz em substituição ao cimento em volume (A5),
com intuito de melhorar as propriedades destas quanto à resistência de aderência à tração, que
corresponde à tensão máxima suportada por um corpo-de-prova de revestimento quando
submetido ao esforço normal de tração. A relação água/cimento foi determinada
experimentalmente fixando-se uma consistência para argamassa fresca de 240 mm, conforme
a NBR 13276 (ABNT, 2005). A CCA utilizada na substituição foi produzida em laboratório,
via leito fluidizado, sob condições controladas. A temperatura de queima foi de 700°C e o
tempo de residência foi de 24 horas. Os substratos de aplicação das argamassas de
revestimento foram confeccionados por oficial pedreiro com blocos cerâmicos estruturais,
assentados com argamassa mista de proporção 1:2,3:10,3 (cimento:cal:areia), com juntas de 1
cm, totalizando 3 paredes de 0,9x0,8m. Os blocos cerâmicos estruturais foram caracterizados
conforme a NBR 15270-3 (ABNT, 2005). Após 14 dias, os substratos foram revestidos pelo
mesmo oficial pedreiro com argamassas na espessura de 2 cm, sendo estas aplicadas
diretamente à base sem utilização de chapisco. Após, as alvenarias com os revestimentos
argamassados foram curadas em ambiente de laboratório por 28 dias. Concluído o período

especificado para a cura (28 dias) foram determinadas as resistências de aderência à tração
dos revestimentos aplicados em relação ao substrato. Os ensaios de aderência foram
realizados conforme a NBR 13528 (1995), utilizando-se corpos-de-prova circulares, com 50
mm de diâmetro, com aparelho para ensaio de arrancamento de argamassa/capacidade 20kN.
Os propósitos da ACV das Argamassas A0 e A5 visam avaliar a aplicabilidade em escala real,
desta última, em obras civis com intuito de melhorar as características da argamassa de
revestimento comumente utilizada.
Para realização da Análise de Ciclo de Vida procedeu-se de uma metodologia muito utilizada
pelas organizações para identificação e avaliação dos aspectos e impactos ambientais
relativas às suas atividades industriais. Utilizou-se como referência o método desenvolvido
pelo Sistema de Gestão Ambiental da Unisinos. Para identificação dos impactos ambientais
relativas à produção de argamassas de revestimento A0 e A5 levou-se em consideração: a)
situação operacional; b) freqüência ou probabilidade; c) Severidade; d) Grau de risco. A
ACV de cada produto foi avaliada comparando o grau de risco do aspecto e impacto
relacionado, sendo considerados significativos os impactos com grau de risco intolerável e
sério, além daqueles em situação emergencial.
Os resultados obtidos nos ensaios de aderência demonstraram que a sílica ativa presente nas
cinzas de casca de arroz propiciou o aumento da resistência de aderência. A argamassa com 5
% de adição apresentou maior valor de resistência de aderência ao substrato, com um
acréscimo de 100 % do valor em relação à argamassa sem adição, evidenciando um melhor
desempenho do ponto de vista tecnológico.
Em relação aos resultados de ACV, percebe-se um número maior de impactos ambientais
identificados nas argamassas com CCA (294 impactos ambientais identificados), sendo
justificado pela existência de mais processos produtivos em relação aquela sem CCA (252
impactos ambientais identificados). Mesmo com uma maior quantidade de impactos estas
argamassas possuem um menor número destes classificados como sério, intolerável ou em
situação emergencial – significativos (100 ou 34% do total), em comparação à argamassa sem
CCA que representa 115 ou 46% do total. Baseado nestas interpretações, a ACV relativa à
aplicação da argamassa de revestimento com cimento, areia, cal (A0) e 5% de CCA (A5)
mostra que este produto possui características ambientais mais relevantes e adequadas em
comparação com a argamassa de revestimento usual.
A análise dos resultados deste trabalho potencializa o uso de cinza de casca de arroz como
material pozolânico aplicado em argamassas de revestimento, tanto no quesito resistência de
aderência ao substrato, podendo ser utilizado em revestimento internos e externos, quanto nas
questões ambientais, onde houve menor número de impactos ambientais significativos. Para
viabilidade da substituição ou adição de um resíduo em argamassas convencionais, deve-se
levar em consideração não apenas a melhoria das características da matriz cimentícia, mas
também as questões de sustentabilidade ambiental que envolve os ganhos sociais, ambientais
e econômicos. Desta forma, a ACV apresenta-se como uma ferramenta ambiental com
potencial para avaliar a sustentabilidade de um novo produto.

Gestão Ambiental em Áreas de Preservação Ambiental – a necessidade de uma
Construção Taxonômica
Rosany Correa, Francisco Correia de Oliveira
Resumo
A degradação do ambiente natural se iniciou com a intervenção do homem para
produzir maior quantidade de alimentos, com novas necessidades surgindo, numa exploração
cada vez mais intensa do mundo natural. Com a formação de aglomerados humanos os
impactos a natureza se tornaram mais sistemáticos não dando oportunidade para a natureza se
refazer. Para Dias (pg11, 2007) Durante os últimos 200 anos é que se agravou o problema
ambiental na Terra, com a intensificação da industrialização e o conseqüente aumento de
intervenção do homem na natureza.
Segundo BARBIERI (2004) A redução da diversidade por fatores humanos é um dos
mais graves problemas ambientais. Para LEFF (2002) Esta crise apresenta-se a nós como um
limite no real, que ressignifica e reorienta o curso da história: limite do crescimento
econômico e populacional; limite dos desequilíbrios ecológicos e das capacidades de
sustentação da vida; limite da pobreza e da desigualdade social.
Baseando-se no pressuposto que em uma Unidade de Conservação as praticas usadas
nos equipamentos hoteleiros nela localizados são baseados em desenvolvimento sustentável,
surge uma problematização: o nível taxonômico de gestão ambiental dos equipamentos
hoteleiros instalados nas Áreas de Preservação Ambiental atende as necessidades de gestão
ambiental responsável - o tamanho ou o fato de estarem estabelecidos em área de preservação
ambiental influenciam na adoção de praticas ambientais.
Ainda na década de 70, foram criadas mais áreas protegidas do que as anteriormente
existentes. Para Beususan (2006, pg. 23) parte desse processo se deve ao reconhecimento da
rápida destruição das espécies e de muitos ecossistemas tropicais e da importância das
unidades de conservação na proteção da biodiversidade remanescente
Diversos autores desenvolvem mecanismos avaliativos da conscientização ambiental
empresarial que identifica diversos estágios evolutivos formando uma gama de níveis de
maturidade. Para Jabbour e Santos, (2005, pg. 444). “Entender a gestão ambiental na empresa
por meio de taxonomias é uma maneira estruturada para que empresários e pesquisadores
reflitam a situação organizacional atual e planejem atividades futuras em matéria ambiental”.
Os autores ROHRICH E CUNHA (2004) pesquisaram empresas certificadas pela ISO 14001,
e ainda assim encontraram padrões ambientais diferenciados.
Atualmente no Brasil, constam hoje no Cadastro Nacional de Unidades de
Conservação 378 unidades de conservação validadas pelos órgãos gestores, sendo 289 sob
gestão federal, 83 unidades estaduais e 6 unidades municipais. (MMA, 2008). Discussões a
nível nacional e regional tentam implantar melhores formas gerencias dessas unidades. A
grande maioria delas, as de Gestão Federal são administradas pelo IBAMA. Nessas
discussões sobre meio ambiente preservado ainda não se leva em consideração a integração
entre a natureza e o homem. Ao se criar unidades de conservação se está contribuindo para a
preservação da fauna e da flora, mas muito longe de conseguir garantir meios de
sobrevivência as populações que vivem nesses ecossistemas. A necessidade de subsistência e
a falta de perspectivas leva os habitantes dessas áreas a destruir a natureza em busca do
sustento para suas famílias
Os resultados preliminares indicam o descompasso e a ineficácia das formas adotadas
na gestão das APAs, quando o maior problema identificado passa a ser a ocupação
desordenada do solo e construções que degradam os ecossistemas.
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Resumo
O presente trabalho tem o propósito de estudar a questão da internacionalização de empresas
brasileiras sob um prisma que extrapola os aspectos restritos a ganhos econômico-financeiros.
Como resultado do levantamento da literatura sobre o assunto “sustentabilidade nas
empresas”, foi possível estruturar um modelo que denominamos Matriz SWOT de
Sustentabilidade. Tal modelo se desenvolve com base na suposição de que se, por um lado,
estratégias sustentáveis podem alavancar oportunidades de negócio, por outro, uma
abordagem tímida ou reativa relacionada a essa questão pode acarretar perdas ou danos para a
empresa, sujeitando-a a ameaças inerentes ao ambiente empresarial da atualidade. Nesse
estudo verificou-se que a Matriz SWOT de sustentabilidade se desenvolve com base na
suposição de que estratégias sustentáveis podem alavancar oportunidades de negócio, e que as
empresas brasileiras, especificamente, devem se preparar para se internacionalizarem
atendendo às demandas socioambientais locais e de outros países.
Os desafios da internacionalização das empresas brasileiras extrapolam em muito os aspectos
restritos a ganhos econômico-financeiros. Algumas empresas se inserem em países com
recursos públicos escassos, infra-estrutura ruim, e com problemas sociais significativos, o que
impede o crescimento do negócio e gera situações de risco para a reputação da empresa. De
outro modo, as empresas que se inserem em países desenvolvidos precisam estar atentas aos
mercados mais sensíveis ao bom desempenho em critérios socioambientais não só em uma
unidade, mas em todas as unidades regionais, incluindo as do Brasil. Embora atraentes como
fornecedoras de bens, serviços e empregos, talvez as empresas brasileiras precisem comprovar
seu “valor sustentável agregado” para serem bem recebidas no exterior.
Colocado de forma bem simples, uma abordagem inteligente do tema precisa incorporar
situações imprevisíveis e variáveis complexas, em função dos contextos peculiares em que se
inserem. Contudo, além das questões decorrentes do cenário internacional, as empresas latemovers (empresas entrantes tardias) de grandes economias emergentes enfrentam desafios
relacionados ao próprio contexto institucional de seus países, de seus mercados domésticos,
que têm características distintas daquelas que prevalecem em países desenvolvidos. Em
alguns países, por exemplo, existem políticas protecionistas em nome do “desenvolvimento
sustentável” que têm criado barreiras de importação para produtos provenientes de países e
empresas que não desenvolvem internamente programas de incentivo à proteção do meio
ambiente (PIENIZ, 2001). Assim, para garantir contratos e não perder negócios e alianças
internacionais, as empresas, muitas vezes, precisam provar a seus pares lá fora que aqui
dentro também obedecem a certos padrões de desempenho em sustentabilidade.
Estas são apenas algumas das situações a que podem estar submetidas as empresas brasileiras
em processo de internacionalização. Seguindo essa linha de raciocínio, é lógico deduzir que
não basta as empresas desenvolverem competências de sustentabilidade no seu ambiente
doméstico, pois ao instalarem unidades de operações em outros países, além da competência
em Gestão de Operações, as empresas também precisem desenvolver habilidades para lidar
com questões sociais e ambientais locais, por vezes, bem diferentes das questões enfrentadas
no Brasil.

Isto posto, o presente estudo tem o objetivo de analisar argumentos teóricos que corroboram a
idéia de que a resistência às inovações sustentáveis, por parte de empresas brasileiras
internacionais, pode resultar não apenas em danos socioambientais, mas também em
exposição à ameaças e perda de competitividade. Mantendo-se a mesma lógica, torna-se
necessário investigar se as práticas e inovações sustentáveis, de empresas brasileiras
internacionais, podem ser vistas como oportunidades que, se aproveitadas, contribuem para o
ganho de competitividade das empresas. Como resultado dessa análise será estruturada na
seqüência uma matriz SWOT de sustentabilidade.
A Matriz SWOT de sustentabilidade se desenvolve com base na suposição de que estratégias
sustentáveis podem alavancar oportunidades de negócio. Por outro lado, uma abordagem
tímida ou mais reativa quanto a essa questão pode acarretar perdas ou danos para a empresa,
quando sujeita às ameaças do ambiente empresarial da atualidade. Assumindo tal hipótese, foi
possível examinar algumas idéias enfeixadas, com base no levantamento que foi feito na
literatura, na tentativa de sintetizá-las em um modelo integrado.
Entretanto, o esforço apresentado nesse estudo nem de longe esgota o assunto. Trata-se de
uma estrutura teórica ainda pouco articulada que não cobre o amplo conjunto de variáveis
relacionadas. Sem dúvida, há outras questões tão importantes que extrapolam o escopo do
presente estudo, que suscitam ainda muitos detalhes a serem investigados a respeito dessa
questão. Mas o que expusemos até aqui possibilita a visualização geral de alguns elementos
centrais dessa questão. A partir deles podemos estabelecer algumas idéias gerais, entre as
quais destacamos a de que, aparentemente, o investimento em sustentabilidade não representa
somente uma fonte de custos para a empresa e também que devido à complexidade dessa
questão, a mesma deve ser estudada com mais profundidade.
Há também a questão da dificuldade de se tomar decisões éticas e socioambientalmente
responsáveis em nível organizacional. Além disso, a tomada de consciência é um processo
muitas vezes lento e gradativo, fazendo-se necessário que a internalização destes fatores, por
parte das empresas, sejam induzidos ou coercitivos em função das pressões de toda a
sociedade: governo, regulamentações, investidores, bancos, consumidores, sociedade civil
organizada, etc.
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O setor coureiro do Brasil está inserido na cadeia produtiva dos calçados, e é
considerado o terceiro maior produtor e exportador de couros do mundo, atrás apenas
dos Estados Unidos e da União Européia, com produção anual de cerca de 45 milhões
de couros.
O setor calçadista brasileiro foi responsável, em 2004, pela produção de 755
milhões de pares de calçados e é formado por mais de sete mil indústrias (CULTRI,
2005).
A produção do couro, principal matéria-prima para a confecção dos calçados,
caracteriza-se por gerar grandes quantidades de resíduos que, muitas vezes, são
dispostos de forma inadequada contribuindo para a deterioração rápida dos recursos
naturais e do meio ambiente.
Com o aparecimento dos clientes “verdes” que exigem uma postura ética de seus
fornecedores e a necessidade urgente de racionalizar a utilização dos recursos, cada vez
mais escassos, as empresas e indústrias viram-se pressionadas a adotar posturas de
responsabilidade social e ambiental para manter sua vantagem competitiva e perpetuarse no mercado. Em alguns casos, estas ações visam melhorias no meio ambiente e,
conseqüentemente, trazem melhorias à qualidade de vida da população. Em outros, a
criação de legislações que regulamentam as atividades produtivas foi o grande
motivador para a adequação visando a proteção sócio-ambiental.
Pode-se afirmar que é real a necessidade de se buscar formas que contribuam
para o desenvolvimento econômico, sem que a indústria seja responsável pela
deterioração do meio ambiente, pois para Tachizawa (2002), não há conflito entre a
lucratividade e a questão ambiental. O desenvolvimento deve ocorrer de forma que
atenda às necessidades do presente e possibilite as gerações futuras atenderem às suas
necessidades.
Franca está compreendida na região entre os rios Pardo e Grande e foi
descoberta no início do século XVIII por bandeirantes paulistas. Franca sedia a 14º
Região Administrativa do estado. A cidade tem cerca de 320.137 habitantes e está
situada na Região Norte do Estado, no eixo da Rodovia Cândido Portinari.
A cidade de Franca apresenta um arranjo produtivo local especializado na
produção de calçados masculinos de couro, o que estimulou o surgimento de empresas
correlatas. De acordo com Suzigan et al (apud BARBOSA, 2004) e Suzigan et al (2003)
Franca constitui um exemplo perfeito de cluster industrial, pois concentra praticamente
todo o elo produtivo da manufatura do calçado, reunindo desde o curtimento do couro
(principal matéria-prima na confecção dos calçados), produção de insumos (adesivos e
selantes), componentes (solados e outros) e acessórios para calçados em geral, inclusive
para a fabricação de tênis e calçados de outros materiais, além do couro. Encontram-se
também instaladas importantes fábricas produtoras de máquinas e equipamentos para a
fabricação de calçados, que surgiram pela necessidade de atendimento dos produtores
locais, e hoje fornecem seus produtos para outras regiões do país e também para o
exterior. Segundo Suzigan et al (2003) a aglomeração de produtores de calçados,

insumos e componentes espalhou-se por diversos pequenos municípios localizados
próximos à Franca, como Restinga, Patrocínio Paulista, Pedregulho, dentre outros. No
entanto, Franca possui uma estrutura mais completa.
Franca é o principal pólo calçadista do país no segmento masculino, e
considerado o segundo maior no contexto geral. Segundo o Sindifranca (Sindicato da
Indústria de Calçados de Franca), dados de 2005, a cidade possui 760 empresas
calçadistas que produziram cerca de 27,9 milhões de pares, o que representa em torno
de 3,85% da produção nacional. Outro fato interessante é que cerca de 9,4% da mão-deobra empregada neste setor trabalha nas fábricas de Franca (BARBOSA, 2004).
Com relação aos curtumes, o arranjo produtivo local possui 31 empresas que
empregam 1545 pessoas (RAIS-MTE, 2006). De acordo com o artigo “Couro é o
destaque do crescimento de Franca”, publicado na homepage da AICSUL (Associação
das Indústrias de Curtumes do Rio Grande do Sul), o setor coureiro de Franca em 2007
foi responsável por 91% dos componentes de calçados comercializados no exterior e
por 28,95% do total exportado pela cidade, em todos os segmentos. O total das vendas
foi de US$ 54,61 milhões. O volume exportado foi de 5,9 milhões de quilos.
Desta forma, observa-se que a cidade de Franca é representativa no segmento
coureiro e calçadista brasileiro.
Sabendo-se das tendências de que, a cada dia mais, os consumidores optam por
produtos que utilizam em seu processo produtivo ações de responsabilidade sócioambiental, é fundamental que as empresas passem a buscar adequação à esse novo
paradigma para manter-se no mercado. Essa necessidade é mais contundente no setor
coureiro, uma vez que abrange indústrias com alto poder de degradação ambiental.
Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivo fazer uma caracterização do
setor coureiro-calçadista de Franca, abordando seus principais aspectos, como
produção, geração de resíduos, problemas e questões ambientais enfrentados pelo setor
bem como fazer um breve histórico sobre o surgimento da atividade na cidade. A
metodologia de estudo adotada é a pesquisa bibliográfica.
A elaboração deste trabalho justifica-se por reunir os principais aspectos do setor
coureiro-calçadista da cidade de Franca, que é um importante cluster industrial da
cadeia produtiva do couro. Tais informações são relevantes para o conhecimento do
setor na cidade, fator necessário para a implementação de futuras ações de gestão
ambiental, de minimização dos resíduos gerados e busca de novas tecnologias visando
uma maior competitividade do setor frente ao mercado consumidor, tanto interno
quanto externo. Sendo assim, este estudo constitui-se em um recorte do trabalho de
dissertação proposto para obter o título de mestre em Engenharia de Produção.
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A Construção da Soja Transgênica como um Fato Científico e suas Implicações para o
Debate sobre OGMs no Brasil
Autora: Doriana Daroit
Em fevereiro de 1998, surgiu na imprensa a informação de que soja transgênica estava
sendo plantada no norte do RS com sementes contrabandeadas da Argentina, sendo a soja RR
da Monsanto. O contrabando ocasionou a polêmica da soja no RS e mostrou que o processo
inovativo não ocorre somente nos ambientes assépticos e controlados dos laboratórios. Neste
estudo, proponho entender o processo inovativo como um processo político que ocorre tanto
na arena científica, quanto na arena “profana”. Assim, considero interessante investigar como
se deu a construção da soja transgênica no Rio Grande do Sul como um fato científico e suas
implicações no debate sobre os Organismos Geneticamente Modificados no Brasil.
Para isto, foi adotada a perspectiva de Fleck e Kunh sobre a construção dos fatos
científicos. Os fatos científicos são resultado de um longo processo de construção que é feito
de acordo ao estilo e coletivo de pensamento. O conceito de estilo de pensamento criado por
Fleck apresenta bastante semelhança com o conceito de paradigma de Thomas Kuhn. Sendo
as realizações científicas obras coletivas, Fleck introduz o conceito de coletivo de
pensamento. O coletivo de pensamento obedece aos limites do estilo de pensamento e
desempenha suas atividades de forma a produzir as realizações científicas. O fato científico é
estabelecido pelo coletivo de pensamento. Para isto, Latour argumenta que a construção se dá
tanto no laboratório quanto fora dele.
A fim de investigar como se deu a construção da soja RR como um fato científico,
seguimos a proposta de Bruno Latour de compreender através dos artigos científicos como
ocorreu a transformação dos conceitos da área, bem como acompanhar os cientistas enquanto
eles desenvolvem suas atividades do dia-a-dia. Para tanto, foram utilizados como fontes de
dados a revista Nature, por ser um dos periódicos mais respeitados da área, reportagens de
Zero Hora um dos mais importantes jornais gaúchos e entrevistas com pesquisadores que
atuam ativamente em pesquisas e debates sobre a soja RR.
Os resultados indicam que em 1988 foi criada a Nature Biotechnology, a qual passou a
concentrar os artigos referentes às pesquisas com DNA recombiannte. Isto refletiu a
consolidação da área e, ao mesmo tempo, estabeleceu um fórum específico de discussão no
qual os discursos podem circular e atingir mais leitores/aliados. A partir de 1988, as empresas
passaram a patentear suas técnicas: Monsanto – Agrobacterium, Agracetus – aceleração de
partículas e DuPont – transferência direta de genes. Estes métodos suplantaram os métodos de
melhoramento tradicional. O principal motivo apontado por dois pesquisadores da UFRGS
entrevistados é o maior controle dos genes que são inseridos no genoma da planta. Em outras
palavras, os métodos de DNA recombinante representam o estilo de pensamento/paradigma
da área. No Rio Grande do Sul, os pesquisadores foram obrigados a estabelecer alianças
informais, envolvendo atores científicos e profanos. Esta mobilização informal de aliados,
embora pouco comentada por Latour, é fundamental para o estabelecimento de redes e
disseminação dos conceitos, especialmente quando consideramos os processos burocráticos
da pesquisa e a dificuldade de financiamentos com que nos deparamos no dia-a-dia. Os
pesquisadores contra e pró-transgênicos adotam como estratégia desqualificar o trabalho de
seus adversários. A ratificação ou a negação de um resultado anterior faz com que os
enunciados se transformem e circulem pelo fórum híbrido, além de contribuir para gerar a
caixa preta ou aumentar a controvérsia. Todos os pesquisadores entrevistados participaram de
debates públicos a fim de discutir os OGMs e sua importância para a ciência e para o país.
Este debate que envolveu inúmeros atores conduziu ao estabelecimento da legislação sobre
OGMs no país. Enquanto pesquisadores em biotecnologia da UFRGS (que já apresentava um

centro de biotecnologia bem estruturado e influente) apresentavam os argumentos prótransgênicos, outros ligados aos movimentos ambientalistas ou com uma posição (e
pesquisas) mais fortemente atrelada à preservação da biodiversidade saiam a campo para
combater os transgênicos. Os primeiros passavam por situações de agressão verbal e invasões
nos locais em que concediam as entrevistas. Os segundos eram desacreditados pelos
“pesquisadores sérios”.
Ao analisar a construção da soja RR no RS foi possível constatar que ela não foi
inventada em nossos laboratórios, porém sua consolidação como fato científico tornou-se
relevante a partir do momento que os agricultores passaram a plantá-la, mesmo contra a
legislação vigente.

Registros do Consumo da Riqueza Natural - os Curtumes de Franca e Região
Dra. Edna Maria Campanhol
Mestre Marinês Santana Justo Smith
Neiva Sousa de Paula - Bolsista CNPq
Uni-FACEF - Centro Universitário de Franca
A preocupação com a natureza está sendo crescente. As ações não submetidas ao crivo da
racionalidade sobre o meio ambiente têm alterado para pior as condições de vida do homem.
A sociedade em geral exige medidas em favor a preservação e ou recuperação ambiental.
Com o desenvolvimento da conscientização pela sociedade dos problemas ambientais que
afetam o planeta, as empresas estão sendo compelidas a mudar suas estratégias de
gerenciamento buscando o desenvolvimento sustentável. A melhora da imagem da empresa
perante a sociedade civil fortalece a marca no mercado, o elo com os investidores. A gestão
inadequada das questões ambientais pode causar perdas financeiras irreparáveis para as
empresas. Nesse contexto, o registro contábil, como instrumento para evidenciar e divulgar as
ações de caráter ambiental aos mais diversificados interessados, ganha relevância. Essa
pesquisa buscou verificar até que ponto a contabilidade está adaptada para o registro
adequado das ações de gestão ambiental nos curtumes de Franca e região, e, posteriormente,
nos curtumes localizados no estado de São Paulo. O objetivo foi conhecer as ações de gestão
ambiental desenvolvidas nestas empresas e investigar como estão sendo registradas nos
relatórios contábeis. A pesquisa descritiva tomou como ponto de partida a análise documental
em materiais publicados em livros, revistas e meio eletrônico. A construção do referencial
teórico teve como base a revisão da literatura referente à gestão ambiental, contabilidade
ambiental, usuários da contabilidade e o setor de curtume. Ressalte-se que a Contabilidade
Ambiental deve ser utilizada pela gestão geral da empresa, pois é capaz de suprir a
necessidade de informações ambientais claras e seguras aos diversos interessados na
conservação dos recursos naturais. A Contabilidade Ambiental não é uma nova ciência. Tratase da ampliação da contabilidade tradicional com foco na identificação, na mensuração e no
esclarecimento dos eventos e transações econômico-financeiros que se encontram
relacionados com a proteção, preservação e recuperação ambiental, que tenham ocorrido em
determinado período, com a finalidade de evidenciar a gestão dos recursos naturais. O não
registro dos eventos ambientais pode distorcer a visão geral do crescimento do país, as
empresas individualmente podem gerar lucros, mas a riqueza do país não cresce de fato. Isso,
em decorrência dos recursos naturais utilizados não serem mensurados economicamente e seu
esgotamento pode enfraquecer a capacidade econômica do país o que pode deixá-lo mais
pobre, contradizendo indicadores econômicos nacionais, como PIB (Produto Interno Bruto).
Foi feita uma pesquisa de campo junto às empresas de curtimento. O questionário foi adotado
como método para a coleta de dados e foi aplicado junto aos contadores dos curtumes
pesquisados. O universo da pesquisa desenvolvida no município de Franca e região é de 35
empresas de curtimento. Em ampliação da pesquisa desenvolvida inicialmente, buscou
conhecer a realidade nos demais curtumes do Estado de São Paulo. O universo da pesquisa foi
ampliado com os curtumes localizados no estado de São Paulo, sendo considerado o segundo
estado em relação ao número de empresas produtoras de couro. Após o levantamento dos
curtumes a amostra da pesquisa ficou estabelecida em 43 empresas. O resultado obtido pela
pesquisa realizada no município de Franca e região, assim como nos demais curtumes do
estado de São Paulo, revelou entre outras especificidades que grande parte das empresas
desenvolve alguma atividade relacionada à gestão ambiental. E ainda, que 100% dos curtumes
realizam algum tipo de tratamento para seus efluentes, que são eliminados durante o processo
produtivo e obrigatoriamente necessitam receber tratamento para que posteriormente retornem

ao corpo d’água. As empresas pesquisadas estão promovendo uma produção mais limpa,
reduzindo o impacto ambiental provocado pela atividade, seja por obrigação ou por
preocupação com o meio ambiente. Foi constatado que apesar das empresas desenvolverem
ações de gestão ambiental, poucas vezes estas ações são evidenciadas em contas específicas
que possibilita a divulgação das ações de gestão ambiental e que promova a Contabilidade
Ambiental como importante à gestão. Em análise aos motivos da não evidenciação das ações
ambientais nos relatórios contábeis pode ser observado que as principais razões para tal, fato
são: falta de cobrança por parte da administração; falta de exigência legislativa; não obter
benefícios com a realização do procedimento e outros motivos. Diante do resultado apurado
neste estudo e com o intuito de contribuir com as empresas de curtimento, foi proposto um
plano de contas adaptado para os curtumes, isso, com base na teoria e conceitos estudados
com a finalidade de promover o registro do consumo da riqueza natural pelos curtumes de
Franca e região.

Gestão Ambiental Proativa: O caso da Caxuana S.A Reflorestamento
Autores:
Ana Elisa de Souza Falleiros
Juliana Flávia Palazzo da Costa Macedo
Valdir Machado Valadão Júnior
O presente trabalho tem como objetivo analisar o sistema de responsabilidade e gestão
ambiental da Caxuana Reflorestamento, identificando em qual estágio de gestão ela se
encontra, conforme estudos de Hunt e Auster (1990). Para tal, utilizou-se a pesquisa
bibliográfica e descritiva quanto aos objetivos. Quanto aos procedimentos, optou-se
pelo estudo de caso e pesquisa documental indireta. Para a coleta de dados foram feitas
entrevista estruturadas com funcionários. Os resultados indicam que a empresa
encontra-se no estágio de gestão ambiental proativa em relação ao meio-ambiente e os
dados coletados permitem afirmar que, com a certificação, a gestão ambiental passa a
fazer parte dos objetivos e estratégias da empresa mais efetivamente. As entrevistas
apontaram que a atuação da Caxuana vai além das obrigações legais e demandas dos
stakeholders; suas políticas de gestão ambiental são claras e os objetivos bem definidos.
Porém, ainda não se pode considerar que os outros elementos também estejam no
mesmo estágio. A principal contribuição desse estudo é a oportunidade de analisar a
prática ambiental de uma empresa e relacioná-la aos estágios de gestão.

Cooperativa Popular de Catadores de Lixo Urbano e o Desenvolvimento Sustentável de
Pequenos Municípios: Um Estudo de Caso da CALIXO
Aurora Carneiro Zen
Thiago Bolzan
Luis Carlos Zucatto

O objetivo deste trabalho é analisar, com base na perspectiva do desenvolvimento
sustentável, o processo de formação e estruturação de uma cooperativa de catadores de lixo
em uma pequena cidade do litoral norte do Rio Grande do Sul e a sua integração com o
sistema de coleta de resíduos urbanos do município. O método utilizado na pesquisa de
campo foi um estudo de caso, do tipo exploratório na Cooperativa de Triagem de Resíduos
Sólidos Urbanos de Osório (CALIXO).
Para o desenvolvimento do trabalho, optou-se pela seleção de um caso único,
considerado representativo. Para Yin (2005), o caso representativo tem como objetivo
capturar as circunstâncias ou condições do cotidiano. O estudo de caso foi realizado na
Cooperativa de Triagem de Resíduos Sólidos Urbanos de Osório (CALIXO). Quanto aos seus
objetivos, essa pesquisa pode ser classificada como exploratória, que, segundo Hair et Al.
(2005) é utilizada quando se busca uma maior compreensão do fenômeno em análise.
Os dados foram coletados por meio de três fontes principais: documentos internos da
Prefeitura Municipal de Osório; observações diretas na Cooperativa; e entrevistas pessoais
semi-estruturadas com dois representantes da Prefeitura e quatro membros da CALIXO. Após
a coleta, as entrevistas foram transcritas, no período de julho a novembro de 2007. A análise
dos dados foi efetivada através da técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 2004).
A CALIXO é uma entidade autônoma da Prefeitura, sendo uma responsabilidade dos
cooperados. A Cooperativa conta, atualmente, com 26 cooperados. O presidente é escolhido
em assembléia por todos os cooperados, mas, segundo o próprio presidente, as decisões
relativas à comercialização dos resíduos são tomadas em conjunto. O estatuto da Cooperativa
define como cargos elegíveis: um presidente, um vice-presidente, três conselheiros fiscais e
um fiscal. O gerenciamento da cooperativa é feito pela diretoria, a Prefeitura não se envolve
na administração, porém acompanha o andamento, dando o suporte na coleta de informações
sobre a comercialização dos resíduos e, intervindo em caso de conflito entre os cooperados.
Em relação às dimensões do Desenvolvimento Sustentável, na dimensão econômica,
o principal objetivo do poder público com a cooperativa é a geração de renda. A Prefeitura
cede o espaço e os equipamentos para a triagem e contrata a Cooperativa como prestadora de
serviços.
Além da renda mensal, os membros da cooperativa destacam aspectos não
financeiros, relacionados à dimensão social. Estes aspectos são: crédito para compras no
comércio local, apoio na assistência médica e odontológica do Sistema Único de Saúde,
transporte para a cooperativa, auxílio alimentação, gás com pagamento para 30 dias e creche
municipal para os filhos. Ainda na dimensão social, a cooperativa também poderá possibilitar
a inclusão social por meio do aumento no nível educacional dos familiares e dos próprios
cooperativados. Esse elemento é expresso no depoimento do cooperativado C: “Hoje eu
consigo pagar água e luz na minha casa [...] consigo pagar a faculdade da minha mulher.
Consigo ter o meu dinheiro.”
A dimensão ambiental é ressaltada pela Secretária do Meio-ambiente, principalmente
no que se refere a destinação do lixo urbano. Até a implantação da Cooperativa, a coleta

municipal era destinada na sua totalidade ao aterro sanitário, reduzindo a vida útil das células.
Atualmente, a Prefeitura implantou dias específicos para coleta seletiva, contudo, o volume de
lixo separado é muito baixo, pois a população local ainda não tem a cultura de separação dos
resíduos. Para ampliar a coleta para reciclagem, os membros da Cooperativa separam todo o
lixo coletado pelo sistema municipal, gerando um ambiente precário de trabalho. A
preocupação com o meio-ambiente também é percebida como motivadora por uma das
entrevistadas da cooperativa: “[...] uma coisa boa pra mim é ajudar a natureza e ganhar meu
sustento” (cooperativado D).
Conforme tipologia proposta por Maciel (2001), trata-se de uma cooperativa popular,
com uma perspectiva desenvolvimentista, promovida pelo governo municipal, visando ao
desenvolvimento sustentável do município. Além de uma renda mensal, os cooperados
também recebem o apoio da Prefeitura na utilização de serviços públicos de saúde, creche
municipal, de transporte e auxílio alimentação. O fato de estarem atuando em um projeto
vinculado à Prefeitura e à preservação do meio-ambiente também teve um impacto importante
na identidade social desses indivíduos, aspecto evidenciado pelos cooperativados
entrevistados.
Entre as dificuldades encontradas na implantação de um sistema integrado de coleta e
a Cooperativa de triagem, destaca-se a permanência da figura do catador autônomo, que
concorre com a Cooperativa, realizando a seleção dos resíduos antes da coleta municipal. Essa
atuação impacta negativamente na produtividade da CALIXO. Por outro lado, a Prefeitura
não pode impedir a atuação desses agentes. De maneira velada, tem realizado uma pressão
legal, fiscalizando para que os catadores não estoquem os resíduos em suas residências e
propondo a criação de um espaço coletivo de estocagem para os catadores autônomos, que por
sua vez, deverão comercializar todo material coletado exclusivamente via CALIXO.
Por fim, ressalta-se a importância de ações sócio-ambientais com a finalidade de
minimizar do impacto ambiental dos resíduos gerados nas grandes e pequenas cidades,
harmonizando a relação com o meio ambiente do qual o homem é parte integrante. Novos
trabalhos poderão comparar os impactos desses empreendimentos no desenvolvimento
sustentável de municípios de diferentes portes.

Análise da Gestão Ambiental da Companhia Minuano de Alimentos sob a Ótica da
Produção Mais Limpa
Autores:
Brito, Teresinha de
Schultz, Glauco
Atualmente a questão ambiental está despertando grande interesse das empresas e da
sociedade como um todo, pois a necessidade de se preservar e de tomar mais cuidado para
agredir o mínimo possível o meio ambiente, pois a cada dia é veiculado nas mídias nacional
e internacional com maior freqüência e com mais detalhes.
As pessoas estão mais conscientes do seu papel de cidadãos e ao se tornarem
consumidores conscientes acabam pressionando as empresas para que estas produzam
agredindo o mínimo possível o meio ambiente. As empresas ainda têm que lidar com a
pressão que as associações e organizações nacionais e internacionais estão fazendo, além de
terem que atender as legislações, dessa maneira muitas empresas estão deixando de serem
reativas para se tornarem pró-ativas, para isso as empresas estão investindo em novas
tecnologias e novas ferramentas de gestão para que possam melhorar sua produtividade e
conseqüentemente melhoram sua competitividade.
Nos abatedouros que estão em atividades existe uma grande preocupação no momento
da sua produção, pois como se reportam ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) ou às suas divisões específicas, conforme o tipo de produto; é
obrigatório o acompanhamento de todo o processo produtivo por servidores da inspeção
federal, o que garante a qualidade sanitária dos produtos, mas que acaba tornando os
abatedouros em grandes consumidores de recursos naturais, principalmente água, e nessa
atividade geram muitos resíduos que não podem ser evitados, como penas e sangue.
Com o aumento crescente da preocupação com o meio ambiente e a exigência dos
consumidores por produtos ambientalmente corretos foi definido o tema do presente
trabalho, que tem como objetivo analisar a gestão ambiental da Companhia Minuano de
alimentos sob a ótica da produção mais limpa. Para atingir esse objetivo foi necessário
descrever o processo de abate de frangos; identificar as entradas e saídas de recursos em
cada etapa do processo produtivo e analisar a gestão dos resíduos gerados no processo
produtivo.
Para realização da presente pesquisa foi utilizada as abordagens teóricas sobre sistemas de
gestão ambiental, ISO 14001 e produção mais limpa, descrevendo cada um desses assuntos
para posterior análise da gestão ambiental da empresa.
Neste trabalho a abordagem realizada foi a qualitativa, constituindo-se de um estudo
exploratório quanto aos fins e pesquisa de campo e documental quanto aos meios. Dessa
forma serão realizados levantamentos de dados através de entrevistas semi-estruturadas,
análise de documentos da empresa e também pesquisa bibliográfica que possibilitará uma
comparação entre a teoria e as ações que a empresa já pratica.
A unidade de análise é a matriz da Companhia Minuano de Alimentos localizada na
cidade de Lajeado/RS que foi fundada no ano de 1944 pelo sr. Norberto Jaeger. Possui em
média 1.390 funcionários e são abatidas uma média de 72.000 aves por turno, totalizando
uma média mensal de 2.880.000 aves abatidas. Desse total produzido mensalmente apenas
25% é vendida em mercado interno, sendo que dos 75% que são exportados

aproximadamente 40% são possuem destino para a União Européia. Possui unidades
industriais no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.
A partir do referencial teórico foram analisados os dados coletados na empresa,
sendo que os dados coletados a partir dos documentos da empresa foram utilizados para
elaboração do Balanço de Massa, proporcionando uma melhor compreensão das
quantidades de recursos utilizados no processo produtivo, bem como dos resíduos gerados
durante o mesmo.
A Companhia Minuano de Alimentos apresenta um grande consumo de produtos
como papel, papelão, embalagens plásticas e também de recursos naturais como água e
energia. Para elaboração do balanço de massa foram analisados documentos referentes ao
ano de 2007, que continha dados sobre a quantidade de aves abatidas, o consumo de
energia, quantidade consumida de água, quantidade de papel adquirida pela empresa, assim
como a quantidade de embalagens plásticas, etiquetas de papel e papel, caixas de papelão e
material de limpeza que são consideradas como as entradas no balanço de massa.
Como saída são considerados todos os resíduos gerados pela empresa. Na
elaboração do balanço de massa foram quantificados os dados referentes ao ano de 2007,
sendo que foram utilizados os seguintes resíduos: sangue, penas, efluentes líquidos com
contaminação química, cartilagens dos pés, vísceras, frangos e resíduos de carne
descartados, farinha, plásticos, papéis e etiquetas.
Foram identificadass quatro principais ações de gestão ambiental implmentadas pela
empresa: tratamento das penas, separação do lixo, fabricação de farinha de vísceras e
estação de tratamento de efluentes.
Com a descrição do processo de abate de frangos foi possível conhecer detalhes e
peculiaridades dos processos realizados na empresa. A identificação das ações ambientais
já praticadas pela empresa possibilitou a visualização da situação atual da gestão ambiental,
onde se pode perceber que a empresa atua como fim-de-tubo reutilizando ou proporcionado
que outra empresa reutilize seus resíduos.
Com a elaboração do balanço de massa tornou-se possível quantificar alguns
resíduos, sobre os quais não foram encontrados registros anteriores, no caso do ano de
2007, período delimitado para a coleta de dados. O balanço de massa também tornou
possível visualizar quais os processos que geram maior quantidade de resíduos.
A gestão ambiental da Companhia Minuano de Alimentos é realizada de maneira
informal, sem ter um plano de gestão ambiental com todas as informações relevantes
agrupadas. A empresa se mostra reativa às gerações de resíduos, apesar de não planejar a
sua gestão ambiental sob a ótica da produção mais limpa, acaba desempenhando alguns dos
princípios dessa ferramenta. Constata-se que a empresa atua nos níveis 2 e 3 de aplicação
da produção mais limpa, no nível 2 com a reciclagem interna (água utilizada como auxiliar
de transporte dos resíduos e na graxaria) e no nível 3 com a reciclagem externa, com as
penas tratadas na empresa mas que completam outro ciclo produtivo, assim como a farinha
de vísceras.
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RESUMO
Desde a revolução industrial, ações não sustentáveis provenientes das atividades
industriais, econômicas e de consumo têm provocado mudanças na biosfera devido ao
aumento dos gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera, o que faz com que a mudança
climática seja um dos maiores desafios do século XXI. Frente a isso, foi adotado em
dezembro de 1997 o Protocolo de Quioto que estabeleceu metas para que as emissões
antrópicas sejam reduzidas em 5% na média em relação aos níveis constatados no ano de
1990. Tais metas deverão ser atingidas no período entre 2008 e 2012, denominado o primeiro
período do compromisso e devem ser cumpridas pelos países do Anexo I. Em seu artigo 12,
instituiu o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) que é o único que permite que
países do Anexo I financiem projetos de redução ou comprem reduções de emissões
resultantes de projetos desenvolvidos nos países não pertencentes ao Anexo I, o qual o Brasil
pertence, como modo suplementar para cumprirem suas metas.
O cenário brasileiro, até maio de 2008, é composto por 265 projetos de MDL
aprovados ou em fase de validação. Desse total, 27 projetos (9%) estão relacionados a aterros
sanitários que serão responsáveis pela redução de 66.820.066 t de CO2e, o que representa
24% das reduções totais brasileiras para o primeiro período de obtenção de crédito (MCT,
2008b). Dentro deste contexto, enquadra-se o Aterro Bandeirantes, maior da América latina,
com 1,5 km2, e pioneiro em duas formas incentivadas pelas diretrizes do Protocolo de Quioto,
tanto pela captação do metano emitido na decomposição anaeróbica da biomassa, quanto pela
substituição energética obtida na transformação da energia mecânica, oriunda da queima do
biogás, em energia elétrica.
Esse artigo tem o objetivo de analisar a metodologia de captação do biogás e geração
de bioenergia no Aterro Sanitário Bandeirantes, localizado na cidade de São Paulo. Os
objetivos específicos desse estudo são: demonstrar a viabilidade econômica e ambiental da
aplicação de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDLs) em aterros sanitários,
demonstrar a forma de negociação das Reduções Certificadas de Emissões (RCEs) utilizada
pelo Aterro e apresentar o consórcio e a união bem sucedida da iniciativa privada com a
prefeitura de São Paulo.
Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi utilizado o método do estudo de caso,
como forma de identificar as características do aterro, pertinentes ao alcance dos objetivos do
trabalho. A coleta de dados foi realizada em documentos e registros do empreendimento; por
meio de duas entrevistas com gestores das duas empresas da concessionária responsável pelo
aterro; e por meio de observações feitas na visita técnica.
O Aterro Bandeirantes localiza-se entre os quilômetros 24 e 26 da Rodovia dos
Bandeirantes. Iniciou suas atividades em 1979 e as encerrou em março de 2007 por ter
atingido sua capacidade limite.

Em toda a sua extensão de 1,5 km2, existem perfurações para a captação de gases e do
chorume. Essas perfurações são na verdade, drenagens que podem ser verticais, transversais
ou horizontais. Todas essas drenagens têm como objetivo evitar a percolação do chorume e a
extração do biogás acumulado entre as camadas de terra.
No Aterro Bandeirantes, há a utilização do gás para a geração de energia. A planta da
usina de energia elétrica tem capacidade para produzir cerca de 20 MWh, até 170 mil
megawatts-hora de energia elétrica por ano, quantidade suficiente para abastecer uma cidade
com até 400 mil habitantes. Essa
No dia 26 de setembro de 2007, os 50% dos créditos então obtidos com a captação e
geração de energia com o uso do metano, foram negociadas por 16,20 Euros cada tonelada
equivalente, culminando no maior leilão eletrônico de créditos de carbono registrado pela
Organização das Nações Unidas (ONU).
No total foram negociados 808.405 créditos de carbono, equivalentes a 13,096 milhões
de Euros, valor próximo a 34 milhões de Reais em cotação da época, em negociação
intermediada pela Bolsa de Mercadorias & Fututos (BM&F), na qual estiveram 14 empresas
participantes, sendo por regra todas estrangeiras.
Por regra contratual, todo o valor recebido pela prefeitura deverá ser direcionado ao
Fundo Municipal de Meio Ambiente, gerenciado pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente
para ser revertido para a região do bairro de Perus e Pirituba, ambos na Zona Norte da cidade
e próximos ao Aterro, que atualmente está com o desenvolvimento de 8 projetos de melhorias
sócio-ambientais. Entre eles, estão a construção de três parques lineares, a criação de
ciclovias, viveiros, hospital veterinário, novas praças e programa de coleta seletiva e educação
ambiental, além de uma escola de marcenaria em parque.
Em relação à parte pertencente à Biogás e ao Banco Unibanco, foi negociada em
contrato firmado em abril de 2006, no qual 1 milhão de créditos de carbono seriam vendidos
ao banco alemão KFW, com valor especulado superior a 15 Euros por tonelada.
Tendo em vista a quantidade de resíduos sólidos urbanos gerada no Brasil, deve-se
tomar como meta a substituição dos antigos lixões por modelos como o do Aterro
Bandeirantes, com vistas a melhorias das condições ambientais, de saúde pública, da
possibilidade de venda de créditos de carbono, de geração de energia, além de poder criar
novos empregos, diretos ou indiretos, ligados a todas essas atividades.
O Aterro Bandeirantes, por meio de seu projeto de MDL, está colaborando para o
desenvolvimento sustentável do país, além de garantir benefícios mensuráveis, reais e de
longo prazo para mitigação da mudança climática.

Title: Environmental Upgrading of Industrial Clusters: Understanding their
Connections with Global Chains in the Furniture Sector in Southern Brazil
Jose Antonio Puppim de Oliveira - UCL

There is a well-known, and recurring, myth that companies are closing down and jobs are
being lost in developed countries because of the unfair competition from firms without
environmental, labor, health and safety standards in less developed countries (LDCs).
However, many firms in developing countries are going beyond the “race to the bottom”, and
being competitive and at the same time searching for better environmental and labor
standards, and health-and-safety practices. Understanding how and under what conditions
firms in industrial clusters in LDCs are upgrading their environmental standards is the
objective of this paper. The focus of the paper is to understand how the connections with
global chains have affected environmental standards in industrial clusters through a study of
two furniture clusters in Southern Brazil.
There is a significant literature on the competitiveness of firm clusters in developing countries
(Cassiolato and Szapiro, 2003; Schmitz and Nadvi, 1999; Mead and Liedholm, 1998), but
little research about how and why competitive clusters in LDC are dealing successfully with
their environmental and labor standards, and health-and-safety issues (Tendler, 2002).
Moreover, the literature on clusters focus mostly on the internal dynamics of the clusters and
not much on their relations with global chains (Humphrey and Schmitz, 2002). This research
is an attempt to link those literatures in order to explain the upgrading of clusters in the
environmental sphere, as global chains seems important to push for improvements in
environmental standards. However, my argument is that there is no linearity in the
explanations about the upgrade of environmental standards and external markets. More
exports do not always mean better environmental standards. The kind of insertion (not only
the intensity of exports) in the global chains and local factors seem to be fundamental to
determine environmental response of clusters.
In order to understand the relation between global chains and upgrade of environmental
standards, this paper presents a research based on a survey of 76 exporting firms of two
furniture clusters in Brazil: Bento Gonçalves (BG) in the state of Rio Grande do Sul (RS) and
São Bento do Sul (SBS) in the state of Santa Catarina (SC). Those clusters respond for a large
part of the Brazilian exports of furniture and are connected to global chains in different ways.
The paper is organized in the following manner. First, I outline the main debates of the
literature on clusters, global chains, industrial ecology and environmental issues. Second, I
present the Brazilian furniture industry and methodology. Third, a survey and analysis of 76
exporting firms in BG and SBS. Finally, the paper ends with conclusions.

A Estratégia de Produção Limpa e a Vantagem Competitiva Eco-eficiente
Rogério da Silva Nunes – rogerionunes@cse.ufsc.br
Ana Carolina da Silva – ana.silv@uol.com.br
Juliana Pereira – jpjulianapereira@hotmail.com
Graziela Gonçalves Machado – grazielagmc@hotmail.com
Thiago Mattos Knabben – thiagokbn@hotmail.com
Resumo:
O artigo apresenta os principais conceitos relacionados à utilização da Produção Limpa
como estratégia organizacional e como fonte de obtenção de vantagem competitiva. Do
ponto de vista metodológico, trata-se de um ensaio que pretende discutir vantagem
competitiva com base na estratégia de Produção Limpa e a apresentação de alguns
relatos com resultados empresariais obtidos a partir da adoção de práticas ecoeficientes. Apresenta, inicialmente, os principais conceitos relacionados ao tema, como
o de Produção Limpa, originário do Programa Cleaner Production (PNUMA, 1993), e
os resultados obtidos com sua aplicação. O conceito de Produção Limpa refere-se à
produção integrada à proteção ambiental de forma mais ampla, considerando todas as
fases do processo produtivo e o ciclo de vida do produto final. Segundo Oliveira Fo
(2001), para a aplicação desses conceitos são necessárias ações contínuas e integradas
para conservar energia e matéria-prima, substituir recursos não-renováveis por
renováveis, eliminar substâncias tóxicas, reduzir os desperdícios e a poluição resultante
dos produtos e dos processos produtivos. As tecnologias de Produção Limpa
contemplam mudanças nos produtos e seus processos de produção para reduzir ou
eliminar todo tipo de rejeitos antes que eles sejam criados. Dessa forma, de acordo com
Oliveira Fo (2001), essas tecnologias contribuem para ampliar a sustentabilidade dos
sistemas naturais, tanto pela redução da necessidade de insumos para um mesmo nível
de produção, quanto pela redução da poluição resultante do processo de produção,
distribuição e consumo. O objetivo da Produção Limpa, segundo Greenpeace (2008), é
atender a necessidade de produzir produtos de forma sustentável, isto é, usando com
eficiência materiais e energia renovável, não-nocivos, conservando ao mesmo tempo a
biodiversidade. Os sistemas de Produção Limpa são circulares e usam menor número de
materiais, menos água e energia. Os recursos fluem pelo ciclo de produção e consumo
em ritmo mais lento. Em primeiro lugar, os princípios da Produção Limpa questionam a
necessidade real do produto ou procuram outras formas pelas quais essas necessidades
poderiam ser satisfeitas ou reduzidas. Segundo Borges (1999), o objetivo dessa política
é eliminar as causas da degradação ambiental, ou através de ações preventivas,
minimizar a geração dos poluentes na fonte, o que significa reduzir o uso de materiais e
energias para uma quantidade suficiente à produção. Apresenta, a seguir, escopo,
etapas, princípios e a redução dos custos que sua adoção da Produção Limpa representa.
A seguir, está o conceito de vantagem competitiva através da Produção Limpa, o
conceito de Eco-eficiência e o impacto que tais práticas trazem para o ambiente dos
negócios e como se manifesta o inter-relacionamento da indústria com os diversos
segmentos da sociedade. Segundo o World Business Council Suistainable Development,
a eco-eficiência é alcançada pela entrega de produtos e serviços com preços
competitivos, que satisfaçam as necessidades humanas e que contribuam para a
melhoria da qualidade de vida, através da redução dos impactos e dos recursos
energéticos, bem como pela análise do ciclo de vida. Tal atitude é expressa através de
comunicações públicas que relatem tanto a forma organizacional como as ações
ambientais e a responsabilidade social dos dirigentes e demonstrando novas

perspectivas estratégicas competitivas no mercado. Destacam-se as pressões, tanto
internas quanto externas, evidenciando os custos sociais e econômicos transferidos para
a sociedade. Há hoje a geração mundial de 1 bilhão de ton./ano de resíduos tóxicos, com
uma previsão de 8,5 bilhões no ano 2025 e 10 bilhões no ano 2050, boa parte destes não
tratados, além dos riscos financeiros, advindos de restrições cada vez mais severas da
legislação. A seguir, estão aplicações e resultados obtidos com as melhorias nas
atividades de transformação com base na eco-eficiência. A primeira aplicação é a
desenvolvida na Universidade do Arizona, as chamadas ‘máquinas verdes’ na indústria
microeletrônica. A segunda, é o impacto da decisão da Suécia em abolir solventes
clorados nos processos e os princípios adotados pelo Canadian Chemical
Producers’Association, posteriormente expandidos para os Estados Unidos e para o
Reino Unido. A seguir, o artigo apresenta aplicações brasileiras, como é o caso das
recomendações feitas pela Associação Brasileira de Indústria Têxtil (ABIT), adotada
por uma empresa catarinense. É o caso, ainda de uma empresa gaúcha, que criou uma
ONG para tratar dos resíduos de seu processo de transformação, retirando garrafas pet
do ambiente. O terceiro caso apresentado é de uma empresa catarinense, que reaproveita
resíduos da produção através de um projeto que visa à minimização do desperdício de
água e energia elétrica. O quarto caso é o de uma empresa localizada no estado de São
Paulo que vendia por preço irrisório toneladas de retalhos de PVC acumulados na
fabricação de tapetes para uso residencial. A fábrica investiu a quantia de R$ 3 mil em
moldes e desenhos e passou a utilizar os retalhos para produção de tapetes
personalizados. Hoje, ela produz 14.400 tapetes por ano e fatura perto de US$ 36 mil.
Por fim, procura mostrar como a adoção do conceito de Produção Limpa, que preconiza
o aumento da eficiência no uso de matérias-primas, água e energia, por meio da não
geração, minimização ou reciclagem dos resíduos gerados, pode apresentar benefícios
ambientais e econômicos para as empresas.

PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS COM TECNOLOGIAS SOCIOAMBIENTAIS
José Augusto Arnuti Aita; Janis Elisa Ruppenthal
RESUMO
Atualmente o mundo se mobiliza em buscar novas formas harmoniosas
ambientalmente e socialmente saudáveis para a produção de biocombustíveis, o motivo disso
são os questionamentos sobre sua produção. Essas buscas tornam-se necessárias pelo fato da
maioria dos biocombustíveis serem produzidos a partir de alimentos e de utilizar cada vez
mais áreas destinadas a esse fim. Com isso, até onde se pode produzir biocombustíveis sem
afetar a produção de alimentos? A partir dessa pergunta, a produção de biocombustíveis a
partir de algas apresenta-se como uma solução num panorama em que continua a ser urgente
encontrar alternativas ao petróleo, mas com o mundo responsabilizando os biocombustíveis
pela crise alimentar mundial. Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo discutir as
questões que envolvem a crescente polêmica sobre produção de biocombustíveis e produção
de alimentos apresentado uma alternativa que utiliza tecnologia socioambiental sustentável.
Seu estudo foi baseado em pesquisa documental iniciando pela busca de publicações
convergentes para esse tema. Procedeu-se, posteriormente a um recorte de tempo direcionado
ao ultimo e atual ano, complementados junto a arquivos de dissertações, teses e livros
produzidos no Brasil e exterior. Assim, foram identificados os quatros principais fatores que
influenciam a alta dos preços dos alimentos: aumento da demanda, alta do petróleo,
especulação e condições climáticas desfavoráveis. Há controvérsias sobre a dimensão da
responsabilidade dos biocombustíveis, cujas matérias-primas, cana, milho, além de outras,
disputam espaço com culturas destinadas à produção de comida.
Esta discussão entre produção de biocombustíveis versus produção de alimentos é
bastante delicada e oportuna no cenário atual. O primeiro passo para uma resposta ao
questionamento é a compreensão da relação entre a formação de preço dos alimentos ao
consumidor e a produção de biocombustíveis. Os fatores com influencia direta sobre essa
questão são o aumento da demanda, a diminuição na produção de alimentos, o aumento
indireto dos preços dos alimentos, a exclusão social, o aumento do efeito estufa e o
desmatamento de florestas.
Com todas essas afirmações e questionamentos, surge uma nova geração de
biocombustíveis, mais limpa, produtiva e de uma enorme importância para a solução desse
problema. Uma das tecnologias que atraem atenção é o biocombustível a partir de algas,
embora sendo seu estudo recente e ainda não se saber ao certo suas verdadeiras
potencialidades. A alga age seqüestrando o CO2, necessário para seu crescimento, e produz o
óleo para ser usado na fabricação de biodiesel. Além disso, por não competir com as culturas
alimentares, podem tornar-se numa melhor opção do que o milho ou o girassol na produção
de biocombustíveis. Outra vantagem das algas que, contrariamente a todas as outras culturas,
podem ser produzidas ininterruptamente em qualquer altura do ano e podem, por isso, serem
recolhidos todos os dias.
Apesar das inúmeras vantagens, o processo de obtenção de óleo através de algas
apresenta desvantagens que, no final, torna o óleo duas vezes mais caro do que o óleo obtido
através de qualquer outra oleaginosa. Além do fato que a produção ainda esta muito aquém do
nível da procura.

Através disso, obtiveram-se fatores e indicadores que contribuiu teoricamente com
aqueles questionamentos, que é o caso dos combustíveis de primeira geração por
apresentarem diversos problemas, surgindo assim, as algas, que tem se mostrado eficaz e
animadora, sendo citada como uma “bênção de Deus”. Isso não só pela sua grande capacidade
de produção, mas também pelo seu baixo custo, manutenção e principalmente por não
necessitar de grandes áreas, assim como também pelo fato de não ser uma fonte alimentar.
Desta forma, os valores agregados são, principalmente, de ordem econômica, social e
ambiental, o que a torna uma solução eficaz para a crise atual.
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Pesquisa e Desenvolvimento verde: Estudo sobre uma Nova Tendência
Mariana de Freitas Dewes
Resumo ampliado
A crescente preocupação com tecnologias que previnem a poluição no processo produtivo, por
parte de empresas e órgãos reguladores, ao invés de remediar no final do processo (end-of-pipe),
vem influenciando suas atividades de maneira bastante significativa. Neste sentido, a gestão
sustentável começa ainda na fase de pesquisa e desenvolvimento. As empresas possuem uma
série de incentivos para investir em pesquisa e desenvolvimento verdes. Novos “breakthroughs”
tecnológicos, vantagem competitiva, regulação governamental, cultura empresarial, capacidades
da empresa, pressão da opinião pública, são fatores importantes para estimular uma empresa à
inovação.
Para uma empresa obter vantagens praticando a diferenciação de produtos com características
ambientalmente sustentáveis esta vai depender de contingências externas, tais como a estrutura da
indústria e as características do mercado de produtos no qual a empresa compete.
A perspectiva denominada “green chemistry”, ou química verde, trata de um método de design,
ou projeto (em português não existe uma tradução adequada para o termo) de produtos e processo
químicos que reduz ou elimina o uso e geração de substâncias tóxicas. Nessa definição, o termo
“química” aplica-se à estrutura e transformação de toda a matéria, tornando a aplicação
extremamente ampla. O conceito de green chemistry, ou química verde, está relacionado ao
conceito de ecodesign. O ecodesign refere-se a ações tomadas no desenvolvimento de produtos
visando minimizar o seu impacto ambiental durante todo o ciclo de vida, sem comprometer
outros critérios essenciais tais como desempenho e custo.
Como indicadores de inovação e iniciativas de P&D ambientalmente sustentáveis, temos as
patentes, que também atuam como importantes fontes de informações sobre inovação no contexto
da química verde. A proliferação de patentes com este enfoque sobre a área da química é uma
tendência mundial que vem crescendo desde 1988, causada por fatores como o reforço de
legislação ambiental, ampliação da consciência corporativa sobre o meio-ambiente e ênfase em
programas de qualidade. Este crescimento denota o importante papel que os incentivos a este tipo
de inovação tecnológica desempenham, em diversos tipos de organizações.
Para estudar esta questão, procurou-se retratar um caso significativo ocorrido na indústria
petroquímica brasileira. Esta escolha justifica-se pelo fato deste setor ser considerado altamente
poluente. Muitos dos seus processos utilizam materiais tóxicos ou geram resíduos que podem
prejudicar a saúde humana e o meio-ambiente. Assim, as pressões regulatórias, econômicas e
sociais decorrentes tendem a influenciar a adoção de medidas ambientalmente corretas.
O objetivo deste artigo é analisar como a transição para estratégias mais “verdes” de pesquisa e
desenvolvimento (P&D) vem ocorrendo no Brasil. Os conceitos que embasaram este estudo se
referem a ecodesign e green design; os princípios de green chemistry, caracterização da indústria
química, e a relação de patentes com a green chemistry. Como método optou-se pelo estudo de
caso, pelo fato de existirem poucas empresas no Brasil que possuam uma estratégia efetiva de
investimentos em P&D. Foi selecionado um caso exemplar da indústria petroquímica, o produto
“plástico verde” (tratando-se de polietileno originado a partir do etanol de cana-de-açúcar), para

verificar se há um enfoque ambiental em suas ações de P&D em relação a um produto específico,
tomando por base os conceitos desenvolvidos pela “green chemistry”.
Os resultados obtidos são que a empresa estudada atende em parte aos princípios da green
chemistry, principalmente nos aspectos relacionados à origem da matéria prima, balanço
energético, certificação das propriedades ao longo da cadeia, biodegradabilidade. A inovação
referente ao plástico verde, em relação ao plástico de origem petroquímica, está baseada na visão
de futuro da empresa, que passa a valorizar a capacidade de renovação (renewability) e
biodegradação de seus produtos. Segundo a empresa, o maior contingente de consumidores
dispostos a pagar pela diferença e adotar os “bio-plásticos” estão na Europa e nos Estados
Unidos.
Houve limitação do acesso a informações detalhadas sobre os processos e reações químicas
empregados no produto. Isto se traduz em uma fragilidade da afirmação de que o caso seja
considerado como green chemistry em todos os seus aspectos. Apesar desta pesquisa apresentar
algumas limitações no tocante ao acesso a informações detalhadas, pode-se concluir, que nos
aspectos de emprego de matéria prima renovável, inovações no processo produtivo, e reuso e/ou
reciclagem do produto após seu uso, a empresa segue os postulados da green chemistry.
O tema suscita algumas indicações para futuras pesquisas, como por exemplo relacionar a
nanotecnologia, na dimensão em que a matéria pode ser manipulada em nível atômico, com a
green chemistry, principalmente em seus postulados sobre a manipulação da estrutura molecular
de materiais visando o desenvolvimento de produtos ambientalmente sustentáveis.
Como contribuição deste trabalho, citaria que serviu para aprofundar a visão sobre os princípios
da green chemistry. Embora um tema com abordagem bastante técnica, acredita-se que futuros
estudos multidisciplinares sejam de fundamental importância para que possam contribuir para a
compreensão do papel de gestores de inovação, que, mesmo não sendo especialistas em química,
devem saber compreendê-la por constituir um grande potencial de aplicação de princípios
sustentáveis na indústria como um todo.

A VISIBILIDADE DOS STAKEHOLDERS NO TERCEIRO SETOR
E A RESPONSABILIDADE
SÓCIO-AMBIENTAL EMPRESARIAL
Autoras: Carla Pasa Goméz
Claudinete de Fátima Silva Oliveira Santos
Mariana Cavalcanti Falcão
RESUMO EXPANDIDO
No ambiente organizacional existem relações de interdependência entre os diferentes
componentes sócio-ambientais e a organização, normalmente marcadas por influências
recíprocas que resultam em um maior ou menor poder da organização frente a estes atores. No
entanto, Freeman (1984), considera que as organizações devem atender os interesses dos
stakeholders, ou seja, a teoria dos stakeholders diz que o comportamento estratégico dessas
organizações deve procurar atender e satisfazer esses grupos da melhor maneira possível, já
que sofrem sua influência, e podem restringir as ações da organização, sob pena do insucesso
na implementação de seus objetivos e políticas. A pressão exercida pelos stakeholders é
refletida diretamente no comportamento socioambiental das empresas e na formulação de
novas políticas de regulamentação das atividades organizacionais.
Diante desse contexto as instituições do terceiro setor são muitas vezes responsáveis
por ações que influenciam diretamente o meio empresarial dessa forma esse trabalho teve
como principal objetivo responder ao seguinte questionamento: Que atributos de visibilidade
propostos por Mitchel, Agle e Wood (1997) podem ser identificados a partir das ações de
duas instituições do terceiro setor? Para responder tal questão foi necessário compreender os
atributos de visibilidade propostos pelos autores assim como aspectos da responsabilidade
socioambiental empresarial e características do terceiro setor e suas organizações.
A revisão literária realizada nesse estudo possibilitou o debate sobre a
responsabilidade socioambiental empresarial. E trouxe perspectivas de que está claro que a
empresa que quer ser bem sucedida, agora e no futuro, deve levar em consideração a dinâmica
do ambiente externo onde está inserida e o meio ambiente em suas ações, e fazê-lo ser
utilizado melhor do que é atualmente. Abordagens como a de Carroll (1979) Donaire (1999) e
Machado Filho (2006) foram fundamentais para a percepção dos autores sobre o tema.
Foi a partir da discussão sobre a teoria dos stakeholders e os atributos de visibilidade
destes que foi possível compreender o que tornou-se o objetivo principal desse trabalho. Tais
atributos são expostos e explicados a partir de um gráfico onde as intersecções e partes
resultantes da união de três círculos representam o grau de importância que os stakeholders
devem receber dos gestores. Essas relações são dinâmicas, por isso mudarão conforme a
situação e pretensão, assim as partes interessadas adquirem ou perdem atributos, migrando
entre as categorias; essa capacidade de visibilidade e dinamismo sistemáticos traz implicações
aos stakeholders, inclusive as empresas (Mitchell, Agle e Wood, 1997).
Finalmente, a literatura sobre o terceiro setor possibilitou a compreensão sobre as
ações dessas instituições que pressionam órgãos públicos e empresas privadas assim como sua
atuação junto à sociedade civil. As organizações do terceiro setor são caracterizadas
geralmente pelo pequeno porte e a sua área de atuação engloba várias questões sociais como
saúde, educação, meio ambiente, entre outros. A visibilidade das grandes corporações tornam
essas o alvo predileto dos interessados (stakeholders), dos investidores, dos consumidores e
dos regulamentadores (Lustosa, 2003; Tahim, 2008). Sob essa perspectiva as organizações
poderiam ser induzidas a mudar de comportamento em relação à essas questões.

Através dos sites e documentos disponibilizados nestes foi possível coletar dados que
ilustrassem as principais ações e comportamentos das instituições estudadas: o Greenpeace e
o Instituto Akatu. Com esses dados foi possível constatar que o Greenpeace caracteriza-se por
ser uma instituição internacional uma de suas principais finalidades reside em denunciar
crimes ambientais e pressionar o governo e empresas privadas para um comportamento mais
responsável socioambientalmente. (Greenpeace, 2008). Exibe também soluções para questões
ambientais economicamente viáveis e socialmente justas para todas as causas que defendem.
Por sua vez, o Instituto Akatu busca através da conscientização da sociedade informar
os consumidores sobre impacto socioambiental de suas escolhas no momento da aquisição de
determinados produtos. Dessa forma, as principais atividades e ações do Akatu giram em
torno de disseminações por meio de formadores de opinião sobre práticas conscientes de
consumo.
De acordo com as definições e bases teóricas relacionadas à cada atributo de
visibilidade foi possível comparar às ações das instituições encontradas na coleta dos dados.
A partir dessa comparação estabeleceu-se, de acordo com o tipo de percepção e classificação
da natureza dos stakeholders, os resultados encontrados.
A análise entre as ações do Greenpeace e Instituto Akatu e os atributos de visibilidade
propostos por Mitchell, Agle e Wood (1997) identificou os tipos de percepção e de
stakeholders, baseados na sua pressão e influência, que os gestores devem levar em
consideração na sua tomada de decisão. Por serem ações e relações dinâmicas, ocorre uma
migração entre essas categorias, evidente na orientação das ações do Greenpeace que ora
comporta-se como um expectante dependente ou perigoso, ora como definitivo; já o Instituto
Akatu é mais uniforme, mantendo-se como stakeholder definitivo o que é resultado da própria
natureza de suas ações.
Finalmente, os resultados obtidos apontam que as instituições podem ser percebidas
pelos gestores de maneiras distintas. Apesar de certas ações serem de natureza semelhantes o
que torna as duas organizações stakeholders definitivos. Como aponta Mitchell, Agle e Wood
(1997) os atributos de visibilidade não são fixos muito pelo contrário caracterizam-se por ser
relacionamentos dinâmicos o que é bem caracterizado nas atividades desenvolvidas pelo
Greenpeace em relação à empresas privadas e órgão públicos.

As Dimensões e Métodos de Mensuração da Sustentabilidade e o Turismo: Uma
Discussão Teórica
Autores: Roberto Barddal, Anete Alberton, Lucila Maria de Souza Campos
Resumo expandido
Este artigo, apresenta uma discussão teórica com objetivo mostrar a interação das
dimensões econômica, ambiental, sócio-cultural e institucional da sustentabilidade e o
desenvolvimento do turismo.
O progresso experimentado pela sociedade industrial moderna neste início de século e
de milênio pode ser caracterizado, segundo Dias (2003), por dois fenômenos que ocorreram
simultaneamente: a Terceira Revolução Científico-tecnológica e a globalização. Como
resultado pode-se citar a facilidade de acesso à informação e à comunicação, o que por sua
vez, levaram a humanidade ao processo de globalização. Outro aspecto importante do
desenvolvimento técnico-científico foi o aumento da produtividade humana, cujos efeitos
imediatos foram o aumento da renda do trabalhador, a diminuição da jornada de trabalho e o
conseqüente aumento do tempo livre. (DIAS, 2003). Com mais tempo disponível para lazer,
um enorme contingente de pessoas passou a considerar o turismo como uma atividade
relacionada ao bem-estar e a qualidade de vida. Desta forma, Dias (2003, p. 14) afirma que
“O turismo transformou-se numa das mais importantes faces da globalização, contribuindo
para estreitar distâncias entre as diversas partes do globo e, ao mesmo tempo, para o aumento
de uma consciência global.”
Entretanto, para Krieppendorf (2000), embora este progresso técnico-científico tenha
colocado em andamento a industrialização da economia, tornamo-nos seus reféns. Símbolo de
prosperidade, o crescimento econômico esconde conseqüências indesejadas. Segundo ele, o
ciclo “mágico” do crescimento defendido pelos neo-economistas, o qual prega que mais
produção proporciona mais trabalho – mais trabalho proporciona mais receita – mais receita
permite mais consumo – mais consumo necessita de mais produção e assim por diante,
embora seja simples, claro e convincente, é falso e mentiroso. Para este autor, as crises
econômicas, as crises de crescimento, do trabalho, do meio ambiente, do Estado e dos valores
são sinais claros de uma profunda degeneração no funcionamento do sistema adotado pela
sociedade industrial.
Conforme Rezende e Rezende (2005), embora o turismo seja visto como uma
importante fonte de geração de emprego e renda, e por isso tem sido bastante valorizado nas
estratégias de desenvolvimento de vários países, a sua utilização deve ser cuidadosamente
analisada, tendo em vista os graves problemas trazidos pelo turismo de massa e exploratório.
Para Rodrigues (1999), uma vez que a sustentação econômica do turismo está aliada à
comercialização contínua de novas paisagens naturais e históricas, vistas aqui como meras
mercadorias, a atividade turística torna-se incompatível com a idéia de sustentabilidade. Em
outras palavras, a natureza passa a ser encarada como matéria-prima do mercado turístico.
Os impactos provocados pelo turismo em massa podem, segundo Rezende e Rezende
(2005), ser verificados nos níveis econômico, social, ambiental e cultural. Como forma de
minimizar os efeitos causados, a OMT (SANCHO, 2001) propõe um modelo de
desenvolvimento econômico que visa melhorar a qualidade de vida e os níveis de
rentabilidade econômica das pessoas que vivem e trabalham no local turístico, preservando a
natureza e proporcionando uma experiência de melhor qualidade para os visitantes: trata-se do
turismo sustentável.
Ignarra (1999) afirma que a maior preocupação dos planejadores na atualidade ao
tomarem decisões, deve ser focalizada na sustentabilidade do turismo. Para este autor, o

crescimento da atividade turística sem a conseqüente degradação ambiental e perda da
qualidade de vida, tanto dos habitantes locais quanto dos turistas, depende da definição de um
modelo desenvolvimento sustentável. Desta feita, a compreensão mais ampla de
desenvolvimento turístico sustentável se faz presente e passa, necessariamente, pelas
dimensões econômica, ambiental, espacial e sócio-cultural.
Uma vez compreendidas as relações entre o turismo e os alicerces do desenvolvimento
sustentável, era preciso conhecer as iniciativas que buscam mensurar o desempenho da
sustentabilidade na atualidade. Tomou-se como base, um relatório realizado por Ranganathan
(1998), somado aos métodos identificados na pesquisa de Van Bellen (2002). Foram
contabilizadas setenta e cinco diferentes metodologias de mensuração da sustentabilidade,
sendo que destas, descreve-se sucintamente os métodos mais conhecidos no meio científico e
empresarial. São estes: Dow Jones Sustainability Index – DJSI, Global Reporting Initiative –
GRI, Instituto Ethos de Responsabilidade Social, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e
Econômicas – IBASE, Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE Bovespa, Ecological
Footprint Method, Dashboard of Sustainability, Barometer of Sustainability e a ISO 14001.
O trabalho de pesquisa aprofunda-se ao comentar ainda, as ferramentas específicas de
avaliação dos impactos causados pela atividade turística em seu entorno. São mencionados o
modelo multiplicador keynesiano de renda e de emprego e os modelos que medem os efeitos
da indústria do turismo sobre a Balança de Pagamento de uma região ou país. Além destes,
foram destacados: o LAC - Limites de Mudança Aceitável (Limits of Acceptable Changes), o
CCT - Capacidade de Carga Turística, o Processo de Administração da Atividade de Visitante
(VAMP – Visitor Activity Management Process) e o Espectro de Oportunidade de Recreação
(ROS – Recreation Opportunity Spectrum). Faz-se menção ao Programa de Certificação em
Turismo Sustentável – PCTS, que editou a Norma NIH – 54, fruto de uma parceria realizada
entre o Instituto de Hospitalidade - IH e o Conselho Brasileiro para o Turismo Sustentável –
CBTS e que conta com o apoio da Agência de Promoção de Exportações e Investimentos –
APEX – Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID (IH, 2004). Embora não
venha a se tratar de uma metodologia propriamente dita, esta norma visa difundir e consolidar
boas práticas de sustentabilidade com o objetivo de melhorar o desempenho e a
competitividade de micro e pequenas empresas do setor (IH, 2004).
Este artigo pretende contribuir de maneira científica com o gerenciamento de
empreendimentos turísticos, na medida em que conclui que: a) a busca pelo desenvolvimento
do turismo, requer necessariamente compreendê-lo e planejá-lo considerando necessariamente
suas dimensões econômica, ambiental, espacial e sócio-cultural, para que se torne sustentável;
b) que, nas palavras de Piñero Verdinelli (2002, p. 18), ao se tratar de turismo sustentável
uma das prioridades atuais “passa a ser a determinação da vulnerabilidade dos
empreendimentos, assim como a resiliência dos ecossistemas onde se deseja implantá-los, sua
capacidade de adaptação e suas respostas à mitigação [...]”.
Há de se pensar em turismo através de uma gestão responsável, na qual os tomadores
de decisão devem administrar esta atividade com visão holística e comprometida com as
gerações vindouras.

Estratégias de Marketing Ambiental: Uma Categorização Integrativa
Pedro Marra e Geraldo Sardinha Almeida

Resumo
O imperativo do marketing ambiental deriva da relação entre marketing, consumo,
desperdício, resíduos e poluição. Sua importância inquestionável está na necessidade cada vez
maior de redução ou erradicação dos impactos diretos e indiretos ao meio ambiente, de
maneira que as empresas satisfaçam as necessidades de consumo dos clientes de forma
eficiente, atingindo seus objetivos de forma responsável e sustentável. A questão que se
levanta é sobre a possibilidade de identificar no mercado estratégias diferenciadas no trato da
questão ambiental pelas empresas. Este trabalho investiga a importância da adoção do
marketing ambiental pelas empresas e desenvolve-se uma tipologia que permite integrar as
diversas classificações apresentadas na teoria que estuda os diversos tipos de estratégias de
marketing ambiental, resultando em cinco categorias de estratégias genéricas de marketing
ambiental.

Agricultura Orgânica no Sul do Brasil - estratégias de marketing e oportunidades de agregação
de valor
Autor:
Glauco Schultz
A agricultura orgânica assume maior legitimidade com a crescente preocupação da opinião
pública a respeito dos impactos ambientais. O seu conceito e a sua prática atuais estão presentes no
debate das questões relacionadas à noção de “desenvolvimento sustentável”. As características da
agricultura orgânica refletem os contornos das amplas discussões sobre a preservação ambiental, que
emergem a partir de 1960.
Os apelos inerentes à produção e ao consumo dos alimentos orgânicos induzem ao
estabelecimento destas relações diferenciadas com o mercado. Sob esta perspectiva, a agricultura
orgânica está inserida nas tendências atuais de sustentabilidade ambiental, de consumo consciente, de
desenvolvimento territorial, de responsabilidade social, de segurança alimentar, de inclusão social, de
agregação de valor para a agricultura familiar e de promoção da participação e da autogestão no meio
rural. São estes aspectos, de crescente valorização pela sociedade, que possibilitam o crescimento do
mercado, interno e externo, para os produtos ditos “orgânicos”. A partir da década de 80, foi iniciado
um processo acelerado de crescimento da produção e de consumo de produtos orgânicos.
As significativas taxas de expansão mercadológica e o crescimento da produção orgânica no
Brasil se explica devido ao estabelecimento de variadas relações institucionais e de políticas públicas
de apoio e promoção a este segmento do agronegócio brasileiro. A legitimidade da agricultura
orgânica, como sistema de produção voltado para a viabilização da sustentabilidade do meio rural,
assume um papel de destaque no cenário das “alternativas” propostas para a promoção de políticas
públicas direcionadas para a agricultura familiar.
As estratégias de marketing foram os principais aspectos levantados nos casos estudados para
elaboração do presente artigo. Entretanto, sentiu-se a necessidade de contemplar três questões
importantes para entendimento das formas de atuação desses grupos de agricultores.
A primeira está relacionada a origem da atuação coletiva na produção orgânica, buscando-se realizar
um rápido resgate das motivações e do contexto relacionado ao surgimento dos grupos. A segunda
questão, que auxilia no entendimento das condutas dos agricultores, diz respeito às parcerias
estabelecidas para desenvolvimento das atividades de produção e comercialização. E por fim, a forma
de organização e de condução das atividades pelos agricultores, buscando estabelecer as relações entre
a gestão dos grupos e as estratégias de mercado adotadas. Portanto, em todos os casos estudados
considerou-se os aspectos institucionais (crenças, valores, princípios, etc.) associados às relações
estabelecidas com o mercado, com o objetivo de compreender os determinantes das suas estratégias
de comercialização, de preços e de promoção dos produtos. Dessa forma utilizou-se da Teoria
Institucional como referencial téorico para análise das informações levantadas.
A população do estudo é constituída de organizações informais e formais (associações,
cooperativas e pequenas e micro-empresas) de agricultores que atuam na produção orgânica, e que
realizam comercialização de forma conjunta. Além disto, tais organizações que atuam na região Sul
(RS, SC e PR) do Brasil, adotam práticas orgânicas nos sistemas de produção agrícola e animal, e são
acreditadas por certificadoras de reconhecida credibilidade no segmento da agricultura orgânica.
Foram selecionadas para estudo cinco organizações de agricultores envolvidos com produção
orgânica, nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná: ECOCITRUS – Cooperativa
de Citricultores Ecológicos do Vale do Caí/RS; COPAÉCIA – Cooperativa Aécia de Agricultores
Ecologistas/RS; COOPAFE - Cooperativa de Agricultores Familiares do Sudoeste do Paraná/Grupo
de Agricultores Ecológico de Capanema/PR; AOPA – Associação de Agricultura Orgânica do
Paraná/Núcleo MBA/Curitiba/PR; COOPERAFLOESTA - Cooperativa dos Produtores
Agroflorestais de Barra do Turvo/SP

Para o levantamento das informações junto a estas organizações, foram utilizadas
principalmente fontes primárias, tais como entrevistas em profundidade (gravadas) e documentos.
Também foram utilizados documentos internos e material de divulgação das organizações e das
instituições de apoio, tais como as atas de reuniões, relatórios, estatutos, textos de discussão,
planejamentos anuais, projetos, documentação histórica, entre outros.
Como resultado da diversidade de realidade nas organizações estudadas foram realizadas 36
entrevistas em profundidade buscando contemplar agricultores, lideranças nas organizações de
produtores, técnicos, pesquisadores, representantes de instituições parceiras e gestores/articuladores de
políticas públicas para o setor. Essas entrevistas foram realizadas em dois momentos. No final de
outubro de 2005, onde foi possível realizar as entrevistas pessoalmente, e no início de março de 2006
por telefone, com o objetivo de complementar as informações.
As relações entre a produção e o mercado são objeto de discussões e de análises sobre a própria
definição de agricultura orgânica. Assim, diante do crescimento significativo dos mercados interno e
externo para os produtos orgânicos, as relações com o mercado, estabelecidas pelas organizações de
agricultores, apresentam-se como um “divisor de águas” e como um novo desafio para a consolidação
do “movimento orgânico” no país.
A comercialização em feiras representa a possibilidade de valorização e reconhecimento da
atividade dos agricultores, tanto pelos consumidores quanto pelo grupo de feirantes. Decorre disso,
que a geração de credibilidade e de confiança pelo trabalho realizado é construída junto aos
consumidores, por meio das relações diretas estabelecidas nas feiras. Portanto, os agricultores que
comercializam os seus produtos em feiras expressam as suas estratégias de mercado através da
ampliação e consolidação das relações diretas com os consumidores. A principal barreira para esta
ampliação se encontra no aumento do número de agricultores, exigindo, no decorrer deste processo,
uma maior capacidade de envolvimento e de manutenção de tais relações de interdependência.
A comercialização em supermercados, ao mesmo tempo em que garante a legitimidade das
atividades da produção orgânica, direciona as organizações para o isomorfismo institucional. A
comercialização dos produtos orgânicos é crescentemente consolidada nos supermercados, pois
possibilita a estes estabelecimentos a implementação de estratégias de diferenciação das lojas e de
atendimento das expectativas geradas pelos consumidores, com relação a estes produtos. Assim, a
comercialização em supermercados, estando institucionalizada, proporciona a legitimidade necessária
para a implementação das novas estratégias de mercado. Estes aspectos parecem justificar a
sobrevivência de organizações que adotam práticas e procedimentos de baixo desempenho no
mercado, uma vez que a sua avaliação e suas decisões estão direcionadas para a busca de legitimidade
institucional, e não unicamente para a busca de uma maior eficiência técnica e econômica.

Convergências e Divergências no Discurso Ecológico: Uma Análise das Práticas Ambientais
em Propriedades Rurais
Wagner Junior Ladeira
Patrícia Schneider Severo
Alisson Eduardo Maehler
Resumo expandido: O discurso das práticas ambientais corretas tem assumido um papel
relevante na sociedade atual. Este discurso demonstra-se presente no setor primário da economia,
principalmente nas atividades ligadas a agricultura, enfocando as práticas corretas de manejo
consciente de fertilizantes agrícolas. Dentro deste contexto, o presente artigo buscou analisar a
consciência ambiental na perspectiva dos proprietários de lavouras, evidenciando as
convergências/divergências no discurso ecológico. Para isto, foi utilizado um método
quantitativo, denominado análise de clusters para segmentar agrupamentos, procurando entender
diferenças dentro do discurso ambiental. A análise de cluster gerou quatro agrupamentos distintos
com base principalmente na preocupação ambiental. Os agrupamentos de número 01 e 04
apresentam os extremos da análise. O agrupamento de 01 representa os agricultores que tem
baixa preocupação com as questões ambientais. Este agrupamento é extremamente pequeno,
representa pouco do total dos 570 questionários avaliados, cerca de 3,6%, com um total de 21
respondentes. No entanto, é preciso considerar este agrupamento e não colocá-lo como outlier,
pois representa a parcela de agricultores que tem pouco conhecimento das questões ambientais e
de segurança contra os agrotóxicos utilizados na lavoura. Apesar, de ser um número baixo precisa
ser considerado, pois demonstra que nem todos os agricultores estão bem informados. Do outro
lado, se encontram no agrupamento de número 04 as pessoas que tem uma preocupação excessiva
com a utilização de agrotóxicos nas lavouras e estão conscientes dos riscos para o meio ambiente
e sua vida. Esta concentração é representada por 12,4% da amostra, com um total de 71 pessoas
questionadas. Não é um número significativo se comparado aos próximos clusters, mas
demonstra que há uma parcela de agricultores que tem uma preocupação excessiva com o meio
ambiente. Os agrupamentos de número 02 e 03 tiveram uma característica em comum, ambos
tiveram uma avaliação semelhante no que condiz a responsabilidade com relação ao meio
ambiente. Todos os dois agrupamentos demonstram uma elevada preocupação com a causa
ambiental, tendo dos seus respondentes uma preocupação relativa com as questões que envolvem
a utilização de agrotóxicos. Ambos estão entre os agrupamentos 01 e 04 em questão de
preocupação ambiental, não sendo preocupado ao extremo como o cluster 04 e nem contendo um
desconhecimento como o cluster 01. Os agrupamentos de número 02 e 03 somados representam
84% da amostra, com um total de 478 agricultores entrevistados. Este número demonstra que a
grande maioria dos entrevistados (84% do agrupamento 02 e 03 mais 12,4 do agrupamento 04
somando um total de 96,4%) tem uma preocupação com a questão ambiental. Ficando apenas
3,6% da amostra, representante do cluster 01, comprovando um baixo conhecimento dos perigos
da utilização de agrotóxicos nas lavouras. Apesar dos clusters de número 02 e 03 terem um
comportamento semelhante no referente a preocupação ambiental estes foram separados pelo
potencial de busca de soluções alternativas para o uso de fertilizantes nas lavouras. O cluster 02
demonstrou uma preocupação média com as questões ambientais, alegando, porém um potencial
baixo para busca de soluções. Este agrupamento corresponde 40,6% da amostra, tendo um total
de 231 agricultores respondente. Por outro lado, o agrupamento de número 03 demonstrou uma

preocupação média com as questões ambientais, alegando, porém um potencial alto para busca de
soluções. Este agrupamento corresponde 43,4% da amostra, tendo um total de 247 agricultores
respondente. Logo após, foi feita uma comparação entre os clusters no que diz respeito aos itens:
práticas de controle de pragas através de defensivos; conhecimento e consciência ambiental;
prática da responsabilidade ambiental e conhecimento de tecnologias e técnicas alternativas no
campo. Esta comparação fortalece mais a segmentação feita com base nas questões ambientais
estudadas na amostra. Estes agrupamentos permitiram inferir resultados que demonstrem
convergências/divergências no discurso ecológico da amostra analisada. A questão ambiental
nesta pesquisa demonstrou-se uma preocupação de grande parte dos entrevistados. Apesar de
hoje em dia o recolhimento de defensivos agrícolas ser de obrigação do fabricante e
transportador, como prediz a lei nº 9.974, de 2000, os entrevistados demonstram uma
preocupação com manejo dos agrotóxicos. Os produtores rurais não se mostraram isentos das
obrigações ambientais de manuseio dos agrotóxicos. No entanto, é preciso mencionar que a
questão ambiental é trabalhada dentro dos discursos de alguns agrupamentos de produtores rurais
associadas a um aumento na produtividade, através da procura de técnicas e tecnologias mais
apuradas. Um ponto evidenciado é a falta de cuidado no manuseio e estocagem. Observa-se a
falta de cuidado no manuseio e armazenagem dos agrotóxicos logo após a utilização na lavoura.
O fornecedor demora certo tempo para recolher os vasilhames, enquanto isso, muito dos
entrevistados mencionam que não manuseiam com cuidado os restos de defensivos agrícolas.
Estes muitas vezes são deixados em locais impróprios e acabam afetando o meio ambiente.
Dentro deste contexto, o presente artigo procurou enfatizar a importância do discurso ambiental
nos proprietários de lavouras e evidenciar a necessidade de interpretar as questões que visualizem
os sentidos que estão nas interpretações da fala ecológica. Para isto, utilizou a análise cluster para
melhor entender as convergências/divergências entre os entrevistados. Tentou-se assim contribuir
para um melhor entendimento das questões ambientais ligadas aos agricultores.
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A Lei Federal nº 9433/97 que instituiu a Política e o Sistema Nacional de Recursos
Hídricos no Brasil prescreve que a possível cobrança pelo uso da água do ambiente – um dos
instrumentos de gestão - deve ser condicionada ao quanto e ao que é outorgado reter e usar.
Também deve ter caráter contingencial, somente sendo aplicável se, onde e quando for
necessária. Em tese, o pretendido é que nada se pague e que haja água para todos em qualquer
tempo e lugar, o que só pode ser alcançado havendo eqüidade na distribuição e uso racional.
No entanto, a realidade tem demonstrado que, devido à histórica cultura do desperdício e ao
uso predatório deste recurso natural, esse ideal está muito distante. Diante deste fato e por ser
tratar de um bem público não sujeito às leis de mercado, o iminente recurso à cobrança em
tela, como instrumento de gestão ambiental, é uma questão recente e bastante complexa cuja
solução não passa pela visão equivocada da simples aplicação dos conceitos da Economia
Clássica e nem pelo pressuposto de que o problema já está estruturado, faltando apenas a
formulação matemática. Neste sentido, o presente artigo contém uma proposta de como
estruturar o problema da cobrança pelo uso da água disponível no ambiente através dos
Mapas Cognitivos - uma forma de representar o consenso das preferências dos decisores com
ordenamento e consistência - para os contextos decisórios dos Comitês de Gerenciamento de
Bacia Hidrográfica. Como expressão da estruturação do problema, apresenta-se uma
Hierarquia de Objetivos que pode ser utilizada para apontar um conjunto de critérios
independentes de avaliação - que refletem e especificam os valores dos decisores – que
poderão servir, em fase posterior, para a operacionalização da possível cobrança, através da
modelagem multicriterial, uma ferramenta consistente para a fixação das contribuições
financeiras, de forma justa e proporcional. Os valores a serem arrecadados, como prescrito
especificamente na Lei Estadual nº 10350 da Política e Sistema de Recursos Hídricos do
Estado do Rio Grande do Sul, estarão sempre condicionados a investimentos previamente
discutidos, dimensionados e aprovados pelo Comitê da Bacia e obrigatoriamente aplicados na
região onde foram recolhidos. A sistemática de estruturação proposta é aplicada a uma
situação real na região da bacia hidrográfica do rio Santa Maria, neste Estado. O objetivo
geral do presente trabalho é propor uma forma consistente de estruturar o complexo problema
da iminente cobrança pela garantia de ter e pelo decorrente uso da água do ambiente, dentro
do que está prescrito na Política e Sistema de Recursos Hídricos, níveis federal e do Estado do
Rio Grande do Sul. O método empregado para este fim está baseado na utilização dos Mapas
Cognitivos, também conhecidos como Mapas Conceituais, ou Mapas Estratégicos, meios
universalmente consagrados para a estruturação de problemas complexos. No âmbito deste
trabalho, a estruturação compreende a definição e formulação do problema, o estabelecimento
e hierarquização dos objetivos (estratégicos, fundamentais e meio) e a indicação dos critérios
independentes de avaliação, que poderão ser utilizados para a fixação das contribuições

financeiras no processo de cobrança pela garantia de disponibilidade e pelo uso da água do
ambiente, através da modelagem multicriterial. De outra parte, e na área da Gestão Ambiental,
problemas complexos são aqueles que exigem grande esforço para estruturação, envolvendo
diversos atores, com diferentes relações de poder, visões, valores, cultura, percepções e
objetivos. Estes problemas não têm formatação definitiva, sendo que o entendimento e a
resolução são concomitantes e, em geral, não podem ser bem definidos até que se encontre
uma solução. A discussão cessa quando os decisores dizem: está bem, vamos parar por aqui.
Nestes casos não há uma solução verdadeira ou falsa, mas, boa ou má. Então, no
desenvolvimento da pesquisa, o autor valeu-se da experiência de oito decisores com larga
vivência na gestão dos recursos hídricos, legítimos representantes da área privada (Associação
de Orizicultores do Rio Santa Maria/RS), da gerência de Comitês de Bacia Hidrográfica (rio
dos Sinos/RS e rio Santa Maria/RS), da gestão pública (Departamento de Recursos
Hídricos/RS e Corsan/RS), de organização não-governamental (Antrophos) e de instituição de
pesquisa (Cientec/RS). Através de entrevistas individuais, com duração entre 60 a 90 minutos
cada uma, foram obtidos oito mapas cognitivos, cada um deles expressando a visão e
percepção de cada entrevistado frente ao tema discutido.. A partir destes mapas individuais e
por um processo de união por agregação de conceitos emitidos, construiu-se o Mapa
Cognitivo Congregado – a expressão do grupo dos oito decisores - com respeito ao problema
da cobrança pela garantia de ter e pelo uso da água do ambiente no contexto da região da
bacia hidrográfica do rio Santa Maria, no Rio Grande do Sul. São considerados como
principais resultados obtidos na pesquisa, a confirmação de que Mapas Cognitivos podem
bem representar um meio para a estruturação de problemas complexos na Gestão Ambiental,
a obtenção de um Hierarquia de Objetivos (cuja consistência é condicionada à qualificação do
grupo decisor) e uma relação significativa de critérios de avaliação – que representam a
legítima visão dos decisores com relação ao assunto discutido – e que podem ser usados na
modelagem multicriterial para a operacionalização da cobrança pela garantia de ter e pelo uso
da água do ambiente. Também ficou evidente que os resultados obtidos são válidos apenas
para a região estudada, não podendo ser aplicados em outros contextos, com outras
circunstâncias e decisores, sem a devida adaptação. Por fim, vislumbram-se, como
contribuições teóricas e gerenciais para o campo do Gerenciamento Ambiental, a
aplicabilidade dos Mapas Cognitivos no âmbito de contextos decisórios na presença de
decisores qualificados, quando há objetivos conflitantes, interesses divergentes de toda a
espécie, diferentes culturas e visões de mundo e diante de situações em que se deseja que
alguma coisa seja diferente de como ela é, mas não se esteja muito seguro de como obtê-la.
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A tecnologia tem se transformado em um elemento essencial para sustentar de forma
competitiva as empresas no longo prazo. A competição é cada vez mais acirrada, e as
tecnologias podem ser adquiridas tanto de fontes externas à empresa ou organização como
pode ser gerada de maneira endógena. No entanto, a empresa nem sempre é capaz de gerar a
tecnologia de que necessita com recursos próprios, recorrendo algumas vezes a fontes
externas. A constante dependência de tais fontes externas pode implicar numa fragilidade da
sua posição competitiva. Assim, as firmas devem ter capacidade de gerar continuamente nova
tecnologia para superar as imperfeições do mercado, e os esforços em pesquisa e
desenvolvimento (P&D) são fatores relevantes na manutenção de sua posição competitiva.
No cenário da agricultura moderna, o crescimento da conscientização sobre impactos
ambientais do uso agrícola dos solos e a busca de maior sustentabilidade em mercados
competitivos vêm impulsionando o aprimoramento de métodos de manejo. Neste sentido, a
agricultura de precisão enquanto nova tecnologia tem sido discutida como possível estratégia
para abordagem de agrossistemas.
Visando um aproveitamento melhor dos recursos agrícolas, muitos trabalhos sobre
manejo localizado de culturas estão sendo desenvolvidos, especialmente em relação à aplicação
localizada de nutrientes no solo. A caracterização da camada compactada e do comportamento
do solo em relação às suas propriedades físicas, como densidade, porosidade, umidade e
capacidade de retenção e infiltração da água e, principalmente, a localização da camada
compactada são de extrema significância para o planejamento das técnicas modernas de
produção. Devido a esses fatores, o desenvolvimento de sensores que meçam com precisão a
compactação e de técnicas que produzam mapas de resistência do solo é de elevada
importância para as operações de preparo e utilização do solo.
Nesse sentido, dois tipos de tecnologias utilizadas recentemente na agricultura de
precisão são o Clorofilômetro (medidor portátil que permite a obtenção de valores indiretos
do teor de clorofila presente na folha de modo não destrutivo) e o Penetrômetro (medidor
portátil que fornece informações sobre compactação do solo). Vários são os tipos de
penetrógrafos, variando desde os que funcionam por impacto até os mais modernos,
constituídos de células de carga e programas computacionais que proporcionam melhor
funcionalidade e precisão nos dados coletados.
A tecnologia agrícola tem um importante papel a desempenhar na transformação de
sistemas produtivos em direção a maior sustentabilidade. Tecnologias limpas, classificadas na
literatura como sustentáveis, podem simultaneamente proporcionar conservação ambiental e
sistemas econômicos mais justos.
Tecnologias inovadoras estão proporcionando uma visão diferenciada da propriedade
rural. Agricultura de precisão é o termo comumente utilizado para definir não apenas a adição
dessas novas tecnologias, mas também promovem uma revolução no gerenciamento da
varáveis da propriedade. Neste trabalho são discutidas sobre a ótica da sustentabilidade duas
tecnologias inovadoras (Penetrômetro e Clorofilômetro) e que se inserem no contexto da

agricultura de precisão. Tal proposta se realiza através de um estudo de caso de uma empresa
atuante na automação agrícola. Os resultados indicam que à medida que os sistemas agrícolas
passam a utilizar um maior número de informações permitindo um maior controle das
variáveis, também tendem a serem mais sustentáveis.
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Introdução:
O turismo contribuiu significativamente para a degradação ambiental de muitas regiões.
A construção de infra-estrutura e equipamentos necessários para atender a demanda turística
modificou aspectos das localidades receptoras e transformou paisagens.
Os diversos impactos negativos que a atividade turística provocou ao ambiente natural
forçaram as empresas integrantes da cadeia produtiva do setor turístico, especialmente à
hotelaria, a introduzir práticas ambientais nos seus procedimentos de gestão.
Com isso à inclusão de medidas de proteção ao meio ambiente, passaram a ser também
objetivo da gestão hoteleira. Destas medidas as mais destacadas são os programas de reciclagem
de resíduos, as estratégias visando à economia de energia e água e implantação de novas
tecnologias e processos. Este novo foco da gestão administrativa ampliou a responsabilidade da
gestão contábil, provocando o desenvolvimento de sistemas de mensuração que possibilitem a
contemplação das variáveis ambientais. É sob este aspecto que esta investigação se propôs a usar
a teoria contábil para mensurar os procedimentos de gestão hoteleira nos principais hotéis da
Cidade de Caxias do Sul-RS, numa abordagem da denominada Contabilidade Ambiental.
Referencial Teórico:
1. Gestão ambiental na Hotelaria
Para Ricci (2002), de um modo geral os programas de gestão ambiental são compostos
por ações sistemáticas que abrangem toda a organização, com um planejamento a médio e longo
prazo, cita-se algumas boas práticas ambientais a serem aplicadas na gestão hoteleira, e que
foram levadas em conta na análise empírica desta pesquisa:
a)Uso de redutores de vazão de água nas torneiras;
b)Uso de torneiras automáticas em áreas sociais e de funcionários;
c)Uso de economizadores de energia nas UHs;
d)Uso de dispositivos de presença (sensores);
e)Uso de lâmpadas econômicas;
f)Reaproveitamento de xampus, sabonetes e condicionadores;
g)Tratamento adequado para efluentes gerados pelas UHs e pelas áreas de lavanderia e cozinha;
h)Sistema de compostagem de resíduos;
i)Coleta seletiva dos resíduos sólidos gerado nas Uhs;
j)Indicadores de gestão ambiental como uma forma de medir a eficácia do sistema.
2. Contabilidade Ambiental
A Conferência do Rio de Janeiro de 1992(Eco-92) conduziu à universalização da
discussão ambiental em todas as áreas do conhecimento. Neste sentido a Contabilidade
ambiental, surge como novo ramo da ciência contábil, com instrumentos que procuram
demonstrar a inter-relação da empresa com o meio ambiente, subsidiando o processo de tomada
de decisão, além das obrigações com a sociedade no que tange à responsabilidade social e à
questão ambiental. Ferreira (2003) ressalta que a Contabilidade ambiental não se refere a uma
nova contabilidade, mas sim a um conjunto de informações que relatam de forma sistematizada
as ações de uma organização em relação à mudança de seu patrimônio ambiental e social.
Método e Resultados:

Esta pesquisa foi direcionada especificamente aos hotéis com mais de 100 unidades
habitacionais da cidade de Caxias do Sul, considerando que esses hotéis, por serem os de maior
capacidade e que usam os recursos naturais em maior quantidade e, teoricamente, deveriam estar
mais comprometidos com a causa ambiental.
Como instrumento de pesquisa utiliza-se o questionário aplicado no Programa de
Certificação de Turismo Sustentável Green Deal da Guatemala, especificamente no que se refere
à conservação de água e energia, tratamento de águas residuárias e manejo dos resíduos sólidos.
A escolha teve como premissa o fato de que o citado Programa tem como objetivo apoiar as
empresas da cadeia produtiva do turismo.
A partir dos resultados se propôs, através do Balanço Gerencial de Práticas Ambientais
(BGPA), evidenciar contabilmente as práticas dos hotéis pesquisados. Com esse modelo, pode-se
visualizar, sob o ponto de vista contábil qualitativo ambiental, o posicionamento dos hotéis em
suas ações com o meio ambiente, permitindo o acompanhamento de sua política ambiental. Com
estas informações os hotéis passam a ter parâmetros de comportamento com relação à utilização
dos recursos naturais.
O modelo poderá ser divulgado junto com as demonstrações contábeis, fazendo parte do
relatório da administração, em notas explicativas, como informação complementar ou como
subsídio ao Balanço Social.
Salienta-se que a Contabilidade Ambiental é um instrumento de gestão ainda em
construção. Tem um caminho a percorrer até definir conceitos e procedimentos adequados para a
evidenciação e mensuração dos procedimentos ambientais praticados pelas empresas. Esse fato é
o maior empecilho para a sua aplicabilidade, assim como também a falta de divulgação no meio
empresarial sobre o tema.
Considerações Finais:
Esta pesquisa tem a pretensão de servir de base para futuros trabalhos e outras
investigações sobre o tema, ficando as sugestões para a sua aplicação prática, criação de novos
indicadores, ou ainda com vistas ao desenvolvimento de novas formas de evidenciação das
práticas de gestão ambiental. Desafio aberto a todos os contadores instigados com os impactos
ambientais das atividades produtivas. O grande desafio é encontrar o ponto de equilíbrio entre os
interesses econômico-financeiros, o desenvolvimento da atividade hoteleira e a preservação do
meio ambiente.
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O objetivo desta pesquisa é analisar uma pequena empresa (PE) do setor da construção civil
da cidade de Curitiba, Estado do Paraná, que não realizava ações sociais ou gestão ambiental,
tampouco se ocupava com assuntos relacionados à sustentabilidade. Contudo, em decorrência
de um incidente que provocou danos ambientais na Reserva Particular do Patrimônio Natural,
RPPN, situada no terreno de uma grande empresa contratante dos seus serviços, a PE da
construção civil passou a perceber-se como socialmente responsável, tanto pelo meioambiente, como pelas boas condições de trabalho de seus sócios e funcionários. Essa
percepção, neste artigo chamada de consciência ambiental, hoje integrada à Responsabilidade
Social, é baseada nas pesquisas de Catton e Dunlap (1978), que sugeriram uma escala para
medir a consciência ambiental das sociedades. A grande contribuição da criação dessa escala
é proposta do Novo Paradigma Ecológico, NEP, que defende o ser humano como apenas um
entre muitos outros seres do planeta, embora excepcional de características específicas e
sublimes: importa envolver a proteção da natureza numa teia de interdependência. A
preocupação de uma pessoa com o ambiente natural reflete em seus valores e influencia suas
ações e atitudes (BANSAL; ROTH, 2000). Os autores mencionam que os valores pessoais
podem influenciar consideravelmente os esforços ambientais da empresa. Primeiro, por
auxiliarem os tomadores de decisões a identificar e priorizar decisões alternativas (DUTTON,
1997) e segundo porque preocupações ambientais induzem às iniciativas de economia de
energia, controle da poluição e gestão de recursos naturais (ANDERSON; BATEMAN, 2000;
LAWRENCE; MORELL, 1995) além de ações sociais junto aos funcionários e a comunidade.
A revisão teórica deste artigo apresenta uma retrospectiva da preocupação com o meio
ambiente desde a Escola de Chicago até as ações atuais conhecidas como responsabilidade
social, utilizando-se da revisão bibliográfica do Environmental Psychology Research Group
da Universidade de Surrey, Inglaterra, que, desde 1973, mantém grupos de pesquisa em
psicologia ambiental e, a partir de 1998, passou a receber cerca de um milhão de euros ao ano
para serem investidos em pesquisas sobre o meio ambiente. O método utilizado para a
condução da pesquisa foi o estudo de caso único. Trabalho de abordagem qualitativodescritiva. A essência de um estudo de caso, a principal tendência em todos os tipos de estudo
de caso, é que ela tenta esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões: o motivo pelo
qual foram tomadas, como foram implementadas e com quais resultados YIN, 2001, p. 31). A
coleta de dados se deu mediante três entrevistas com os dois sócios da empresa e com o
encarregado das obras. As entrevistas foram segmentadas em duas etapas. A primeira etapa
foi a aplicação do questionário do NEP, na escala Likert, revalidado por Dunlap at al no ano
2000. Ao entrevistado foi solicitado que dissesse se concordava plenamente ou parcialmente,
ou era indiferente, ou se discordava parcialmente ou completamente de cada uma das 15
frases sobre meio-ambiente que lhe eram apresentadas. A segunda parte do questionário foi
semi-estruturada, com perguntas abertas. Relatos espontâneos sobre o fenômeno de que
resultou este estudo de caso também foram obtidos dos sócios e encarregado entrevistados,
assim como a opinião livre sobre a atual posição da empresa no que diz respeito a assuntos de
responsabilidade socioambiental. As entrevistas foram conduzidas de forma espontânea e
pessoal, visando uma maior flexibilidade, o que permite a obtenção de respostas mais
confiáveis. Além das entrevistas, outra fonte de coleta de dados foram documentos, como
contratos de seguro de vida dos operários; contratos de aquisição de vale alimentação para
todos os funcionários; contrato de terceirização do jateamento e pintura das estruturas de aço

fabricadas pela MEA; documento de aquisição de caminhão munck próprio; e notas fiscais de
vendas de entulho de obras, como telhas de alumínio e aço, por exemplo, para empresas de
reciclagem de produtos da construção civil. Após a coleta de dados, procedeu-se à análise de
conteúdo das entrevistas e sua triangulação com os dados obtidos através da análise dos
documentos. A triangulação teve como objetivo a validação interna do estudo deste caso e a
descrição do processo de aquisição da consciência ambiental pela PE, verificando
especificamente os antecedentes da organização e as ações posteriores, comprovando através
dessas ações que a empresa de fato adquiriu consciência ambiental. Ainda que a
generalização estatística não se aplique ao método de estudo de caso, é possível que muitas
pequenas empresas da construção civil se identifiquem com os dados apresentados neste
artigo. Muitos empresários desse setor têm para si que o simples fato de garantir um emprego
formal às pessoas da classe de trabalhadores que é empregada pela indústria da construção
civil já é, por si, um benefício prestado que lhes coloca como socialmente responsáveis,
incluindo aqui os sócios da PE deste caso. Poderia ser uma constatação verdadeira se a
observação fosse feita sob os índices da informalidade. Porém é preciso que os
administradores do setor adquiram a consciência de que emprego formal é garantia legal, não
benefício social. Se a consciência ambiental não se adquire nem mesmo com as pressões da
fiscalização, como imaginar que os colaboradores da informalidade adquiram consciência tal
que os leve a praticar ações de responsabilidade socioambiental sem que haja motivação,
ainda que infortunada?

A Questão Ambiental na Universidade: Processos e Possibilidades na Perspectiva
de um Estudo de Caso
Flávia Naves
Eva Costa Barros
Rhaimá A. Mendonça Costa
A questão ambiental está fortemente presente em nosso cotidiano, demandando,
principalmente do campo científico, soluções para os problemas e os riscos ambientais
identificados. As universidades têm sido chamadas a contribuir para a incorporação da
questão ambiental na sociedade, mas trata-se, também para esta organização, de um
desafio. Mas como organizações como as universidades respondem a estas expectativas
e quais os significados da incorporação da questão ambiental neste espaço? Para
compreender este processo e significados optou-se, neste trabalho, pela investigação em
uma universidade pública, localizada no interior de Minas Gerais, tradicionalmente
vinculada às atividades do meio rural.
Este trabalho caracteriza-se como um estudo de caso que procura aprofundar os
significados atribuídos à questão ambiental por atores que compõem uma universidade
pública específica. Privilegiou-se, portanto, a pesquisa qualitativa definida por Minayo
(1994) como aquela que aborda questões muito particulares, em que o dinamismo e a
especificidade são características fundamentais. Pode-se dizer que é um conjunto de
expressões humanas constantes na estruturas, nos processos, nos sujeitos, nos
significados e nas representações.
Técnicas como observação participante em eventos de temática ambiental e
entrevistas com informantes qualificados permitiram a obtenção de dados importantes o
aprofundamento das discussões para além de um discurso “ambientalmente correto”
padronizado. Também foram úteis informações quantitativas para compreender o
cenário da incorporação da questão ambiental nos eventos realizados na universidade ao
longo dos últimos anos.
Embora os problemas ambientais estejam sendo amplamente discutidos e
divulgados na mídia, ainda são novidade relativa para muitas organizações que se vêem
obrigadas a lidar com eles. Pode-se dizer que na universidade em questão a inserção da
problemática ambiental de forma menos marginal ocorreu à partir dos últimos 10 ou 12
anos com a criação de disciplinas, cursos, áreas de pesquisa orientadas por esta temática
e que se consolidaram nestes período. Isso significou para alguns grupos uma
oportunidade de legitimar perspectivas de atuação que não encontravam muito espaço.
Para outros, talvez a maioria, as mudanças oriundas da inserção da questão ambiental no
âmbito acadêmico causavam certa insegurança. Pode-se dizer que este momento
representava a entrada de um novo ator neste cenário organizacional.
Em períodos recentes a intensidade desta temática aumentou. No último,
especificamente, a maioria dos eventos científicos realizados na instituição tinha seus
temas vinculados direta ou indiretamente com a questão ambiental. No ano de 2007
foram identificados 12 eventos com estas características, enquanto nos primeiros 07
meses de 2008 já foram realizados 24 eventos também discutindo alguma temática
próxima à questão ambiental.
Quanto às motivações que levam ao fortalecimento da questão ambiental no
âmbito acadêmico, observa-se que as demandas são freqüentemente construídas de fora
para dentro. Isso não significa que não haja grupos discutindo ou interessados na
questão ambiental internamente, mas sim que as mudanças de grande vulto passam a
ocorrer na medida em que tal questão ganha a mídia, ganha espaço nos editais e

prioridades de financiamento de projetos, por exemplo. Havendo editais e recursos
surgem mais adeptos e interessados dentro da universidade. Além disso, a criação de
instâncias internacionais para discutir as mudanças climáticas revalorizam o papel dos
cientistas e pesquisadores na solução de tais problemas.
As demandas de pesquisa, a própria questão ambiental dependem do poder de
nomear as coisas e situações que a compõem. Assim, afirma Bourdieu (1996:111) o ato
de magia social de tentar dar existência à coisa nomeada será bem- sucedido quando
aquele que o efetua for capaz de fazer reconhecer por sua palavra o poder que tal
palavra garante por uma usurpação provisória ou definitiva, qual seja, o poder de
impor uma nova visão e uma nova divisão do mundo-social: regere fines, regere sacra,
consagrar um novo limite.
Os entrevistados foram unânimes em afirmar que a questão ambiental estabelece
novos parâmetros de competição no campo científico assim como por mercados. Mas
tais mudanças, produzidas sobre uma argumentação ambiental, muitas vezes
reproduzem a lógica predominante das relações sociais, seja na produção, na ciência ou
nos mercados.
Moreira lembra que (1991:163) “a questão da ecologia tem que ser pensada e
compreendida dentro do contexto da relação de desenvolvimento das forças produtivas,
ou seja, relação entre o trabalho e a natureza através dos meios de produção, dentro de
uma relação social organizada pelo capital”.
Embora muitas mudanças estejam se processando no âmbito da universidade até
este momento, a maioria dos entrevistados encontrou dificuldade de se posicionar em
relação ao sentido e perspectivas de futuro destas transformações.
Talvez por isso, profissionais como Acselrad (In: Viana et al, 2001, p. 91)
defendem que “há muito o que desenvolver na luta contra-hegemônica para fazer a
questão ambiental penetrar a consciência da própria sociedade civil, na qual vigoram –
com o apoio da produção simbólica difundida pela mídia – visões algo caricatas
segundo as quais o meio ambiente significa “conservação verde”, e não base material
e simbólica das condições de vida e trabalho das populações”.
Embora todos os entrevistados defendam a importância da tecnologia e da
universidade para a solução de problemas ambientais, a maioria apontou limites desta
capacidade de intervenção diretamente vinculados à atividade de extensão.
Isso não significa que o conhecimento científico produzido na universidade em
questão não seja operacionalizado ou utilizado pela sociedade. Implica sim, como
deixam claro alguns entrevistados, que quem tem maior poder – inclusive para financiar
pesquisas – como é o caso de empresas de produtos agroquímicos, terá acesso
prioritário a um conhecimento feito, muitas vezes sob medida.
Interessante, porém, é que nenhum dos entrevistados tratou extensão como um
processo de troca no qual sociedade e universidade podem aprender mutuamente sobre
temas comuns. Isso reforça a idéia de uma universidade ainda fechada que se acredita
templo da produção do conhecimento, isolada do cotidiano de vários grupos nos quais
muita inovação se desenvolve.
Mas a universidade está preparada para tais mudanças hoje? Um dos
entrevistados tentou responder esta questão, revelando mudanças lentas, fortemente
induzidas, ainda um pouco confusas e restritas em suas colaborações para a mudança
social e que estão se reeditando à todo momento.

Educação Ambiental Em Organizações Certificadas Pela ISO 14001: Um Estudo Exploratório
Lílian Caporlíngua Giesta
O tema meio ambiente tem se evidenciado em debates acerca da vida em sociedade. É
veiculado em âmbitos diversificados como: nos meios de comunicação, na produção científica
e pedagógica, em iniciativas públicas, privadas ou do denominado Terceiro Setor e, mesmo,
nas discussões informais entre as pessoas, considerando danos a que o planeta esteja sendo
submetido. Nessas abordagens formais ou informais, bem como em discussões técnicas e
científicas estão implícitas posturas ideológicas ou apaixonadas pela causa, como afirma Lima
(s/d) “o fato é que a temática ambiental vai, pouco a pouco, sendo inserida e incorporada pela
nossa sociedade como um divisor de água na busca de uma melhor qualidade de vida”. Diante
das questões emergentes nas percepções do ambiente e nas reflexões acerca das influências da
ação do homem no meio, do uso das novas tecnologias e da decorrente mudança nos modos
de ser e estar no mundo, também se renovam, avançam e se revigoram as discussões e
elaborações teóricas nos meios acadêmicos e midiáticos. Emergem nessas discussões e
elaborações teóricas, novas interpretações e questionamentos sobre razões e modelos de
desenvolvimento, o papel da empresa nesse contexto e a abordagem da ciência na
interpretação das questões levantadas. Na área de Administração, por exemplo, as questões
ambientais são discutidas por grupos de estudos dedicados a estudar a Gestão Ambiental nas
empresas. Dentre os conceitos, teorias e práticas discutidas estão: as tecnologias limpas de
produção, os sistemas de controle de poluição, gestão ambiental estratégica, eco-design,
marketing verde, certificação ambiental na empresa. Independente da abordagem feita pela
empresa, há certa polêmica acerca da prática dos sistemas de Gestão Ambiental (GA) pelas
empresas. Shrivastava (1993, p. 67), por exemplo, considera que para uma empresa
desenvolver um sistema de GA de forma ampla e ao mesmo tempo eficaz, não é suficiente
apenas compreender valores ambientais, por vezes, é necessário que as empresas modifiquem
sua própria cultura e sistema de valores, o que pode exigir “reeducação dos membros das
organizações e o realinhamento dos produtos e das tecnologias da empresa para alternativas
mais amigas do ambiente”. É nesse contexto que se percebe a importância dos processos de
Educação Ambiental nas organizações. Mas, o que, de fato, vem sendo trabalhado nos
programas de Educação Ambiental em organizações que desenvolvem Gestão Ambiental?
Como e com qual objetivo são trabalhados os conceitos de meio ambiente no contexto
organizacional? Tendo em vista esses questionamentos, o presente estudo teve o intuito de
identificar se e como acontece o processo de educação ambiental em empresas com
certificação ISO14001. Para isso, a literatura acerca de Educação Ambiental foi revisitada e
foi realizado um estudo empírico. Foram apresentados os conceitos de Educação Ambiental,
seu histórico e suas vertentes, com base nos pressupostos discutidos pelo campo disciplinar da
Educação; além dos estudos de Educação Ambiental vinculados a organizações. Tendo em
vista o número reduzido de estudos sobre a temática Educação Ambiental no contexto
organizacional, não tendo um corpo teórico sobre o tema consolidado, julgou-se pertinente a
execução de um estudo exploratório para o estudo empírico. Optou-se por um instrumento
objetivo, uma vez que se buscava alcançar o maior número de respondentes possível,
facilitando, assim, a tabulação dos resultados e até mesmo um índice de respostas mais
elevado dada a facilidade no preenchimento. No entanto, a análise dos dados coletados não
permite que se façam interpretações mais aprofundadas acerca das organizações respondentes,
deixando isso para estudos futuros. A amostra foi de 127 organizações certificadas com ISO
14001, tendo-se obtido um índice de resposta de 27%. O instrumento de coleta de dados foi
um questionário que contou com questões abertas e fechadas, focalizando, entre outros itens:
(1) de quais normas da família ISO 14000 a empresa faz parte ou se baseia; (2) ações

pedagógicas que favorecem educação ambiental aos funcionários: quanto à forma,
abrangência, objetivos, conteúdo; (3) questões consideradas no processo de educação
ambiental; (4) procedimento(s) de acompanhamento e avaliação de mudança de atitudes dos
funcionários a partir das informações tratadas no(s) treinamento(s) sobre as questões
ambientais; (5) existência de estímulo para que os funcionários se informem e busquem
exercer ações ambientais dentro da empresa; (6) existência de estímulo para que os
funcionários se informem e busquem exercer ações ambientais fora da empresa; (7) número
de funcionários da empresa; (8) setor em que a empresa atua; (9) unidade(s) da federação em
que a empresa atua; (10) principal(is) motivação(ões) da empresa para implantar a ISO 14001.
Os resultados apontaram para a realização de treinamentos e desenvolvimento de ambientes
de aprendizagem que, embora disseminassem idéias sustentáveis, a predominância é de uma
orientação ao Sistema de Gestão Ambiental da organização. Pôde-se observar que a
preocupação com questões de consumo individuais e ações dos indivíduos fora da empresa,
itens mais vinculados com a abordagem de Educação Ambiental mais crítica defendida no
campo disciplinar da Educação, não é prioritária para a maioria das empresas respondentes.
Assim, considera-se que este artigo possa contribuir para o melhor conhecimento do contexto
de Educação Ambiental nas organizações brasileiras que têm ISO 14001.
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Frente às mudanças climáticas que possam vir a ocorrer nos próximos anos, o risco
climático torna-se um fator significativo para a dinâmica competitiva de muitas
corporações. Existem três tipos de riscos climáticos que podem impactar nas instituições:
dois deles impactam em todas as empresas de um mesmo setor: o risco regulatório e o risco
físico, que abarca os fenômenos metereológicos. Porém, o terceiro, o risco do negócio, é de
responsabilidade da própria companhia administrar. Nele inclui-se a reputação, o risco
legal e a manutenção da competitividade frente às mudanças climáticas. Desta forma,
aquelas que administrarem adequadamente seus riscos de negócio se sobressairão de forma
positiva diante as demais.
É neste cenário de riscos e oportunidades que muitas empresas já
divulgam relatórios com as suas estratégias para mitigar os impactos
das mudanças climáticas. Esta estratégia estimula a decisão do
investidor. Ao se tratar de investidores institucionais, algumas
iniciativas no sentido de apontar empresas que administram e reduzem
seus riscos ambientais já começam a surgir. Um exemplo pertinente é o
relatório Carbon Disclosure Project, cujo principal objetivo é apontar os esforços
para a sustentabilidade sócio-ambiental de empresas de capital aberto
(Labatt e White, 2007).
O Carbon Disclosure Project é uma iniciativa de 315 investidores institucionais
globais, responsáveis pela gestão de US$ 41 trilhões e que procuram, preferencialmente,
investir em empresas responsáveis e que compartilhem seus valores. No Brasil, os fundos
de pensão são os maiores investidores institucionais e estão associados à idéia do longo
prazo, o que reforça a necessidade de investimentos em empresas que estão conectadas aos
seus valores. De acordo com o Carbon Disclosure Project (2007), os fundos vêm

crescentemente se valendo de condição de fontes de recursos estáveis de longo prazo para
influenciar as companhias nas quais investem no sentido de torná-las mais responsáveis
social e ambientalmente. Em 2007, estes fundos de pensão atingiram um patrimônio de R$
408 bilhões, valor que poderá subir para mais de R$ 1,8 trilhão em 2020.
Neste contexto, o objetivo principal deste artigo é analisar as empresas brasileiras
do setor papeleiro-celulósico e criar uma classificação, por ordem de maior
responsabilidade sócio-ambiental e conforme a administração do risco climático sobre suas
atividades, a fim de que fundos de investimentos possam optar por firmas ambientalmente
sustentáveis. Para tanto, são analisadas as empresas florestais que fizeram parte do Carbon
Disclosure Project, 2007, considerando seus posicionamentos quanto aos riscos percebidos
da mudança climática, a contabilização e a gestão das emissões de gases causadores de
efeito estufa e a governança climática.
Na análise, também são incluídos indicadores como a classificação da empresa no
Índice Dow Jones de Sustentabilidade no Índice de Sustentabilidade da Bovespa e a sua
participação no mercado de crédito de carbono, na Chicago Climate Exchange. Ainda são
pontuadas a qualidade e a abrangência das iniciativas ambientais das empresas. A partir do
mapeamento destes indicadores, as empresas são classificadas em um ranking de
sustentabilidade, elaborado a partir da ferramenta denominada Barômetro da
Sustentabilidade.
O Barômetro da Sustentabilidade foi desenvolvido com o objetivo de mensurar a
sustentabilidade em vários escopos (Prescott-Allen, 1997). Uma característica importante é
a sua capacidade de combinar indicadores, fato que permite apontar conclusões a partir de
muitos dados considerados, por vezes, contraditórios. Esta combinação é feita através de
escalas de performance que mescla diferentes indicadores. O resultado é um grupo de
medidas de performance, todas utilizando a mesma escala geral, possibilitando, assim, a
combinação e a utilização conjunta dos indicadores.
A conclusão aponta que, de uma forma geral, as analises das respostas das
empresas participantes do Carbon Disclosure Project (2007) indicou um progresso
considerável quanto ao entendimento e a divulgação de suas posições, em relação aos
riscos e oportunidades associados às mudanças do clima. Isso fica claro quando se examina
as estratégias e a capacidade de gestão que as empresas têm desenvolvido nos últimos
anos, para reduzir potencialmente as implicações financeiras negativas e melhorar posições
competitivas no que se refere a alterações climáticas.
Do ponto de vista das empresas papeleiras-celulósicas uma percepção interessante é
a de que o setor considera a mudança climática como uma oportunidade de maiores ganhos
financeiros, tanto no desenvolvimento de novas pesquisas quanto na comercialização de
Certificados de Reduções de Emissões. É oportuno salientar que o setor possui taxas de
rentabilidade relativamente elevada e que há um apelo em relação a questões de
sustentabilidade, principalmente no mercado internacional. O Brasil se beneficia desta
percepção. Estes fatos fazem da atividade florestal uma boa alternativa de investimento.
Contudo, ainda há muito a ser feito na busca pela sustentabilidade ambiental do
negócio. Algumas companhias ainda apresentam certo atraso, principalmente no que se
refere às melhores práticas e estratégias comunicadas, incluindo a pouca abrangência e
efetividade de suas políticas ambientais. Outra questão relevante no que diz respeito ao
patrimônio de ativos intangíveis das empresas são as alterações do comportamento dos
consumidores e dos investidores, incluindo o impacto da postura das empresas frente ao
tema das mudanças climáticas.

Este fato é o que mais motiva a adoção de uma atitude proativa, voltada à redução
das emissões de gases do efeito estufa, além de emprestar maior competitividade à empresa
que melhor se posicionar frente ao desafio de reduzir os riscos do negócio. É neste quesito
que a Aracruz Celulose se destaca das demais neste estudo específico. Tem que considerar
que é um resultado estático. No entanto, futuros trabalhos poderão mostrar a evolução dos
indicadores das empresas e acompanhar se haverá melhora nas práticas ambientais das
demais. A iniciativa de se fazer investimentos em empresas que apresentam bons
desempenhos financeiros, aliados à preocupação com o futuro ambiental do Planeta
motivará a melhora das práticas aqui analisadas.
Por fim, é oportuno registrar que a metodologia aqui utilizada pode ser replicada e
estendida a diversos outros setores e segmentos econômicos, com o objetivo de indicar e
valorizar as iniciativas relacionadas às oportunidades e ao controle dos riscos que as
mudanças climáticas podem resultar. O método também é adequado para o
acompanhamento da posição das companhias, no que se refere à sustentabilidade
ambiental, frente aos seus pares.

PROJETOS FLORESTAIS DE SEQÜESTRO DE CARBONO:
PERSPECTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE
RORAIMA
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RESUMO AMPLIADO

O presente artigo busca discutir, mediante a realidade sócio-econômica do Estado de
Roraima, algumas perspectivas para o seu desenvolvimento sustentável. Tendo em vista,
que o atual modelo de desenvolvimento tem-se pautado pela exploração dos recursos
naturais florestais e também pelo agronegócio, através das culturas temporárias do arroz,
milho e da soja, alternativas de atividades capazes de gerar renda e concomitantemente
priorizar a conservação ambiental são fundamentais. Neste contexto, sob a luz das
discussões do aquecimento global, formalizada no Protocolo de Quito desde 1997, serão
apresentados alguns projetos de seqüestro de carbono florestal, em estados que integram a
Amazônia Legal. É oportuno ressaltar que os Países desenvolvidos têm procurado cumprir
seus compromissos firmados no Protocolo, de redução dos gases de efeito estufa lançados
na atmosfera, através de projetos nos países em desenvolvimento como o Brasil, que gerem
créditos de carbono. A obtenção dos mesmos aumenta a atratividade dos projetos e se
adequam a realidade local de Roraima, podendo ser uma alternativa de desenvolvimento
sustentável. O Estado de Roraima tem na atividade extrativa uma relevante fonte de renda,
com destaque para a extração mineral e vegetal, esta última com vistas a atender a indústria
madeireira. Também é oportuno salientar o crescimento do cultivo de soja, que ocorre em
detrimento da retirada da cobertura natural. A Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada na cidade do Rio de Janeiro em 1992,
inaugurou uma nova etapa na perspectiva ambientalista mundial ao propor ações que
relacionavam a preservação ambiental com o desenvolvimento econômico, principalmente
no caso de países em desenvolvimento. Este evento foi o embrião do Protocolo de Quioto,
quando os governos dos 179 países participantes reconheceram a necessidade de
implementar um processo permanente de revisão, discussão e troca de informações sobre
questões envolvendo o aquecimento terrestre. Para ajudar os países desenvolvidos a
alcançarem suas metas, o Protocolo de Quioto estabeleceu três mecanismos flexíveis: o
primeiro foi a implementação conjunta, que possibilita a parceria entre países
desenvolvidos, com o propósito de atingir suas metas de redução de emissões; o segundo
mecanismo foi o comércio de emissões também restrito a estes países; e por fim, o
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL, que permite a participação dos países em

desenvolvimento. Deste processo, surgiu a comercialização das reduções de emissões,
atualmente popularizado por mercado de créditos de carbono. Neste cenário, o objetivo
principal deste artigo é identificar algumas formas alternativas de geração de renda, que
abrange a atividade florestal no Estado de Roraima, com destaque para os projetos de
seqüestro de carbono e que, conseqüentemente, produzam Certificados de Redução de
Emissões, CREs - popularmente conhecidos por créditos de carbono. Cada CRE equivale a
uma tonelada métrica de dióxido de carbono seqüestrado ou mitigado, calculada com o uso
dos potenciais de aquecimento global e podem ser comercializados diretamente entre os
países que participam do Protocolo de Quioto ou em bolsas de mercadorias e futuros. A
metodologia empregada para a concretização deste estudo foi a pesquisa bibliográfica, com
análises de contribuições científicas existente sobre a temática do crédito de carbono e
experiências em outros Estados do Brasil. No caso de Roraima, considerando suas
características econômicas e o grande peso que a atividade madeireira exerce, a grande
extensão florestal que cobre o Estado e o elevado percentual de população carente, o ideal
seria a compatibilização entre os três tipos de projetos, objetivando a geração de renda e a
conservação florestal. Só assim, pode-se caracterizar o desenvolvimento como sendo
realmente sustentável. Assim sendo, a atividade florestal, além de ser importante para o
desenvolvimento do Estado, pode gerar ganhos extras ao ser inserida em um dos três tipos
de projetos florestais de seqüestro de dióxido de carbono. Os ganhos resultantes vão além
da comercialização dos CREs, abrangendo também os ganhos decorrentes da certificação
da madeira, da utilização da imagem de sustentabilidade emprestada pelos projetos, entre
outros. Diante do exposto, as principais contribuições apontam para grandes oportunidades
para o desenvolvimento sustentável do Estado de Roraima, pois este está inserido na
Amazônia Ocidental e por isso qualquer projeto de desenvolvimento levará em
consideração a questão ambiental. É viável para o Estado a criação de um fundo de
desenvolvimento sustentável para financiar projetos de tecnologias que contribua para a
redução do uso do fogo no manejo das pequenas propriedades que atualmente são de
grandes proporções. O uso de alternativas para incrementar a matriz energética do Estado
utilizando o potencial dos painéis de energia solar é essencial, haja vista, que o estado
dispõe deste estoque natural o ano inteiro. E ainda a utilização de áreas de floresta situada
no sul do Estado pode ser usada para atividades extrativistas como coleta de óleos,
sementes e fibras que com agregação de valor tem uma excelente aceitação no mercado
tanto nacional como internacional. Finalmente, a floresta só deixará de ser derrubada
quando seu valor econômico puder competir com outras atividades como a madeira,
pecuária e a soja. Quando as florestas e as terras tiverem alternativas que compensem sua
manutenção, as pressões pelos estoques naturais diminuirão ou pelo menos se darão de
forma racional. Mas, para garantir o gerenciamento de tais empreendimentos, faz-se
necessário uma articulação interinstitucional na qual deve participar os órgãos ambientais,
as três esferas de governo, universidades, setor privado e sociedade civil organizada para a
elaboração de projetos que poderão colocar o Estado de Roraima numa melhor condição
ambiental e social para as gerações presentes e futuras.

Impactos das Recentes Inovações Tecnológicas na Suinocultura Sul – Brasileira sobre a
Ótica da Sustentabilidade
João Guilherme Dal Belo Leite1

- Resumo Ampliado –
A suinocultura é uma atividade que vem tendo participação crescente no agronegócio
do Brasil e do Mundo (TALAMINI, 2005 e SEVERO, 2007). Aliado ao seu crescimento a
suinocultura passou por alterações em seus sistemas de criação, através do sistema de
integração e de forma geral intensificação no processo de confinamento pelo aumento do
número de animais alojados nas propriedades rurais. Observa-se, como conseqüência,
generalizada poluição hídrica (alta carga orgânica e presença de coliformes fecais)
proveniente dos dejetos, que somada aos problemas de resíduos domésticos e industriais, tem
causado sérios problemas ambientais, como a destruição dos recursos naturais renováveis,
especialmente água.
Os dejetos suínos, até a década de 70, não constituíam fator preocupante, pois a
concentração de animais era pequena e o solo das propriedades tinha capacidade para
absorvê-los ou eram utilizados como adubo orgânico. Porém o desenvolvimento da
suinocultura trouxe a produção de grandes quantidades de dejetos, que pela falta de
tratamento adequado, se transformou na maior fonte poluidora dos mananciais de água.
A crescente preocupação com o meio ambiente e impacto sobre os recursos naturais
criaram uma crescente demanda por tecnologias inovadoras que por sua vez deixem de se
orientar exclusivamente pela lógica do mercado, para incorporar, acima de tudo, as restrições
trazidas pelas pressões sociais e ambientais.
Neste contexto este trabalho tem o objetivo de discutir, sobre a luz da sustentabilidade,
os impactos das principais inovações tecnológicas que ocorreram na suinocultura brasileira
nos últimos dez anos. Assim verificando a possível contribuição de tais inovações quando
comparadas com as tecnologias que as substituíram.
Embora o pensamento cartesiano tenha impulsionado o progresso da ciência e da
tecnologia como a conhecemos hoje, os ecossistemas naturais têm pagado um alto preço por
esta evolução. Desde então desenvolver e conservar têm sido um dos maiores paradoxos com
a qual a humanidade tem de conviver. A degradação ambiental sem fronteiras iniciada a partir
da Revolução Industrial do Século XVIII, e acentuada com o advento da globalização no
Século XX, levou a fortes questionamentos no início dos anos 60. Desde então, o modelo
econômico vigente e seus negativos impactos sociais e ambientais vem sendo apontados por
especialistas atuantes em diversas áreas (CASAGRANDE, 2004).
Em muitos países, apesar da introdução de tecnologias mecânicas e químicas ter
permitido ampliar a produção, essa conquista tem sido manchada por sérios efeitos colaterais.
Problemas por perdas de terras cultiváveis, redução na quantidade e qualidade da água,
desmatamento, desertificação e perda de recursos genéticos, estão obrigando governos a
reverem as políticas que durante muitos anos promoveram a agricultura por meio de fortes
incentivos. Tal condição criou a necessidade do desenvolvimento de novas tecnologias que
atendessem as demandas do consumidor e ao mesmo tempo mitigassem seu impacto sobre o
ambiente.
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Assim se apresenta recentemente um cenário sem precedente de progresso mundial,
em termos de desenvolvimento econômico e tecnológico. A tecnologia agrícola tem um
importante papel a desempenhar na transformação de sistemas produtivos em direção a maior
sustentabilidade. Tecnologias limpas, classificadas na literatura como sustentáveis, podem
simultaneamente proporcionar conservação ambiental e sistemas econômicos mais justos.
As novas tecnologias ou inovações tecnológicas são colocadas sobre diferentes
abordagens como fundamentais para o crescimento e nível de competitividade das
organizações. Ao inovar, seja em produtos, processos ou serviços, a organização está
modificando suas rotinas e conhecimentos e, assim, aumentando seus limites de
competitividade. Para que as implicações das inovações sejam mais positivas num contexto
amplo, BURSZTYN (2001) defende que a produção de conhecimentos e de tecnologias deve
deixar de se orientar principalmente pela razão instrumental e pela lógica do mercado, para se
preocupar, acima de tudo, com o bem-estar e a perenidade da vida. Pode-se afirmar que as
implicações das inovações serão mais positivas quando inseridas numa perspectiva do
desenvolvimento sustentável, pois este exige não somente uma racionalidade econômica
alternativa, mas também uma racionalidade social alternativa, refletida na educação, no
trabalho e em padrões de organização e administração diferentes (RATTNER, 1999). Dessa
forma, essas inovações são mais complexas (porque devem atender um número maior de
stakeholders) e mais ambíguas (pois as partes envolvidas podem ter demandas contraditórias).
Os dados que deram base para a discussão feita neste artigo foram obtidos através de
entrevista com experts no manejo, criação e produção de suínos do Centro Nacional de
Pesquisas Agropecuárias – Embrapa Suínos e Aves e da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul – Faculdade de Agronomia. A entrevista consistiu basicamente em apontar segundo a
visão dos entrevistados as principais inovações tecnológicas da suinocultura nos últimos dez
anos. Nesta etapa se identificou notória congruência entre os entrevistados, que apontaram
para tal as seguintes: criação de suínos em cama sobreposta, compostagem de dejetos de
suínos, estação de tratamento de dejetos de suínos (ETDS) e biodigestores e co-geração de
energia.
As inovações tecnológicas na suinocultura apontadas por expets da área possuem
claras similaridades entre si. Todas surgiram em um momento de expansão e intensificação da
atividade que ao mesmo tempo estava associada a severos impactos econômicos, ambientais e
sociais. Além disso, tais inovações agregaram a preocupação com a eficiência dos atributos
técnicos também voltaram sua atenção à sustentabilidade de atividade buscando alternativas
de menor impacto, com redução na produção de resíduos e aproveitamento dos subprodutos
da atividade.
Este comportamento observado para suinocultura já havia sido destacado por outros
autores (CASAGRANDE, 2004; HALL e VREDENBURG, 2003; BATALHA, 2001;
STEAD e STEAD, 2000; HART e MILSTEIN, 1999) que identificaram à crescente tendência
a sustentabilidade como via fundamental para a sobrevivência das empresas e que de forma
semelhante e progressiva se manifesta nos sistemas agroindustriais. As inovações descritas
ainda satisfazem as características estabelecidas e descritas neste trabalho por Souza Filho
(2001) e Glisessman (2001) que destacam pontos de consenso para que tecnologias possam
ser consideradas como sustentáveis.
O trabalho traz importante contribuição uma vez que demonstra a evolução de novas
tecnologias em sistemas agroindustriais, neste caso apontando o progresso do setor suinícola
Sul – Brasileiro, assim como aponta tendências para trajetórias tecnológicas com ênfase na
sustentabilidade.
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RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo geral desenvolver um programa de conscientização
para o correto destino das embalagens de uma indústria química no Sul do Estado. Tendo
como principais metas identificar a legislação brasileira sobre a destinação e reciclagem das
embalagens/latas vazias utilizadas pela indústria química do setor de tintas e vernizes e
desenvolver uma cartilha sobre orientações para a correta destinação das latas vazias após o
uso. A justificativa para a pesquisa foi de que se o País reciclasse todas as latas de aço que
consome, seria possível evitar a retirada de 900 mil toneladas de minério de ferro por ano e
economizaria energia equivalente ao consumo de quatro bilhões de lâmpadas de 60 Watts.
Atualmente, cerca de 35% das latas de aço fabricadas no Brasil são recicladas.Antes do
presente estudo existia na empresa uma insegurança quanto existência de legislação federal
que cobrasse uma responsabilidade da empresa perante o assunto.A legislação federal
ambiental já se posicionou em relação aos agrotóxicos com o advento da Lei nº 7802 de
11/07/89 criando uma política de logística Lei nº 9974/00 para o setor, porém quanto à
indústria química ainda não existe uma legislação especifica para a destinação das
embalagens. Através de uma pesquisa com consultas na internet e um questionário enviado
a todas as associadas da ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas),
evidenciou-se que não existia a nível nacional uma cartilha/manual sobre a correta
destinação das embalagens utilizadas pelos clientes das industrias de tintas para o segmento
moveleiro.Para bloquear as causas do problema, foram definidas algumas ações descritas a
seguir: Receio da Cobrança pelos clientes: Levantamento da legislação brasileira e
internacional pertinente ao assunto;Falta de conhecimento da legislação: realizado pesquisa
sobre o assuto; Falta de metodologia de captação das latas: foram visitadas empresas
recicladoras da região;Falta de Logística da destinação das latas: elaborado uma cartilha
para a linha moveleira, orientando para o correto destino das embalagens utilizadas pelos
clientes, sendo pioneira com esta iniciativa a nível nacional neste segmento. A cartilha foi
entregue para todos os representantes na Convenção de Vendas da empresa. Realizado um
questionário junto aos clientes que fabricam móveis neste ano para evidenciar o reflexo da
cartilha; Sistemática inadequada para coleta seletiva: foi definido um responsável pelo setor
de meio ambiente na empresa; foram realizadas visitas aos sucateiros da região, definindo
assim os sucateiros credenciados a coletarem o material na empresa; Receio dos órgãos
fiscalizadores: foi realizado pela equipe um levantamento dos critérios necessários para a
empresa se associar a ABRAFATI; Desconhecimento do que os concorrentes estão
fazendo: elaborado um questionário para pesquisar junto aos associados da ABRAFATI o
que está sendo realizado pelos mesmos em relação ao assunto; Falta de
comunicação/notícia de meio ambiente na empresa: foi inserido no jornal bimestral interno
da empresa “Circulando” uma coluna chamada EcoFarbeNotícias.
Com o andamento desse trabalho conseguiu-se atingir os objetivos: melhorias realizadas na
coleta seletiva como aumento dos preços de venda, separação por tipo de sucata e
aproveitamento de todos os resíduos, um ganho tangível mensal de R$ 1.603 e anual de R$
19.240. Mas também obtivemos uma melhoria na imagem externa e interna da Farben,
através do lançamento da cartilha para os clientes. Através da pesquisa junto aos associados
da ABRAFATI uma população de 22 empresas, 50% respondeu o questionário, nenhuma

comentou que tenha elaborado alguma cartilha do meio ambiente. Na pergunta sobre o tipo
de programa de coleta e destino das embalagens após uso do cliente obtivemos as seguintes
respostas: a empresa sugere que o usuário descarte as embalagens conforme legislação
local, porém se disponibiliza para receber as embalagens pós-consumo desde que as
mesmas sejam tratadas de forma adequada; Indicamos a descontaminação de embalagens e
o envio para reciclagem em siderúrgica através de empresa autorizada pelo órgão ambiental
para tais fins.
Com a pesquisa junto aos nossos clientes fabricantes de móveis, em um universo de 1.700
clientes, 10% desses clientes responderam que suas embalagens são armazenadas
corretamente e recolhidas por um sucateiro da sua região, que essas mudanças ocorreram
após o recebimento da cartilha enviada pela empresa.
Este trabalho está tendo uma continuidade, através de uma maior conscientização interna
em relação ao meio ambiente como exemplo, na semana do meio ambiente foram doadas
mudas de árvores frutíferas e nativas, onde cada colaborador plantou uma árvore na área da
empresa. Nos cursos ministrados na empresa aos marceneiros e pessoas ligadas a fábricas
de móveis, no espaço onde se fala de segurança, saúde e meio ambiente, são entregues uma
cartilha para cada participante. A empresa está tendo maior participação em seminários da
área do meio ambiente.
Como sugestão de continuidade desse trabalho seria o desenvolvimento de um processo
onde as embalagens usadas e sujas de tintas, possam ser lavadas para reutilização ou
enfardamento para as siderúrgicas, sendo que da forma como atualmente está sendo
realizado (enfardamento das embalagens sujas e com restos de tintas) não está adequado.

Sustentabilidade nas Grandes Corporações Brasileiras
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Todas organizações produtivas apresentam a necessidade de gerir sua mão-de-obra e
administrar seu capital financeiro e tecnológico da maneira que melhor lhe permita
enfrentar a concorrência local, nacional e internacional. Nesse sentido, no ambiente
organizacional, o desempenho financeiro ainda é um contraponto bastante eloqüente à
questão do desenvolvimento sustentável. Apesar disso, algumas empresas têm encontrado
soluções plausíveis para balancear o problema, ou seja, minimizar impactos ambientais e,
ainda assim, manter, e até mesmo melhorar, o desempenho econômico. É importante
destacar também que, muitas vezes, a preocupação das organizações não reside apenas em
adotar práticas sustentáveis, mas também em divulgá-las como forma de manter uma boa
reputação. Sendo assim, conforme Nilson (1998), a gestão ambiental pode se tornar um
valioso instrumento para as organizações em suas relações com os consumidores e com as
agências governamentais. Dessa forma, por demonstrar os esforços que as empresas
desempenham em questões sociais e ambientais, o Balanço Social se configura como
prática quase obrigatória para manter uma boa imagem e, acima de tudo, incrementar o
valor no mercado. A análise desse relatório pode demonstrar as práticas que as empresas
estão adotando recentemente e, com isso, apontar tendências para a gestão ambiental nas
demais organizações, uma vez que no mundo corporativo as grandes corporações são
modelos que influenciam o restante da cadeia produtiva. Frente a essa realidade, objetivo
deste trabalho é justamente verificar os vinte balanços publicados pelas maiores empresas
de capital aberto do país, conforme o Ranking FGV 2006 (“As 500 Maiores Sociedades
Anônimas do Brasil”), e o que está sendo feito na esfera ambiental para a sustentabilidade
no âmbito organizacional. Para tanto, utilizou-se de uma pesquisa qualitativa descritiva, que
visa descrever as características de determinada população ou estabelecimento de relações
entre variáveis (GIL, 1991). A coleta de dados foi realizada através das publicações anuais
das próprias empresas, como Balanços Sociais ou Relatórios Anuais. Já a análise dos dados
foi feita através da técnica de análise de conteúdo. Em um primeiro momento, os relatórios
foram lidos em sua integralidade e, posteriormente, foram analisados pontos comuns entre
os documentos para a elaboração da tabela. Do total das vinte organizações analisadas, o
modelo sugerido pelo Ibase demonstrou-se predominante, sendo adotado por doze
empresas. O modelo GRI, por outro lado, foi utilizado por nove organizações. No que diz
respeito à adoção e padronização de processos, dezessete empresas afirmaram possuir um
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e dessas, treze possuem normatização ISO 14.001. As
três empresas que não possuem sua gestão ambiental organizada em um sistema
consideram que seus processos não têm grandes impactos sobre o meio ambiente. É
importante destacar que boa parte das empresas afirmaram possuir políticas específicas
para a área ambiental. A maioria delas define metas estratégicas para a redução de consumo
de materiais e energia. A preocupação com o consumo da água é mais latente nas
indústrias, que realizam ações de tratamento e reciclagem dos recursos hídricos. O controle

e tratamento de resíduos e o cuidado na destinação correta do lixo são quesitos nos quais as
organizações têm atuado com bastante afinco. Algumas delas, inclusive, desenvolvem
programas de coleta seletiva com destinação de material para associações de recicladores.
A redução de emissão de poluentes atmosféricos, por outro lado, é uma preocupação ainda
exclusiva das indústrias, que se concentram na minimização de poluentes atmosféricos,
procurando controlar a qualidade do ar nas suas unidades. As empresas de energia, por sua
vez, afirmaram desenvolver ações específicas para a busca de energias alternativas menos
poluentes. No que diz respeito à seleção de fornecedores, apenas duas organizações (com
foco em atividades varejistas) não fizeram nenhuma referência a requisitos ambientais. O
restante afirma incluir cláusulas específicas em contratos e fiscalizar seus fornecedores com
relação a tais questões. A maioria das empresas também afirmou realizar ações de educação
ambiental específicas para o público interno e algumas demonstraram, também, estender
essas atividades aos familiares dos seus colaboradores. Quanto à formação do pensamento
sócio-ambiental nas organizações, observou-se que ela ocorre em três níveis: estratégico,
tático e operacional. Em relação ao nível estratégico, nota-se que a adoção de políticas é um
dos principais instrumentos utilizados pelas organizações para definir o que poderia ser
considerada como sua “filosofia ambiental”. Nesse nível, observa-se que se organizam os
Sistemas de Gestão Ambiental, que são os instrumentos responsáveis por padronizar e
definir metas para a atuação ambiental das organizações. No âmbito operacional, esses
padrões dividem-se predominantemente em três frentes, uma destinada à minimização dos
impactos causados pela empresa, outra com ações de conscientização para o público interno
e a última voltada para o público externo. Dessa forma, observa-se que as ações de
minimização de impactos na maioria das empresas resume-se a práticas predominantemente
reativas. A quase totalidade delas possui programas de coleta seletiva e de redução da
utilização de recursos naturais. Poucas, entretanto, desenvolvem pesquisas no sentido de
buscar fontes alternativas de energia e melhorias nos processos que efetivamente
signifiquem avanços tecnológicos. Mesmo assim, algumas conseguiram obter resultados
significativos na redução do consumo de água e na emissão de poluentes atmosféricos. No
ambiente interno, as organizações realizam treinamentos para colaboradores, criam comitês
específicos sobre o tema e desenvolvem programas de estímulo aos empregados. Já para o
público externo, as empresas estimulam a adoção de práticas ambientalmente conscientes
para seus fornecedores, através de uma série de requisitos que envolvem, em alguns casos,
atestado de procedência do produto. As ações na comunidade são práticas comuns, sendo
que algumas corporações possuem fundações e institutos responsáveis por programas de
conscientização nas comunidades, inclusive através da parceria com agentes sociais e
associações de recicladores. Cabe salientar que a publicação de Balanços Sociais, mesmo
com as falhas que possui, está se aperfeiçoando e tende a ser considerada como requisito
obrigatório nas diversas corporações. A planilha do Insitituto Ibase apesar de sua
predominância, provavelmente seja complementada pelos requisitos do GRI. Em relação à
padronização, a norma ISO 14.001 certamente irá se difundir entre as grandes organizações
e, em um curto período de tempo, popularizar-se-á assim como as outras normatizações
existentes.
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A administração pública está intimamente relacionada ao desenvolvimento territorial. O
enfoque territorial representa uma das importantes unidades de análise conceitual e de
referência para os estudos sobre desenvolvimento e gestão, pois este enfoque rompeu com o
anacronismo da idéia de que o desenvolvimento se restringe ao crescimento econômico,
uma vez que incorporou outras dimensões, tais como as sociais, políticas, institucionais e
ambientais (PETTER ET AL., 2007; WESZ JUNIOR (2005). Para conhecer as
especificidades das multidimensões presente nos territórios (municípios, regiões, estados ou
até mesmos nações) torna-se necessário o uso de instrumentos que forneçam informações
para o planejamento e a gestão de políticas de desenvolvimento. Dentre os possíveis
instrumentos, destaca-se o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), cujo objetivo,
segundo Steinberger e Romero (2000), consiste na busca de indicadores que exprimam a
associação apropriada entre as diversas variáveis que compõem as dimensões que orientam
o desenvolvimento territorial. Neste contexto, este artigo procurou apresentar e analisar o
índice de potencialidade social dos 853 municípios mineiros como instrumento de gestão
pública e desenvolvimento territorial, tendo como pano de fundo o Zoneamento EcológicoEconômico (ZEE). Compreendeu-se como potencialidade social o conjunto de condições
atuais, medido pelas dimensões produtiva, natural, humana e institucional, que determina o
ponto de partida de um município ou de uma região para alcançar o desenvolvimento
sustentável. Como base metodológica, utilizou-se a sistematização de dados secundários
levantados a partir ZEE do estado de Minas Gerais como instrumento de desenvolvimento
territorial. A base de informações utilizada foi um banco de dados disponibilizado pelos
municípios. Não foram feitos levantamentos primários de informações. Todos os dados e
informações foram obtidos em fontes oficiais de instituições ou órgãos de reconhecida
competência, seja no âmbito federal, estadual ou municipal. Para categorizar os municípios
quanto à sua potencialidade social tomou-se como referência a comparação entre os dados
do município e os dados dos 853 municípios do estado de Minas Gerais. Desta forma podese situá-lo dentro de um continum que varia entre um número mínimo e um número
máximo de cada indicador utilizado que corresponde, por sua vez, ao mínimo de um ponto
e ao máximo de cinco pontos representados, simbolicamente, pelas letras do alfabeto “A, B,
C, D, E”. Desta forma, cada ponto e cada letra corresponderam a uma categoria específica,
representativa da potencialidade social real de cada município. As cinco categorias
utilizadas para classificação dos municípios foram denominadas de ponto de partida em
condições: muito favoráveis, favoráveis, pouco favoráveis, precárias e muito precárias. Os
pontos correspondentes a cada categoria foram atribuídos de acordo com o resultado da
aplicação do método de análise multivariada por componentes principais, estabelecendo-se
cinco intervalos percentílicos para cada indicador de acordo com a variabilidade dos dados.
Para chegar aos resultados seguiu-se, rigorosamente, a metodologia do Índice de
Potencialidade Social (IPS). Com base no Banco de Dados do ZEE-MG foi gerada a
categorização correspondente a cada componente (produtivo, natural, humano e
institucional), bem como a cada fator condicionante e a cada indicador. Dentre os quatros

componentes da potencialidade social destacaram-se os componentes “humano” e
“institucional” com maior peso. Os dois pesos somados chegaram a 78%, o que é bastante
significativo na composição final da potencialidade social. Isto significa que a presença das
instituições públicas e as condições sociais dos cidadãos refletem decisivamente na
potencialidade social dos municípios mineiros. Este aspecto reforça a consideração de Sen
(2000) de que não se pode dizer e argumentar, teoricamente e empiricamente, que a renda
ou o PIB deve ser a melhor medida de desenvolvimento sustentável de um município ou de
um país. A tese de Sen (2000) é que desenvolvimento deve ser pensado e praticado como
um processo de expansão das liberdades reais que os cidadãos devem desfrutar. O
crescimento econômico, neste caso, tem sua importância apenas como um dos meios para
se alcançar o desenvolvimento sustentável. Assim, este autor trata da renda ou do
crescimento econômico apenas como uma das esferas do desenvolvimento que, dentre
outras, deve envolver um processo igualitário e democrático. Nesse sentido, salienta-se que
os indicadores não devem ser tratados de forma isolada, mas no conjunto, no sentido de
ampliar o conhecimento científico sobre a realidade na qual está sendo estudada. A partir
desses resultados, os municípios poderão ser aglomerados por categoria, formando zonas
dentro de cada região em termos de ponto de partida para o desenvolvimento sustentável de
condições Muito Favoráveis (A), Favoráveis (B), Pouco Favoráveis (C), Precárias (D) e
Muito Precárias (E) de potencialidade social. Essa categorização dos municípios revelou o
fato de que os municípios partem de pontos diferenciados de condições produtivas,
naturais, humanas e institucionais e, portanto, devem ser tratados pela ação pública de
forma diferenciada. Tratar de forma diferenciada significa, no contexto do desenvolvimento
sustentável, tratar equitativamente a realidade de cada município na sua especificidade e
nas suas demandas. Nesse sentido, as categorias de potencialidade social representam o
ponto de partida para o desenvolvimento sustentável dos municípios, das regiões e do
estado de Minas Gerais, visto que elas servem de base e de orientação para a tomada de
decisões dos gestores públicos municipais e, especificamente, para o governo do estado de
Minas Gerais. A partir desses índices é possível estabelecer conexões entre
desenvolvimento territorial e gestão pública, no sentido de definir estratégias e programas
de gestão do desenvolvimento territorial. É importante considerar que a combinação dos
componentes produtivo, natural, humano e institucional do ZEE, expressa a categoria do
município na sua forma quantitativa. Nesse sentido, a natureza qualitativa das informações
que caracterizam cada município deve ser alvo de pesquisas específicas, o que pode ser
contemplado, por exemplo, com o planejamento participativo na elaboração dos planos
diretores municipais. Além disso, vale ressaltar que os resultados da potencialidade social
dos municípios mineiros correspondem à comparação dos dados do município em relação à
média dos dados do estado de Minas Gerais. Posteriormente, em outros estudos, os dados
dos municípios poderão ser comparados com a média dos dados do Brasil,
contextualizando os municípios mineiros no cenário nacional.

Logística Reversa de Embalagens de Agrotóxicos Pós-consumo:
um Estudo de Caso
Raquel da Silva Pereira
Ana Cristina de Faria
Dirceu da Silva
Atualmente, a logística reversa ocupa um espaço importante na operação logística das
empresas, quer por seu potencial econômico ou por sua importância para a preservação
de recursos e do meio ambiente, visando a uma imagem institucional ecologicamente
correta. As embalagens e alguns produtos já utilizados e descartados pela sociedade
apresentam uma considerável contribuição negativa para a poluição ambiental. Por
outro lado, apresentam-se, também como novas oportunidades econômicas, se
observadas do ponto de vista de um conjunto de atividades comerciais, industriais e de
serviços, com importante potencial de desenvolvimento tecnológico, estruturação e
organização de seus canais de distribuição reversos, desde que sejam equacionados seus
fatores logísticos restritivos à coleta e a consolidação dos produtos descartados. Diante
desse contexto, surge a questão norteadora desta pesquisa: Quais os processos e
atividades existentes na logística reversa de embalagens de agrotóxicos utilizadas? A
pesquisa teve como objetivo identificar os processos e atividades existentes na logística
reversa de embalagens de agrotóxicos utilizadas, de maneira que esta não seja apenas
como um sistema de controle operacional de custos, mas como um importante
diferencial competitivo. O processo de logística reversa gera matérias reaproveitadas
que retornam ao processo tradicional de suprimentos, produção e distribuição. Esse
processo é, geralmente, composto por um conjunto de atividades que uma empresa
realiza para coletar, separar, embalar e expedir itens usados, danificados ou obsoletos,
dos pontos de consumo até os locais de reprocessamento, revenda ou de descarte
(LEITE, 2003). O foco desta pesquisa, realizada na cidade de São Paulo, está voltado ao
levantamento dos processos e atividades realizadas nos processos de logística reversa.
Emprega como metodologia a pesquisa bibliográfica e um Estudo de Caso feito no
Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias - INPEV, que desenvolve
operação de logística reversa, uma entidade sem fins lucrativos criada para gerir a
destinação final de embalagens vazias de agrotóxicos. De acordo com Richardson
(2007), trata-se de um estudo de natureza descritiva, já que pretende, por meio do
Estudo de Caso, descrever os processos logísticos reversos envolvidos em suas
atividades. Os procedimentos de coleta de dados iniciaram-se em agosto de 2006, e
duraram até outubro do mesmo ano. Neste período, além das entrevistas estruturadas
feitas com os gestores do instituto analisado, foram feitas pesquisas documentais,
contemplando informações gerenciais, entre outros documentos disponibilizados.
Atuando como um centro de inteligência que coordena os fluxos e ações, o INPEV
fornece orientação sobre normas, leis e procedimentos, coleta e analisa informações e
incentiva e premia as melhores práticas, garantindo o bom funcionamento de toda a
logística reversa das embalagens vazias de fitossanitários no país. Foram criadas as
Unidades de Recebimento de Embalagens (UREs), divididas em centrais e postos, em
que são feitas a separação e armazenagem dos materiais antes de serem levados para o
destino final, porém quem gerencia são os canais de distribuição – revendas e
cooperativas. O poder público é que licencia ambientalmente todas as unidades de
recebimento. Por determinação da lei, as embalagens devem ser levadas pelo próprio

agricultor à URE mais próxima da sua propriedade. Na nota fiscal de compra do
produto vem o endereço mais próximo, para facilitar ao agricultor. O agricultor deve
providenciar a chamada tríplice lavagem – prevista na Norma ABTN 3.968, a lavagem
deve ser feita na hora em que o agrotóxico está sendo utilizado. Uma vez feita a tríplice
lavagem, essa embalagem deixa de ser perigosa e pode ser reciclada com total
segurança. Se o agricultor não fizer a lavagem na hora em que defensivo é usado no
pulverizador, depois ela é proibida, pois não há onde jogar essa água sem que se
danifique o ambiente. Quando o agricultor não faz essa lavagem, essa embalagem é
classificada como contaminada e sua destinação final é a incineração. Nas UREs, os
funcionários, treinados e capacitados pelo INPEV, separam primeiro os itens lavados
daqueles contaminados. É feito um procedimento padrão, por meio do qual se tem
condições de avaliar com segurança se a embalagem está ou não contaminada. Os itens
contaminados são, então, segregados em embalagens de resgate (big bags), sacos
plásticos de 50 a 100 litros para acondicionamento e armazenados em galpão separado.
A partir desse momento, tem início o processo de compactação das embalagens lavadas,
feito exclusivamente nas centrais. O agricultor pode entregar diretamente tanto em um
quanto em outro local. Mas, há uma tendência dos grandes produtores em entregar
diretamente na central. Já nas regiões em que a produção é mais pulverizada e
distribuída entre agricultores de menor porte, ela é feita nos postos. As embalagens
lavadas são enviadas para as indústrias recicladoras, que atuam em parceria com o
INPEV, em que são recicladas desde embalagens de plástico até a água utilizada no
processo. Confirmou-se, no decorrer desta pesquisa, a existência de empresas
capacitadas a realizarem processos de logística reversa eficientes, bem como a gerenciar
e processar resíduos perigosos, demonstrados por meio do estudo de caso do INPEV, o
que denota respeito ao meio ambiente, associado ao interesse econômico e com
benefícios para a sociedade. A cadeia da logística reversa deve ser seguida por empresas
que desejam fazer esse processo, pois dela depende o sucesso e o retorno econômicofinanceiro que viabilizam o desenvolvimento sustentável. No estudo de caso
apresentado, com a criação do INPEV, observou-se que o Brasil apresenta uma
iniciativa pioneira ao conseguir unir em única entidade, diversos elos representativos da
cadeia do agronegócio. Observou-se que esta entidade possui uma administração
eficiente na logística reversa, contribuindo para a redução do impacto ambiental
provocado pelo descarte incorreto de embalagens de agrotóxicos e, conseqüentemente,
dá oportunidade a outras empresas, contribuindo, assim para o desenvolvimento
sustentável da regionalidade e do país.
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Around 80 percent of Brazil's rural population lives in poverty, and the majority of four million
farms in the country are run by small-scale farmers working on small areas of land (IFAD/UN, 2008).
Chaddad and Jank (2006: 5) summarize, “The development of a global agrifood model in Brazil
resulted in structural changes in all stages of the agrifood value chain, significant export-led growth,
and apparent small farmer exclusion”. Alternative market access schemes could be an important step to
overcoming poverty in rural areas, including Brazil.
In this paper we examine Sen's capabilities approach and the five instrumental freedoms - IFs,
evaluating the potential effectiveness of alternative market access strategies as related to Sen’s concept
of Development as Freedom. Sen asserts that, “there is a deep complementarity between individual
agency and social arrangements. It is important to give simultaneous recognition to the centrality of
individual freedom and to the force of social influences on the extent and reach of individual freedom.
To counter the problems that we face, we have to see individual freedom as a social commitment,”
(SEN, 1999: xii).
The five IFs include political freedoms, economic facilities, social opportunities, transparency
guarantees, and protective securities:
1. Political freedoms: encompass civil rights. Refers to a citizen’s choice to choose who governs
and on what ideology. Freedom of expression and political participation.
2. Economic facilities: access to economic resources for production, consumption, and exchange.
Economic distribution, not just growth, is important.
3. Social opportunities: social measures for well-being in the present and in the future. Health
care, education, freedom from premature mortality/morbidity, etc.
4. Transparency guarantees: society’s insurance that dealings are open, transparent, and
trustworthy. Right to disclosure, protection from corruption and fraud.
5. Protective Securities: social safety net, offering freedom from famine, plague, and other social
ails that drastically hinder freedom to other IFs.
While there are potential opportunities for small-scale farmers in Brazil, market access as related to
development gains remains a huge challenge to be overcome. This issue leads us to raise the central
research question for this paper: What potential does market access have to enhance IFs- namely
economic facilities- for small-scale farmers and their communities? We chose four cases to illustrate
these potentialities. In most of the cases farmers previously participated in traditional subsistence
agriculture, and in all cases they previously sold one or two primary commodities (sugarcane, beans,
corn, coffee, and/or cacao) to middlemen on conventional markets.

I. ASSIM - The Association of Small-Scale Rural Producers of IMBÉ, Marrecos, and
Neighboring Sites formed in 1998 during a drought that was deeply impacting this region of Brazil.
During this time, one of ASSIM’s members, Luiz Damião Barbosa, began taking courses in organic
farming. A predominantly sugarcane growing region, Barbosa’s family had been sustaining themselves
by producing sugarcane and manioc root; during the growing season, when there was no harvest, it was
very challenging for them to support themselves. Barbosa convinced his hesitant father to lend him
half-a-hectare of land to experiment with organic production, and he says that today he is, “producing
vegetables, yams, macaxeira, banana. In three months I’ve earned what it had taken one year to earn in
sugarcane,” (BARBOSA, 2007: 7).
II. AASP/ARR/Diaconia - Baltazar’s farm is no ordinary farm; it’s one of the leading
agroecological farms in his region. “Before, I cultivated only corn and beans… we sold the corn and
beans for income… and no money was left over. The family has 11 members; nine kids and my wife.
You need to work a lot to earn your bread… In 2001 with Diaconia[’s support] I began to plant fruits
and vegetables, and planted corn and beans just for consumption [at home], as well as milk and
cheese,” Baltazar has worked to achieve his vision with the support the Associação Rural de Riacho
Fundo - ARR, the Associação de Agroecologia de Pajeú - AASP, and Diaconia. The former two are
local, farmer-run membership organizations which have rotating credit funds and employ special
projects for members, and AASP has organized a weekly fair for its members to sell their
agroecological products to the public.
III. Poço Fundo/Coopervitae - The Associação dos Pequenos Produtores de Poço Fundo was
formed in 1991 by 76 farming families who wanted to curb poverty, address poor living standards, and
decrease emigration from their community. Poço Fundo now has 150 members, and in addition to Fair
Trade certification, 60% of its members hold organic certification. Coopervitae entered the Fair Trade
market in 2006, has 155 members, and half of its members hold organic certification (TRANSFAIR
USA, 2008). For Coopervitae’s member Oldemar Inacio de Lima, Fair Trade has been important in
both gaining a higher income and in realizing a level of environmental choice and integrity which he is
proud of.
IV. Kuapa Kokoo/Divine - Kuapa’s case is most unique in the sense that farmers in Ghana have
gained access to the global market through a joint venture company, buying shares and earning their
place in the market in a dignified and sustainable manner. Beyond merely sharing in the profits, farmer
members have a say in decisions about how the chocolate is produced and sold in the competitive
European and U.S. chocolate markets
Specifically, in these four cases, small-scale farmers reported that that economic facilities have led to:
- social opportunities for education, healthcare, and community health;
- transparency guarantees in business transactions with the cooperative organization and direct
sales to consumers;
- political freedoms as related to participatory selection in cooperative/association governance
issues;
- and protective securities as related to the social safety net provided by farmer organization, food
production diversification, and access to social technologies.
Market access, economic facilities and the interconnections of the five IFs lead to enhanced
capabilities for farmers include the choice to stay or migrate, a choice in production practices, a choice
in farm management, a choice in farm production, and a choice in the nature of market participation.

O Contexto Social e seus reflexos na Reciclagem
O presente artigo parte da premissa de que as ações em busca de
conscientização e aumento das práticas de reciclagem terá pouco progresso até que se
saibam as raízes que a causam. Com isto, seu objetivo é discutir quais as influências que
levam uma pessoa a reciclar. Para tanto, este ensaio utiliza uma abordagem mais
sociológica e busca no contexto social dos indivíduos explicações da relação destes com
o comportamento de reciclagem.
Através de uma revisão da literatura o trabalho é estruturado de uma maneira
que desencadeie o entendimento e reflexão do comportamento de reciclagem e suas
influências. Para isto, está separado em tópicos que abordem essas questões.
Inicia ao situar o comportamento de reciclagem dentro do processo decisório
do consumidor. Sendo que as decisões que envolvem o processo de compra podem
ocorrer com indivíduos, grupos de pessoas ou comitês em organizações (SHETH et al.,
2001). Tais decisões podem envolver opções de compra, opções de consumo e opções
de despojamento. Assim sendo, os consumidores devem decidir se compram
determinado produto, em qual local comprar, até o que fazer com os produtos ou
embalagens: descarte sumário, reciclagem ou remarketing (ENGEL et al., 2000).
Em um segundo momento, discute o comportamento de reciclagem e o contexto
nacional. Destaca que no Brasil, diariamente são gerados em torno de 140,000 toneladas
de lixo, sendo uma média per capita de 0,8 kg/hab/dia (NEVES E GOMES, 2000).
Então, define Reciclagem como uma série de atividades e processos, industriais ou não,
que permitem separar, recuperar e transformar os materiais recicláveis componentes dos
resíduos sólidos urbanos (FUNASA, 2004, p. 248). Desta maneira, o comportamento
de reciclagem pode ser entendido, tendo como base esta definição, como as ações dos
indivíduos em relação às atividades e processos de separar, recuperar e transformar os
materiais recicláveis componentes dos resíduos sólidos urbanos.
Em um terceiro momento, revisa os possíveis influenciadores do
comportamento do consumidor e, conseqüentemente, do comportamento de reciclagem.
Após as considerações, conclui que explorar todas as possibilidades se tornaria inviável,
assim apenas demonstram a complexidade e abrangência deste campo e pontua que será
foco do trabalho o contexto social. No artigo, optou-se por discutir a influência dos
grupos e instituições através de um enfoque como agentes de socialização, sendo
explorados a família, escola, a mídia e os pares.
Com isto, a análise foca a teoria social que tem como base os grupos de
referência, ou seja, um grupo particular que servirá como ponto de identificação do
indivíduo e conseqüentemente influenciarão o comportamento. Essa teoria sugere que o
grupo de referência servirá como fonte de informação e terá uma função avaliativa
(MOSHIS, 1976).
A socialização é vista como a introdução de um indivíduo no mundo objetivo
de uma sociedade ou de um setor dela. Dividida em socialização primária, a primeira
socialização que o indivíduo experimenta na infância e a socialização secundária,
qualquer processo subseqüente que introduz o indivíduo já socializado em novos setores
do mundo objetivo de sua sociedade (BERGER e LUCKMANN, 2007). Além disso, ela
envolve a aquisição de determinados comportamentos, habilidades, motivações, valores,
convicções e padrões que são característicos, apropriados e desejáveis em sua cultura
(NEWCOMBE, 1999). Porém, embora os estudos iniciais tivessem como foco apenas
os jovens, atualmente esse processo é reconhecido como vitalício (ENGEL et al., 2000).

Porém, o processo de aprendizagem social não ocorre no vácuo, mas, sim, em
um contexto social. Assim, os agentes sociais são vistos como integrantes deste,
podendo ser uma pessoa ou organização, tais como a família, pais, mídia de massa,
entre outros (MOSHIS e MOORE, 1982; CHURCHILL e MOSHIS, 1979; MOSHIS e
MOORE, 1979). Com isto mostra-se como um processo complexo e o artigo dá inicio
uma abordagem, de maneira separada, para cada um destes agentes.
Desse modo, a socialização é fruto das interações com os agentes que
participam desse processo de aprendizagem do indivíduo, através de modelagem
(imitação de um comportamento do que ensina), de reforço (positivo e negativo) e de
interação social (que pode incluir a modelagem e reforço) (MOSHIS e MOORE, 1982;
MOSHIS e MOORE, 1979)
Após mostrar um panorama relacionando o comportamento de reciclagem e o
contexto social, conclui que o estudo do processo de reciclagem e suas influências ainda
merecem maiores explicações, principalmente quando se trata do âmbito nacional.
Poucos foram os trabalhos que se preocuparam em entender como o meio no qual o
indivíduo foi criado e educado podem influenciar em seu comportamento de
reciclagem. É neste ponto que a discussão proporcionada por este artigo vem contribuir.
Este artigo pretende gerar questionamentos em relação à influência da família,
da mídia, da escola e dos pares no comportamento de reciclagem, visto que alguns
estudos já comprovaram sua influência em comportamentos como escolha de marcas,
preferência por determinados produtos, entre outros.
Embora poucos estudos sobre essa relação (contexto social e reciclagem)
sejam encontrados, algumas evidências já foram destacadas. Inclusive esta pequena
quantidade de estudos se estende para o comportamento ambientalmente favorável do
consumidor como um todo, o qual Kurz et al. (2007) destaca o trabalho de Vining e
Ebreo (2002) que apontam os poucos trabalhos que incluem as diferenças de contexto,
como as vizinhanças e comunidade nos quais os indivíduos residem (KURZ et al.,
2007).
Dada a natureza deste trabalho, sua principal contribuição reside na revelação
de novas possibilidades de investigação do tema: influências no comportamento de
reciclagem dos consumidores. Além disso, contribui para uma área ainda pouco
explorada na literatura de Marketing, a etapa final do processo decisório do consumidor,
que envolve a reciclagem. Porém espera-se com este trabalho, que a tentativa de
proporcionar esse panorama e relações, traga contribuições no sentido de despertar
maior importância para esse estudo e despertar o interesse para futuras pesquisas.
O artigo contribui também para os profissionais de marketing e responsáveis
por políticas públicas. Auxilia para que o desenvolvimento de programas de
conscientização e informação seja mais eficaz ao atingirem as pessoas certas, que mais
influenciam os outros nesse tipo de conduta.

Produtos Orgânicos e a Estratégia de Desenvolvimento de Produtos: Um Estudo
Exploratório
Graziela Oste Graziano
Décio Henrique Franco
Com o surgimento de diversos movimentos em defesa do meio ambiente e a
preocupação com a insustentabilidade dos padrões de consumo atuais, viu-se a necessidade de
se procurar alternativas que fossem ao encontro de um desenvolvimento mais sustentável,
materializado, na visão de Campos et al (2004) pela intensificação da formulação de teorias,
políticas e modelos voltados aos setores econômicos, sociais e ambientais.
Nesse contexto, surgiram os movimentos ambientais em busca da defesa do meio
ambiente, buscando alternativas para um desenvolvimento sustentável e se desenvolveu um
setor econômico, o agronegócio: derivado do termo agribusiness.
Para Megido & Xavier (1994), o sistema mercadológico do agronegócio pode ser
dividido e analisado em três setores: a) antes da porteira: representado por todos os setores de
produção de insumos, tais como: sementes, vacinas e defensivos; b) dentro da porteira:
incluem as atividades básicas da agropecuária, tais como, plantio, cultivo e colheita; e c)
depois da porteira - é representado por dois setores, tais como o da produção e processamento
industrial de alimentos, e o da distribuição de alimentos, composto pelos atacadistas, grandes
redes de distribuição varejistas e comerciantes independentes de alimentos.
Devido à inserção dos produtos orgânicos no hábito alimentar dos consumidores, a
produção de orgânicos pode ser citada como exemplo de desenvolvimento de um novo nicho
de mercado da cadeia agroindustrial do agronegócio.
Este contexto induziu ao crescimento da linha de agricultura denominada por Oliveira
et al (2006) de “Agricultura Orgânica”, considerada por Paschoal (1994) uma tendência
alternativa à agricultura convencional, apoiada em defensivos agrícolas, e que, “isenta de
produtos químicos, visa o estabelecimento de sistemas agrícolas ecologicamente equilibrados
e estáveis, que resulta em alimentos saudáveis de elevado valor nutritivo e livre de resíduos
tóxicos”.
Assim, ao mesmo tempo em que se procurava atender a uma demanda alimentar,
ocorreu uma tendência de incorporar a esse padrão de produção outros conceitos, entre os
quais o de respeito ao meio ambiente e das conseqüências de utilização de produtos
agroquímicos à saúde humana, defendido por Khatounian,(2001), para quem a incidência do
aumento de um público consumidor preocupado com a saúde, segurança alimentar, meio
ambiente e ecologia sustentável tem propiciado o surgimento de inúmeros novos produtos
alimentícios naturais, tais como, os produtos orgânicos, no qual os consumidores que os
buscam desejam produtos mais saudáveis, com menos resíduos químicos, com certificados de
procedência.
Este estudo, além de contribuir para a sistematização de dados sobre o
dimensionamento do segmento dos empresários rurais da cadeia agroindustrial do
agronegócio no país, incluídos no elo “dentro da porteira”, (MEGIDO & XAVIER, 1994)
procura verificar quantos produtores passaram ao elo “depois da porteira”, assumindo o
processamento industrial dos produtos orgânicos in natura que produzem, desta forma
adotando a Estratégia de Desenvolvimento de Produtos.
As questões a serem investigadas neste trabalho estão relacionadas, primeiramente, à
identificação de quais produtos vem sendo priorizados como oferta de orgânicos no país, e em
quais regiões. Mas, principalmente, questiona quantos produtores de orgânicos já assumiram
seu perfil empreendedor, partindo para o setor “depois da porteira”, por meio da

industrialização dos produtos in natura que produzem no setor “dentro da porteira”, ou seja,
assumindo a Estratégia de Desenvolvimento de Produtos.
O trabalho teve por objetivo geral, identificar dentro do perfil da oferta do Composto
de Produtos orgânicos no país, tanto os “in natura” quanto os derivados de processamento
industrial, qual a incidência da utilização da Estratégia de Desenvolvimento de Produtos, no
setor do agronegócio, pelos produtores de orgânicos.
Para atingir o objetivo geral, houve a necessidade de buscar a materialização de alguns
objetivos específicos: a) levantar informações sobre o perfil da oferta do Composto de
Produtos orgânicos no país; e b) identificar, dentre as estratégias de crescimento empresarial,
a adoção, pelos produtores, da Estratégia de Desenvolvimento de Produtos. Os dados na
pesquisa foram coletados Ainda com base em pesquisa de dados secundários foram
identificadas junto ao Banco do Brasil as certificadoras nacionais e internacionais em caráter
nacional, já que, todo produtor orgânico deve buscar sua certificação junto a uma delas para
ser reconhecido como tal. Tais investigações levaram à seleção, para a pesquisa, da listagem
dos produtores orgânicos certificados por uma delas em especial, o IBD (Instituto
Biodinâmico), numa amostragem não probabilística por conveniência, em função de seu
alcance nacional e do maior número de certificados: 354 produtores orgânicos, tendo sido
todos incluídos como fonte de pesquisa.
Os dados coletados junto aos produtores de orgânicos foram caracterizados através de
uma análise descritiva, apresentada por meio de tabelas e gráficos, utilizada para atender a
todos os objetivos e se constituem no estudo e discussão dos dados coletados na amostra.
Num segundo momento, as informações coletadas na pesquisa também foram, analisadas
qualitativamente, por meio de discussão e interpretação dos resultados.
Quanto à adoção da Estratégia de Desenvolvimento de Produtos, percebeu-se que os
derivados de processamento industrial, são poucos os Estados que processam orgânicos, ou
seja, que estão voltados para o elo depois da porteira. O Estado de São Paulo é o que tem mais
produtores que industrializam, o que mostra que os produtores utilizam a Estratégia de
Desenvolvimento de Produtos no mercado.
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Resumo Ampliado
Este ensaio mostra uma interação entre o processo de inovação, stakeholders como base
nos princípios de desenvolvimento sustentável. O IBIE (Instituto Brasileiro de IntraEmpreendorismo), instituto que promove o empreendedorismo corporativo ouviu cerca de 5.000
funcionários, e verificaram os fatores que mais estimulam a inovação nas empresas: 34%
satisfação pessoal, 22% imagem e crescimento da empresa,17% possibilidade de facilitar o
próprio trabalho, 12% reconhecimento moral dos chefes e colegas,9% aumento de salário e 6%
promoção de cargo (IBIE, 2007). Percebe-se que os fatores ligados às questões humanas possuem
muito mais força que outros elementos. As empresas ao buscarem novas formas de interagir com
a sustentabilidade descobrem novas formas de competição utilizando a inovação e o
desenvolvimento sustentável como ferramentas de estratégias. Ao mesmo tempo em que as
pressões dos stakeholders estão movendo as empresas em buscar esta interação entre
sustentabilidade e competitividade. O objetivo do ensaio é verificar até que ponto a pressão dos
stakeholders gera inovações e qual o poder dos stakeholders no processo de gestão da inovação.
Sob as pressões dos stakeholders, as organizações criam condições de inovar, pois estas derivam
de um ambiente onde as organizações buscam a competitividade em torno de soluções para se
manter no mercado. Realizou-se revisão bibliográfica sobre as abordagens de stakeholders, uma
discussão dos processos de inovação e uma visão de desenvolvimento sustentável buscando as
interligações relacionadas entre Stakeholders. A perspectiva do processo interativo de inovação
tem obtido maior popularidade em anos recentes, visto que investiga a natureza do processo de
inovação examinando como as inovações emergem, desenvolvem, crescem e terminam, bem
como as relações entre produtores, usuários e instituições. Cada vez mais, a inovação representa o
desenvolvimento e a implementação de novas idéias de pessoas e organizações que mantêm
transações como diferentes stakeholders. A tecnologia deve interagir com os interesses das
relações de diferentes stakeholders.Com as proposições sobre a responsabilidade social a partir
dos stakeholders, o estudo sobre as relações entre a sociedade e as organizações tomam uma nova
dimensão. Os stakeholders estão se movendo atrás dos formatos das reuniões tradicionais com o
publico por métodos que envolvem relativamente intensivos pequenos grupos e oferecem
colaborações baseadas em consenso geral com o grupo. Uma vez que o termo “stakeholders”
denota uma lacuna, entretanto é muito mais personalizado do que o termo “participação pública”.
Os stakeholders estão ganhando maiores influências em decisões públicas do que seus
predecessores. Percebe-se ainda que os stakeholders contêm mais evidências e fornecem
melhores decisões, contribuindo com novas informações e idéias e utilizando recursos técnicos
em seus processos decisórios. Existe uma lógica entre captar as informações dos stakeholders e
traduzi-la em inovações que possam impulsionar as empresas. Inovações, estas que possam

manter as preferências e satisfações dos stakeholders. A tecnologia deve interagir com os
interesses das relações de diferentes stakeholders.Com as proposições sobre a responsabilidade
social a partir dos stakeholders, o estudo sobre as relações entre a sociedade e as organizações
tomam uma nova dimensão. Buscou visualizar as conexões entre Stakeholders, Processo de
Inovação e Desenvolvimento Sustentável de uma maneira que se perceba os quatro tipos de
fatores comuns: agentes, estratégias, gerenciamento de produtos e processo de mudança. Existe
um link natural entre a concepção de stakeholders nas empresas e nas formulações estratégicocultural. Para interagir a inovação e stakeholders é necessário visualizar o ponto de visto
pluralista da real organização que é encontrada, a suposição que os stakeholders são atraídos para
organização para satisfação das aspirações pessoais e com porque diferentes pessoas querem
diferentes coisas para as organizações, uma vez que conflitos e políticas são aspectos naturais
para a vida da organização. Uma vez que se é entendido o poder dos stakeholders percebe-se que
o desenvolvimento particular ajuda os líderes a enfatizar os ganhos ou perdas pertinentes.
Ajudando a perceber claramente o desenvolvimento sobre a intensidade de como as pessoas
aderem as suas posições sobre as mudanças. Percebeu-se que as pressões dos stakeholders criam
condições de inovações, pois estas derivam de um ambiente onde as organizações buscam a
competitividade em torno de soluções para se manter no mercado. Ao buscar inovações as
organizações depararam-se com o desenvolvimento sustentável como forma de interagir com
pressões de stakeholders preocupados com o meio ambiente. E a inovação será aceita no
momento em que os interesses dos stakeholders forem concretizados. Para se inovar, as
organizações devem se revestir e investir em seus stakeholders relevantes, pois o ato de inovar e
ser competitivo aliado aos princípios de desenvolvimento sustentável esta alterando conforme as
mudanças mundiais. Mudanças que novos produtos já estão defasados antes mesmo de chegarem
às prateleiras. O novo perfil do administrador do futuro deve desenvolver ferramentas para estar
sempre atento, preocupado e incentivando seus stakeholders a buscarem e emitirem sinais de
necessidades que serão catalisadas por inovadores. A partir do momento que as organizações
buscam o entendimento com seus stakeholders relevantes ou não, encontram soluções que
trabalhadas dentro dos princípios de desenvolvimento sustentável e do processo de inovação
podem ser construídas e implementadas.

O LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA PERSPECTIVA DA SUSTENTABILIDADE:
A ETAPA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO
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O Licenciamento Ambiental (LA) busca avaliar a possibilidade de compatibilização entre os
impactos ambientais adversos do empreendimento ou atividade e as restrições e/ou
capacidade de suporte do ambiente. Apesar da sua abrangência, os problemas ambientais têm
se acentuado, o que tem levado a questionamentos sobre a necessidade de maior efetividade
na aplicação dos mesmos. Essencialmente, o LA é identificado como fundamental para a
efetivação do caráter preventivo, influenciando desde a concepção do empreendimento até a
especificação do projeto executivo.
Devido à importância desse licenciamento na prevenção dos impactos negativos no meio
ambiente, faz-se necessária a realização de estudos e pesquisas que possam analisar a
efetividade da aplicação desse instrumento. Este artigo apresenta os resultados preliminares
de uma pesquisa em andamento no DEA/UFBA – Departamento de Engenharia Ambiental da
Universidade Federal da Bahia , em parceria com o órgão ambiental estadual da Bahia.
Este artigo tem como foco a discussão conceitual do LA na perspectiva da sustentabilidade e
a proposição de elementos mínimos para nortear a análise na etapa de LL. O trabalho também
discute a percepção dos envolvidos nessa etapa do Licenciamento sobre o seu significado para
o LA.
Como estratégia metodológica o trabalho seguiu as seguintes etapas: a) Construção de um
marco conceitual sobre o LA na Perspectiva da Sustentabilidade; b) Elaboração de elementos
mínimos de análise para a etapa de LL (equivalente à Licença Prévia); c) Análise dos
instrumentos normativos de referência; d) Análise de processos da etapa de LL; e) Discussão
dos elementos de análise e resultados preliminares com a equipe do órgão ambiental; f)
Levantamento da percepção dos técnicos analistas do órgão ambiental sobre o significado e a
prática do LA na etapa de LL.
No desenvolvimento do marco conceitual se ressalta que o Licenciamento Ambiental foi
concebido como um processo contínuo de avaliação, mediante exame sistemático do projeto
ou ação, ao longo das suas distintas fases de planejamento, implantação e operação. Diante
desses propósitos, a condução do licenciamento ambiental foi sistematizada, no plano
nacional, mediante as seguintes instâncias de apreciação:
I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do
empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade
ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas
próximas fases de sua implementação;
II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou atividade
de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados,
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes da qual constituem
motivo determinante;

III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou empreendimento,
após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as
medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação.
Preconiza-se ainda que o procedimento de Licenciamento Ambiental considere as
características do ecossistema e a capacidade de suporte dos recursos ambientais envolvidos.
Nesses termos, as seguintes funções encadeadas estão preconizadas para a Licença de
Localização (LL):
a) A pertinência e compatibilidade tecnológica: considerando os aspectos tecnológicos que
constituem a concepção do empreendimento em questão e que se expressam nas potenciais
demandas e ações que podem causar alterações ambientais.
b) A compatibilidade locacional: considerando as restrições e potencialidades ambientais e os
usos sustentáveis previstos dos sistemas e recursos disponíveis. Pressupõe-se a existência de
diretrizes de sustentabilidade de uma política de desenvolvimento, bem como o conhecimento
satisfatório da realidade ambiental e de sua vulnerabilidade.
Partindo desse escopo de critérios analíticos, a factibilidade da avaliação de sustentabilidade e
compatibilidade do projeto deverão considerar os seguintes componentes de análise:
i. A caracterização do potencial de intervenção ou de modificação ambiental que o
empreendimento representa (A caracterização do empreendimento ou intervenção);
ii. A caracterização das potenciais condições de resiliência e vulnerabilidade ambiental
(A caracterização ambiental).
A partir da caracterização de cada componente são propostos os elementos mínimos
balizadores da analise da licença.
Por meio da aplicação de um questionário aberto, buscou-se analisar a percepção dos técnicos
analistas, responsáveis pelo LA no Instituto do Meio Ambiente sobre o papel da LL, a prática
e as dificuldades inerentes a essa etapa do LA. No questionário, foram formuladas as
seguintes questões: 1) no seu entendimento, qual o significado da Licença de Localização? 2)
Quais as informações você considera imprescindíveis para a análise, na etapa de LL? 3) Quais
são os elementos determinantes para emissão de um parecer favorável à LL? 4) Na sua visão,
há dificuldades no processo de análise e emissão do parecer?
Interpretando as repostas às perguntas, podemos observar que no entendimento dos analistas,
a primeira Licença (LL) tem como finalidade primordial analisar a viabilidade ambiental, a
concepção do projeto e a sua compatibilidade ambiental. No entanto, a reposta às questões 2 e
3 indicam que possa estar sendo priorizada nessa etapa a verificação de restrições legais à
implantação dos projetos. Na questão 4 percebe-se que a baixa qualidade dos estudos
apresentados pelo empreendedor e aspectos gerenciais internos são apontados como as
maiores dificuldades dessa etapa do licenciamento.
As conclusões apresentadas destacam que a proposição dos elementos balizadores de análise
se insere nas preocupações e responsabilidade acadêmicas de contribuir com o
aperfeiçoamento do processo de LA. Os elementos propostos foram considerados como
mínimos por serem indispensáveis para uma avaliação de compatibilidade ambiental
pertinente na fase da LL.

Os dados de percepção dos analistas do órgão ambiental envolvidos sugerem que apesar da
consideração da relevância da capacidade de suporte como critério determinante da avaliação
da LL, as condições e procedimentos operacionais induzem para uma visão mais restrita aos
aspectos normativos da gestão ambiental disponíveis, ou seja, o paradigma da adequação às
normas ambientais vigentes.
Nesse sentido, a consideração desses elementos mínimos cumpre uma função orientadora de
análise da LL e visa contribuir para um determinado padrão de conformidade dos pareceres
técnicos.

Imposto sobre o Lixo e Consumo Consciente
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Resumo: A geração de resíduos sólidos é um dos problemas mais agravantes da sociedade
contemporânea, reforçado pelo crescimento gradativo e desordenado da população. A política
de gestão de resíduos deve atuar de forma não só a garantir a coleta, o tratamento e a
disposição, mas principalmente deve estimular a produção de uma menor quantidade de
resíduos desde a sua geração. A política ambiental deve ter como prioridade um “ecological
cycle management”, um sistema circular no qual a quantidade de resíduos reaproveitados seja
cada vez maior e a de resíduos gerados, cada vez menor. (Demajorovic, J; 1995)
De acordo com Bernstein (1991), os dois principais métodos em destaque na literatura
utilizados na política de gestão ambiental são: i) comando e controle e, ii) instrumentos
econômicos. Porém, a escolha entre um método ou outro não é simples, mostrando mais
adequado fazer um balanço harmonioso entre os dois.
O método de comando e controle é uma política de regulação direta com
monitoramento e fiscalização rigorosos. Permite que a autoridade reguladora tenha o máximo
de controle sobre onde e como os recursos naturais serão utilizados. Pode-se citar como
exemplos de utilização deste método, as leis de incentivo à redução de resíduos e estímulo à
reciclagem, as leis que obrigam a seleção de resíduos em determinadas categorias antes de sua
coleta e o Decreto de Conservação e Recuperação de Recursos (RCRA) adotado nos Estados
Unidos. (Bernstein,1991)
O método de uso de instrumentos econômicos (permissões, subsídios, sistema de
retorno e depósito, incentivos, taxações) permite maior flexibilidade, eficiência e redução de
custos nas políticas de controle da poluição e de exploração dos recursos naturais.
Teoricamente, os instrumentos econômicos têm a capacidade de controlar a poluição
utilizando mecanismos de mercado e, desta forma, reduzindo a participação do governo. Em
Seattle (Washington), por exemplo, utiliza-se um sistema variável de cobrança de lixo. Cada
morador deve pagar determinada quantia por container de lixo recolhido (um container de 135
litros coletado uma vez por semana custa US$ 13.75; cada container adicional custa US$
9.00). Quando o número de containeres usados por mês é reduzido, os residentes são
premiados com a diminuição do preço dos serviços de coleta e disposição dos resíduos. A
experiência americana mostra que a eficiência deste sistema aumenta, quando a cobrança é
instituída paralelamente a um programa de coleta seletiva de resíduos sólidos
(Bernstein,1991). A utilização da “cobrança para disposição” na qual o cálculo do custo de
disposição de resíduos em aterros sanitários e incineradores leva em consideração o peso, o
tipo de material e a forma de tratamento necessários antes de sua disposição, e o sistema de
depósito-restituição, utilizado nos EUA, Finlândia, Suécia, incide sobre o preço final do
produto para o consumidor e que tem por objetivo o estímulo à reciclagem são outros
exemplos da utilização de instrumentos econômicos na política de redução e controle de
resíduos sólidos. (Demajorovic, 1995)
De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB-2000) realizada
pelo IBGE, são coletadas diariamente 125.281 toneladas de lixo domiciliar em todos os
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municípios brasileiros. Destes, 47,1% são destinados para aterros sanitários, 22,3% para
aterros controlados e 30,5% para lixões. No município do Rio de Janeiro são recolhidas
diariamente cerca de 8.800 toneladas de lixo domiciliar e de resíduos, dos quais 40% são
retirados das ruas. A produção de lixo é de aproximadamente 1,505 kg/hab/dia. A produção
de lixo doméstico triplicou nas últimas três décadas, passando de 505.841 toneladas em 1976
para 1.730.494 toneladas em 2004, o que representa um crescimento de 342 %. Este fato
evidencia a trajetória insustentável do crescimento da produção de lixo no município do Rio
de Janeiro e a urgente necessidade de reversão deste cenário.
Diante deste cenário preocupante e da necessidade de criação de novas alternativas
que minimizem o problema da geração de resíduos domésticos, esse trabalho tem por objetivo
propor a implementação de uma taxa sobre a coleta de lixo residencial, a qual será cobrada
sobre a produção excedente de lixo, estipulando-se uma cota máxima para cada moradia. A
taxação será imposta sobre o quilo de lixo excedente.
Como forma de prevenção, a taxa sobre a produção de lixo tem por objetivo a
conscientização da população sobre o problema da acumulação de resíduos e, principalmente,
o estímulo a mudanças no padrão de consumo, que é marcado por um número excessivo de
bens com embalagens descartáveis.
Com um sistema de incentivo à criação de centros de coleta seletiva e venda do
material selecionado para reciclagem, funcionando em conjunto com um programa de
conscientização da população para selecionar o lixo e doá-lo para as cooperativas de
catadores, o Brasil iria aumentar a quantidade de produtos reciclados e diminuiria o
desemprego. Desta forma, a reciclagem poderia ser utilizada para diminuir a quantidade de
resíduos sólidos acumulados em lixões e aterros sanitários e, ao mesmo tempo, combater um
problema social. Parte dos materiais selecionados poderia ser utilizada para a geração de
energia elétrica, transformando resíduos em energia e conseqüentemente reduzindo custos e
diminuindo a necessidade de matéria prima.
A proposta de adoção da taxação sobre a quantidade de lixo mistura os modelos de
comando e controle e instrumentos econômicos e tem por objetivo estimular a redução da
produção de resíduos, assim como, incentivar a população para o consumo ecologicamente
correto e investir em projetos de coleta seletiva e reciclagem. Desta forma, além de se reduzir
a produção de lixo haveria um aumento na reutilização dos resíduos gerados. Paralelo a isto,
haveria incentivo ao emprego dos catadores de lixo de forma legal dando maior cidadania a
diversos moradores da cidade do Rio de Janeiro; além disso, haveria redução nos custos
associados a geração e fornecimento de energia em comunidades de baixa renda que
receberiam geradores de energia elétrica movidos a queima de resíduos.
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RESUMO AMPLIADO
O desenvolvimento econômico global representa, ao longo do tempo, o uso de recursos naturais
como matérias-primas e insumos produtivos, nem sempre feito de forma a preservar o meio ambiente.
Empresas e o próprio processo de desenvolvimento representam impactos sociais importantes nas
sociedades em que se inserem, os quais podem ser positivos, quando contribuem para a melhoria da
qualidade de vida das populações, ou negativos, quando representam a exploração dos recursos
humanos, a anulação de aspectos ambientais e culturais de determinadas comunidades, ou a geração e
manutenção da dependência econômica e social de países inteiros, da economia e tecnologia de países
mais desenvolvidos. A percepção da inter-relação existente entre estes processos faz com que a segunda
metade do século XX apresente uma ampla geração de movimentos e documentos, que apontam a
degradação do meio ambiente e a exploração de sociedades menos desenvolvidas como problemas
merecedores da atenção da humanidade. Contexto de onde emerge o primeiro conceito de
desenvolvimento sustentável mundialmente conhecido. Embora as discussões sobre desenvolvimento
sustentável tornem-se cada vez mais importantes contemporaneamente, seja para explicar as relações
sociais, seja na sua aplicação na estratégia empresarial através do conceito de Responsabilidade Social
Corporativa, poucos estudos se interessaram pela influência de diferentes tipos de racionalidade adotados
por organizações e sociedade na construção do desenvolvimento sustentável. A compreensão destas
relações, bem como as mudanças paradigmáticas contemporâneas, que envolvem a sociedade e as
organizações, ao longo do tempo, fazendo com que estas últimas orientem-se por preceitos do
desenvolvimento sustentável é que motiva este estudo, cujo objetivo é a elaboração de uma framework e
de proposições que expressem a compreensão destas complexas relações evolutivas entre indivíduos,
organizações e sociedade. Para tanto foi feito um estudo bibliográfico e documental, no qual são
enfatizadas questões como as mudanças paradigmáticas que geram a busca pelo desenvolvimento
sustentável, bem como os conceitos que envolvem este tipo de desenvolvimento, o entendimento sobre
performance social corporativa, incluindo a gestão dos stakeholders, responsabilidade social, princípios,

valores, ética e moral. Estes elementos são então observados à luz das idéias de racionalidade substantiva
e instrumental, buscando construir as relações mencionadas. As proposições que orientaram a
framework foram: P1 – O desenvolvimento sustentável é resultado de um processo de síntese entre
paradigmas antagônicos, que influencia e é influenciada pela relação indivíduo-organizações-sociedade;
P2 – Existe uma inter-relação entre sociedade e organizações que ocorre ao longo do tempo e que pode
levar a construção do desenvolvimento sustentável; P3 – As mudanças no comportamento individual e
coletivo fazem com que se modifiquem as exigências sobre as organizações, fazendo com que se
aproximem de características desejáveis para a construção do desenvolvimento sustentável. P4 – O
gerenciamento dos stakeholders ratifica a idéia de influência da sociedade sobre as organizações,
podendo ser uma das formas pelas quais a organização passa a assumir posturas sócio-ambientais mais
amigáveis e se aproxime das características desejáveis para a construção do desenvolvimento
sustentável. P5 – Em última instância é a sociedade que delimita direta ou indiretamente, os parâmetros
para a responsabilidade social das organizações, contribuindo para que esta adote características
necessárias para a construção do desenvolvimento sustentável; P6 – Os resultados de performance social
corporativa das organizações são percebidos pela sociedade que reage a estes e muda de postura ou
passar a exigir mudanças de postura das organizações, ambas posturas necessariamente mais próximas
daquelas desejáveis para a construção do desenvolvimento sustentável; P7 – É preciso que a sociedade
assuma uma racionalidade substantiva ‘o que deve ser feito’ e as organizações uma racionalidade
instrumental ‘como fazer’ para a construção do desenvolvimento sustentável; P8 – É preciso que a
racionalidade substantiva da sociedade influencie constantemente a racionalidade instrumental das
organizações para que se construa o desenvolvimento sustentável. A partir das referências utilizadas, é
possível propor que a sociedade tem um conjunto de necessidades, que são influenciadas pela sua cultura, valores, conhecimento e expectativas tanto individuais quanto coletivas. Estas
necessidades são percebidas pelas organizações que irão transformar diversos recursos em produtos e
serviços, a fim de atender às necessidades da sociedade. Ao conjunto cultura, valores, conhecimento e
expectativas da sociedade pode-se relacionar a idéia de racionalidade substantiva, pois são estes
elementos que irão dar parâmetros e características para as organizações elaborarem seus processos,
produtos e serviços. Já às atividades produtivas da organização, pode-se relacionar a idéia de
racionalidade instrumental, pois é a organização que tem a capacidade de transformar recursos dos mais
variados tipos em produtos e serviços, dentro de padrões estabelecidos e a partir de tecnologias
desenvolvidas e disponíveis. Neste processo a organização gera diversos tipos de impactos econômicos,
sociais e ambientais que serão sentidos pela sociedade como um todo. A satisfação sentida em relação ao
atendimento das necessidades, bem como a percepção sobre este conjunto de impactos, irá gerar um
novo conjunto de necessidades, gerando um novo ciclo também para a organização. Considerando a
continuidade deste processo, ao longo do tempo, pode-se dizer que a sociedade, em função,
principalmente, da tomada de consciência acerca dos problemas sócio-ambientais, sofre mudança nos
seus valores pessoais e coletivos. Estas mudanças não ocorrem de forma generalizada, mas por
desencadearem um processo, vão, aos poucos, permeando várias áreas e atividades da sociedade,
refletindo-se na ciência, na tecnologia, nas questões institucionais, chegando até as formas de obterem-se
os recursos produtivos, elaborar-se os processos de produção, produtos e serviços. Neste contexto, para
responder às novas expectativas, não é suficiente, para a organização, entregar à sociedade novos
produtos e serviços, pautados em novas formas de acesso a recurso, novas tecnologias produtivas e
menores impactos sócio-ambientais negativos. A organização começa a orientar-se por objetivos que vão
além dos econômico-finaceiros e incorpora na sua cultura organizacional parte dos valores
desenvolvidos pela sociedade. Neste processo desenvolve meios para alcançar os múltiplos objetivos
com que se confronta, o que transparece na busca por melhorias na sua performance social corporativa,
na inclusão dos stakeholders como elementos importantes para orientar o gerenciamento de suas
atividades, na execução de atividades que visam materializar a preocupação da organização com seu
entorno, com a sociedade. Pode-se dizer que estas mudanças seriam o reflexo da influência da
racionalidade substantiva sobre a racionalidade instrumental, que, numa condição ideal, vão

aproximando todo o sistema de um objetivo maior. A framework, assim como o conjunto de
proposições, podem ser usados para a formulação de hipóteses e para testes em futuros estudos
empíricos, visando não só o desenvolvimento de procedimento metodológico e analítico adequado, mas
também o teste da sua coerência prática.
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Resumo Expandido
A prática da gestão do meio ambiente e o desenvolvimento da legislação estão interligados e
é quase sempre muito difícil identificar se são as leis que geram práticas ou se são as exigências da
gestão ambiental que são traduzidas em textos legais.
O homem, ao longo da história, está sempre criando e recriando o contexto no qual se
encontra inserido. Essa ação ganha conotações distintas, conforme a lente com a qual se analisa o
fato: se social, a palavra-chave para as grandes revoluções é o descontentamento; se econômica,
lucro será o termo mais apropriado para as constantes transformações que visam à satisfação das
necessidades traduzidas em acúmulo de riquezas; se científica, o progresso justifica o
desenvolvimento tecnológico e, se jurídica, a busca pelo equilíbrio tem na palavra ordem seu motor
precípuo.
De forma a agravar a inquietação humana, está a característica que a tem acompanhado ao
longo dos séculos: a poluição. Em um momento no qual o impacto das grandes indústrias toma
proporções cada vez maiores, ameaçando diretamente o meio ambiente, o Direito responde
apresentando à sociedade normas voltadas à gestão das próprias atividades, de forma a adaptá-las à
nova realidade: o direito ao desenvolvimento e o direito a um ambiente ecologicamente equilibrado.
Desde a década de 1970, tem-se vivido em meio a um cenário caracterizado por discussões
globais em torno do modelo de desenvolvimento adotado. A busca por um modelo sustentável e sua
implantação, ao longo dessas décadas, vem alicerçada por vários problemas de caráter ambiental,
econômico, político e social, tais como o aquecimento global, a redução da biodiversidade, e da
camada de ozônio, a má distribuição da riqueza - a natural e a produzida pelo homem. Nesse
sentido, os efeitos das atividades humanas no ambiente têm aumentado significativamente.
Daquela época até hoje, realmente, o impacto das atividades antrópicas continua a crescer.
Estaria o homem em grau de assumir um outro comportamento? Pois este é o escopo desse
trabalho: divulgar a auditoria como instrumento de política ambiental cujo objetivo é o de verificar
a odebiência aos padrões de controle e qualidade ambiental, os riscos de poluição acidental e a
eficiência das respectivas medidas preventivas, o desempenho dos gerentes e operários nas ações
preventivas e a pertinência dos programas de gestão ambiental.

1. Objetivos
O presente trabalho, considerando suas limitações e o fato de ter utilizado uma metologia
de dialética e de pesquisa, visa:
o Ressaltar a necessidade de conjugar o desenvolvimento das atividades antrópicas
com a tutela dos recursos ambientais, com particular referência ao uso de ferramenta
do SGA.
o Evidenciar que para reverter a atual situação, em termos de gerenciamento, é preciso
conscientização a partir de um descontentamento, essa última, palavra-chave para
toda a revolução.

o Demonstrar a existência de ferramentas do direito consensual como forma de adaptar
a gestão à nova realidade.
o Ressaltar os benefícios da auditoria ambiental como ferramenta do sistema de gestão
ambiental, cuja aplicação experimenta importante e contínuo crescimento no setor
empresarial e aplicações menos constantes, até mesmo pontuais, em políticas
públicas de meio ambiente.
o Evidenciar que a adoção de sistemas de gestão ambiental constitui um exemplo mais
do que consolidado no qual se leva em conta a transversalidade dos vários fatores
ambientais.
o Evidenciar que, além da legislação ambiental, o mercado, a concorrência, os
consumidores, as partes interessadas, o custo cada vez mais elevado das matériaprimas pressionam as empresas à adoção do sistema de gestão.
o Mostrar um quantitativo de empresas que, no Brasil, aderiram às auditorias do SGA.
2. Metodologia
Método de abordagem: em face dos objetivos, foi utilizada pesquisa teórica, método dedutivo. Os
dados foram coletados através da interpretação (exegético e sistemático) a partir de leituras.nas mais
variadas e disponíveis bibliografias.
Método de procedimento e Técnicas de Pesquisa: a técnica de Pesquisa foi feita por meio de exame
direto de bibliografia utilizando como fonte publicações recentes, nacionais e internacionais.
3. Resultados
O presente trabalho pretende divulgar que não é só a legislação ambiental que pressiona a
empresa à adoção de ferramenta do sistema de gestão, mas o mercado, a concorrência, os
consumidores, as partes interessadas, o custo cada vez mais elevado da matéria-prima. Em resposta
a esses fatores é que surgem modelos e normas de gestão ambiental que buscam combater o passivo
e garantir a lucratividade ambiental adicionando um componente relacionado à obrigação da
melhoria contínua.
4. Contribuições Teóricas
A escolha desse tema deve-se ao grave momento pelo qual passa a humanidade. O
crescimento não pára e, no mesmo ritmo, dá-se o impacto das atividades antrópicas sobre o meio
ameaçando o planeta globalmente. O momento clama pela união dos países em prol de medidas
mitigadoras, tomando condutas, assinando tratados e se compromissando com a preservação de uma
ordem maior, trazendo, dessa forma, os direitos difusos – direitos de terceira geração - ao
ordenamento jurídico dos Estados.
Nesse contexto, “florescem” as ferramentas do direito consensual como forma de adaptar a
gestão empresarial à nova realidade passando pelo uso consciente dos recursos renováveis em um
contexto no qual aumenta o custo das matérias-primas, no qual o consumidor se torna mais atento, o
mercado mais competitivo e as leis e a atuação da sociedade civil mais rigorosa.
Por fim, salienta-se que a gestão ambiental traz a obrigação da melhoria contínua. Tal
conceito traz a idéia do modelo prevenir, executar, tornar a prevenir, visando a otimização do
desempenho num dado contexto. É a imposição da melhoria contínua o diferenciador da norma da
série ISO 14000 em relação a lei. Sob essa ótica, muito atores entendem que a norma da série ISO
vai além, muito além, da Lei (Política Nacional do Meio Ambiente, por exemplo), uma vez que a
legislação ambiental não impõe a melhoria do desempenho com o mesmo rigor.

O Comportamento Socialmente Responsável das Empresas Influencia a Decisão de
Compra do Consumidor?
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Resumo expandido
Recentemente, o tema Responsabilidade Social Corporativa (RSC) tem sido alvo de
inúmeros debates. Revistas, jornais, artigos científicos, palestras, dentre outras fontes de
comunicação e informação têm tratado dessa questão, mostrando sua importância para a
sociedade no mundo. Além disso, mundialmente há uma pressão para que as organizações
tenham práticas socialmente responsáveis. Sendo assim, muitos estudos têm sido feitos sobre
o tema RSC, porém há poucos estudos que englobam uma abordagem sob a ótica do
consumidor, ou seja, existem poucas pesquisas no Brasil que tratam da percepção dos
consumidores em relação ao comportamento socialmente responsável das empresas. Alguns
desses poucos estudos brasileiros foram feitos por autores como Motta e Rossi (2003), Mstvi
(2003), Volpon e Cruz (2004), Romaniello e Amâncio (2005), Serpa (2005) e Serpa e Avila
(2006). O presente artigo buscou complementar os poucos estudos existentes sobre isso,
pesquisando a atitude do consumidor em relação às empresas socialmente responsáveis, seu
comportamento em relação às compras socialmente responsáveis, quais atributos eles mais
valorizam na hora de comprar um produto, se eles estão satisfeitos com sua forma de comprar
atualmente e se eles estão satisfeitos com as informações disponíveis sobre as práticas
socialmente responsáveis das empresas. Ou seja, o estudo buscou evidências sobre a
influência do comportamento socialmente responsável das empresas na intenção de compra
do consumidor. Este estudo possui grande relevância acadêmica, pois há poucos estudos sobre
isto e também possui grande relevância para o meio empresarial, pois busca evidências sobre
o comportamento do consumidor frente às práticas socialmente responsáveis das empresas. O
presente artigo pode ser caracterizado como uma pesquisa descritiva, pois seu objetivo
principal é descrever características de uma determinada população através da utilização de
questionários para a coleta dos dados. A pesquisa também é um levantamento, já que se
caracteriza pela interrogação às pessoas sobre um comportamento que se tem o objetivo de
conhecer. A primeira etapa da presente pesquisa foi realizar uma revisão da literatura para
estudar e se aprofundar sobre o assunto. Foram estudados: o conceito de RSC, os temas que
envolvem o comportamento do consumidor e as pesquisas existentes no Brasil sobre a
responsabilidade social e a decisão de compra do cliente. A segunda etapa consistiu na
elaboração do questionário para a etapa da coleta de dados. A próxima etapa foi a coleta de
dados, em que foram entrevistados 45 estudantes do mestrado acadêmico e do mestrado
profissional de Administração de uma universidade do Rio de Janeiro. Após o tratamento dos
dados, os resultados foram analisados e interpretados. Analisando as questões referentes à
atitude dos consumidores, foi observado que a maioria das respostas foi positiva, ou seja, a
maioria das respostas mostrou que os entrevistados possuem uma atitude positiva em relação
à compra de produtos socialmente responsáveis, eles possuem vontade de fazer esse tipo de
compra e julgam esse tipo de compra como algo positivo. Portanto, os consumidores estão
preocupados com a realização de ações socialmente responsáveis por parte das empresas, e
com isso, eles valorizam a empresa que é socialmente responsável. Analisando as questões
referentes ao comportamento dos consumidores, foi observado que a maioria das respostas
mostra um comportamento negativo em relação à compra de produtos socialmente

responsáveis, ou seja, a maioria dos entrevistados não costuma comprar produtos de empresas
que são socialmente responsáveis. Apesar de eles terem uma atitude positiva em relação aos
produtos de empresas que praticam a RSC, isso ainda não é refletido no comportamento de
compra dos consumidores. Analisando também, a ordem de importância que os consumidores
dão aos atributos do produto, o atributo considerado mais importante foi a qualidade. Após a
qualidade, o atributo mais importante foi o preço. O terceiro atributo mais importante foi a
conveniência. O quarto atributo mais importante foi a reputação socialmente responsável. O
atributo considerado menos importante foi a marca. Analisando as respostas referentes à
satisfação do consumidor com seu comportamento de compra socialmente responsável, foi
observado que a maior parte dos consumidores entrevistados não está satisfeito com seu
comportamento. Ou seja, já foi observado que a atitude dos consumidores é positiva em
relação à RSC e que isso ainda não se reflete no seu comportamento de forma consistente.
Mas pode-se observar, que os consumidores não estão satisfeitos com sua forma de comprar
socialmente responsável, eles mostram uma preocupação em relação a isso. Já em relação à
satisfação com as informações disponíveis sobre as práticas socialmente responsáveis das
empresas, a maioria dos consumidores entrevistados também não está satisfeita com a
quantidade de informações disponíveis. Esse pode ser um motivo pela qual eles ainda não
estão muito engajados nesse tipo de compra. Com isso, pode se observar que se as empresas
fizessem uma divulgação maior de suas ações de RSC, elas teriam uma oportunidade de atrair
consumidores, já que eles têm uma atitude positiva em relação a isso e estão insatisfeitos com
seu modo de comprar socialmente responsável. Portanto, o estudo mostrou que os
consumidores entrevistados possuem uma atitude positiva em relação à compra de produtos
de empresas socialmente responsáveis, porém, em relação ao seu comportamento, na prática
observa-se que o consumo de produtos de empresas que praticam a RSC ainda é incipiente.
Os consumidores ainda compram poucos produtos socialmente responsáveis. Mas há indícios
de que os consumidores querem mudar seu comportamento, pois os consumidores se
mostraram insatisfeitos em relação a seu comportamento de compra socialmente responsável.
Porém, é importante ressaltar que o produto de empresa socialmente responsável deve ser de
qualidade, já que é um atributo que o consumidor valoriza. Enfim, o estudo contribuiu para
mostrar que o comportamento socialmente responsável das empresas afeta a atitude dos
consumidores e está começando a afetar seu comportamento, porém ainda de forma
incipiente. As empresas podem despender esforços para contribuir para a mudança do
comportamento de compra socialmente responsável dos consumidores.

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA: UMA ANÁLISE A PARTIR
DA VISÃO DOS GESTORES HOSPITALARES
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RESUMO ESTENDIDO

A Responsabilidade Social tem assumido um papel cada vez mais importante
nas estratégias de gestão nas organizações. Pressionadas por uma legislação restritiva e
devido ao aumento de custos em relação ao uso dos recursos naturais, um número cada
vez maior de empresas tem superado o paradigma que prevaleceu até a década de 80, de
que o meio ambiente e a competitividade seriam variáveis antagônicas. No entanto, essa
ferramenta, que, até meados dos anos 90, praticamente se restringiu ao setor produtivo,
começa a ser cada vez mais difundida também no setor de serviços, em especial nos
serviços hospitalares.
No estágio atual em que se encontra a economia mundial, o reconhecimento
dessa ferramenta no setor de serviços hospitalares é fundamental para a mitigação de
impactos negativos ao meio ambiente e para a sociedade como um todo. Toda a
atividade pertencente ao setor de hospitalares, em menor ou maior escala, gera impactos
ambientais em seu dia-a-dia, que incluem o consumo de energia e de água, a geração de
resíduos sólidos e efluentes líquidos, poluição do ar, além de alterações nos
ecossistemas e ambientes naturais. Muitos desses impactos poderiam ser evitados ou
restringidos, caso essas atividades incorporassem medidas para a racionalização dos
recursos naturais.
O setor hospitalar tem uma importância econômica cada vez maior nos países
desenvolvidos._Além de sua importância econômica, o modo particular de
funcionamento dos hospitais envolve uma gama de atividades que apresenta grande
potencial para a geração de impactos ambientais. Essas organizações operam 24 horas
por dia, 365 dias no ano, possuem equipamentos diversos para a produção de alimentos,
consomem óleo combustível para a geração de energia e demandam também uma
variedade de outros recursos comuns em quantidades consideráveis, incluindo borracha,
plásticos e produtos do papel.
Nesse contexto, os hospitais executam funções muitas vezes semelhantes àquelas
encontradas na indústria, tais como lavanderia, transporte, limpeza, alimentação, processamento
fotográfico, entre outras. Porém, de forma distinta de outras atividades, seja industrial ou de
serviços, os hospitais consomem grande quantidade de produtos médicos descartáveis, que são
usados para impedir a transmissão das doenças para seus médicos, pacientes e funcionários.
Com essas características presentes, os hospitais, em sua operação, geram, de um lado,
uma grande quantidade de resíduo e, de outro, demandam grande quantidade de recursos como
energia elétrica e água. Embora, segundo Velez (2004), 85% dos resíduos de um hospital
possam ser reciclados, os 15% restantes são constituídos por materiais infectantes e perigosos,
demandando cuidados especiais para seu manuseio e destinação. É o caso de seringas utilizadas,
anestésico, desinfetantes, reagentes e resíduos radioativos, entre outros.

Os hospitais, entre todas as atividades de serviços, são um dos principais
consumidores de energia elétrica, além de gerarem quantidade significativa de resíduos.

A responsabilidade social constitui uma ferramenta essencial para que as atividades
hospitalares possam conciliar maior eficiência econômica e menor impacto ambiental e
igualdade social.
Há uma crescente preocupação por parte das organizações em compreender seu
conceito e dimensões e incorporá-los à sua realidade. Muitos hospitais já se mobilizaram para a
questão e estruturaram projetos voltados para uma atuação socialmente responsável, investindo
na relação ética, transparente e de qualidade com todos os seus públicos de relacionamento.
Essas iniciativas, apesar de apresentarem resultados positivos, representam, na maioria das
vezes, ações pontuais e desconectadas da missão, visão, planejamento estratégico e
posicionamento competitivo da empresa e, conseqüentemente, não expressam um compromisso
efetivo para o desenvolvimento sustentável.

Nesse contexto, o presente estudo tem o objetivo de analisar as ações de
responsabilidade social desenvolvidas no setor hospitalar do Estado da Paraíba na visão
dos gestores. Este estudo é descritivo de caráter exploratório, utilizando uma pesquisa
qualitativa e um método multicaso que contou com a aplicação de um questionário
composto por 8 dimensões adaptadas do estudo feito pelo instituto Ethos de
Responsabilidade Social contemplando sete grandes temas: valores e transparência;
público interno; meio ambiente; fornecedores; consumidores e clientes; comunidade,
governo e sociedade e de entrevista junto aos gestores dos sete maiores hospitais do
Estado da Paraíba. A escolha da entrevista como técnica é explicada por possibilitar
uma interação maior entre o pesquisador e os pesquisados. O tratamento dos dados
consistiu, de uma análise do conteúdo das entrevistas realizadas. As análises foram
identificadas por códigos que representam o cargo e a unidade hospitalar. Assim, os sete
entrevistados são caracterizados da seguinte forma: Gestor Hospitalar A, B, C, D, E, F e
G.
A atividade hospitalar desempenha um papel central na mitigação e expansão dos
impactos socioambientais. A pesquisa revelou que os gestores estão otimistas. Acreditam que é
possível aliar crescimento econômico com a preservação do meio ambiente, mostra que a
postura dos hospitais pela própria natureza da atividade econômica está voltada para as
questões humanitárias, no entanto, verifica-se na prática, com a quase total ausência de
incineradores para lixo hospitalar, apesar de existir uma preocupação por parte dos gestores com
relação ao destino dos resíduos hospitalares. A maioria considera que a responsabilidade social
é dever do Estado e das ONG´s. Nesse quadro, a incorporação de estratégias de
responsabilidade Social poderia melhorar bastante o desempenho dimensões analisadas,
potencializando ganhos econômicos sociais e ambientais, e contribuindo para o
desenvolvimento sustentável a partir dos esforços para manter o equilíbrio entre as dimensões
ambiental, social e econômica.
As instituições hospitalares cabem primordialmente dois papéis: o primeiro, melhorar as
condições de saúde da população. Segundo, integrar de modo efetivo os sistemas de saúde de
maneira que não sejam considerados isoladamente, fora de um espectro mais amplo de cuidados
e de proteção social. Vislumbrado sob uma perspectiva futura, a efetivação desses papéis é
muito mais ampla do que conceber aos hospitais somente como instituições prestadoras de
serviços.
No contexto dos desafios e perspectivas vivenciadas pelos hospitais o mais importante
está no fortalecimento da sua sustentabilidade corporativa, que se caracteriza como os
resultados de práticas e gestão sustentável como conceito no exercício de sua missão e
compromisso social.
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As sacolas plásticas causam vários danos ao meio ambiente, tais
como a contaminação do lençol freático, em virtude dos metais
pesados que compõem o plástico; além disso, há vários estudos que
alertam para a longa (cem anos) durabilidade do plástico na
natureza. Na atualidade, tem havido no varejo larga oferta de
sacolas plásticas aos clientes, para acondicionamento dos produtos
vendidos. Estas sacolas constituem-se no objeto de estudo desse
trabalho, pois são muito finas e inadequadas para reciclagem, e o
seu descarte tem sido apontado como responsável por inundações,
como foi o caso de Bangladesh em 1988 e 1998, quando causou o
entupimento de sistemas de drenagem e de escoamento de águas.
Por outro lado, o plástico, por ser fabricado a partir de resina
derivada do petróleo, pode causar severos danos ao meio ambiente,
pois entram em sua composição, metais pesados, que são
prejudiciais ao lençol freático. Esses danos ambientais são
potencializados quando se considera a durabilidade do plástico,
pois, de acordo com FABRO et al (2007), este é um material que,
mesmo existindo há apenas um século, ainda não se tem com
precisão o tempo de sua decomposição; sabe-se, porém, que é
superior a 100 anos. Ocorre que o Brasil produz cerca de 3 milhões
de toneladas de plástico (IPT, 2008). Atualmente, 10% do lixo
brasileiro é composto por sacolas plásticas e cada brasileiro utiliza
19 quilos de sacolas por ano. Para se dimensionar a gravidade da
situação ora vivenciada no país, o estado do Rio de Janeiro
consome um bilhão de sacos plásticos por ano e gasta R$15
milhões todo ano para dragar rios e tentar retirar os plásticos que
provocam danos à natureza (REVISTA MEIO AMBIENTE, 2008).
O presente trabalho apresenta os resultados de pesquisa
exploratória e descritiva, que visa conhecer a atitude de clientes do
varejo em relação à sacola plástica (constituída de plástico fino)
ofertada nos pontos de venda do varejo da cidade de São Paulo,
bem como as medidas adotadas até o momento, no Brasil e em
outros países, para coibir a oferta e o uso desse produto. Uma
amostra acidental (não-probabilística), constituída por 250
pessoas, colhida em locais de grande afluxo de pessoas da região
de Santo Amaro, embasou o estudo da atitude do cliente do varejo.
A pesquisa bibliográfica realizada, notadamente em sites de

notícias da Internet, revelou as principais ações empreendidas em
várias partes do mundo, para proteção do meio ambiente em
relação aos efeitos nocivos das sacolas plásticas. Após revisão da
literatura referente ao impacto ambiental do plástico fino e ações
de governos (brasileiro e do exterior) para reduzir esse impacto, foi
realizada pesquisa (survey) junto a uma amostra não-probabilística
acidental de 250 indivíduos responsáveis pelas compras (alimentos)
do domicílio onde residem, com o objetivo de conhecer a atitude
dessas pessoas com relação ao referido produto (mais
especificamente, a sacola que acondiciona produtos adquiridos no
varejo) e o meio ambiente. As entrevistas foram realizadas no
período 10 de abril a 20 de maio de 2008, na região de Santo
Amaro (São Paulo, capital), escolhida em função da facilidade
operacional, e com base em instrumento de coleta de dados prétestado, constituído pelos seguintes blocos: dados pessoais (sexo,
idade e grau de instrução) e dados para identificação da classe
econômica do entrevistado (critério Brasil); destino dado à sacola
plástica recebida do varejista e utilização de produtos alternativos;
participação em campanhas a favor do meio ambiente e
conhecimento de ações contra a sacola plástica; assertivas
relacionadas à atitude do respondente em relação ao meio
ambiente e sacola plástica. Cada uma das treze assertivas foi
avaliada pelos respondentes segundo escala Likert adaptada para
três alternativas (concordo, discordo e não sei) para maior
facilidade e agilidade de resposta. Cabe notar que algumas
questões eram fechadas com resposta única, outras admitiam mais
de uma possibilidade de resposta e outras ainda eram qualitativas.
A pré-análise dos resultados provocou a eliminação de onze
questionários, em virtude de preenchimento incompleto (recusa em
responder às questões de ordem econômica). Os demais dados
foram analisados por meio de técnicas da estatística descritiva,
inferência (testes não-paramétricos) e multivariada (análise
fatorial). Convém destacar que a análise fatorial objetiva encontrar
um conjunto de fatores latentes em um conjunto maior de variáveis,
e que possa resumir, com mínima perda, a informação existente;
possibilita também, a seleção de variáveis que representem o
conjunto original. Para facilidade de interpretação costuma-se
promover a rotação das cargas fatoriais, com base no método
Varimax (HAIR Jr. et al, 2006). Os resultados da pesquisa
referentes às medidas adotadas pelos diferentes países apontaram
para a existência de diferentes posicionamentos no contínuo
conscientização-ação: em alguns, como é o caso da Alemanha,
ações existem desde 1991, enquanto em outros , como Espanha e
Noruega, ainda estão sendo feitos estudos para subsidiar decisões
contra a sacola plástica. As providências que vêm sendo tomadas
giram em torno do binômio punição ao ofertante – ônus ao usuário,
sendo que a punição ou é pecuniária ou de reclusão do ofertante.

Os resultados deste trabalho poderão ser úteis para orientar a
elaboração de políticas de preservação ambiental por parte do
governo e iniciativa privada no Brasil.
Palavras-chave: sacola plástica, meio ambiente, atitude do
consumidor da cidade de São Paulo

Um Estudo das Políticas Públicas de Estímulo ao Trabalho dos Catadores de Recicláveis
a partir de Algumas Contribuições do Método Analítico de Michel Foucault
Maria Scarlet do Carmo
Este artigo propõe tratar o lixo como uma produção discursiva tomando os trabalhos de
Foucault (1972, 1980) como método analítico a partir do qual os discursos sobre o lixo são
analizados até que se possa pensar as estratégias de apoio a esse segmento profissional pelo
poder público. Os catadores de reciclável doméstico pós-consumo então, são analisados a
partir das políticas de estimulação ao trabalho deles (MEDINA, 2000, 2007). Essas políticas
são pensadas como práticas que passaram a ser a eles dirigidas pelo poder público em
diversas partes do mundo assim como nas duas últimas décadas na cidade do Rio de Janeiro
em função de uma conjuntura favorável ao reaproveitamento de resíduos como um mercado
promissor. Mediante o estabelecimento de uma genealogia (FOUCAULT, 1972), este artigo
procura mostrar os discursos que dominaram o que se diz sobre o lixo em diferentes
momentos (questão sanitária, ambiental e econômica) e que levaram a que estratégias
diferentes fossem direcionadas ao catador. Tendo mostrado isso procura, através do conceito
de sujeito em Foucault (1995) identificar as subjetividades que emergem a partir das regras de
que se valem cada uma das três organizações de catadores observadas. É proposto que a
concomitância entre a idéia do lixo como uma ameaça ambiental (problemas de vazão e
escassez de recursos) - e que por isso exige uma mudança de postura dos gestores das cidades
e da sociedade (consumidora e geradora) - e como uma fonte de renda (objeto de valor) e que
pode tirar o catador da marginalidade – teria levado a que o poder público da cidade do Rio de
Janeiro entre as décadas de 1990 e de 2000 passasse a lançar políticas de estímulo ao trabalho
dos catadores. Foram realizados estudos exploratórios em três cooperativas de catadores
apoiadas pelo poder público entre os anos de 1994 e de 2003 na cidade do Rio de Janeiro.
Três gestores públicos municipais e 66 catadores foram escutados mediante entrevistas
abertas e semi-estruturadas (17 e 49 respectivamente) realizadas entre os anos de 2002 e 2004.
Materiais de jornais (ou mídia impressa) e a literatura sobre catadores oriunda de periódicos e
textos acadêmicos também foram levantados. Assim como livros que falam, além do catador
e sobre o lixo especificamente. Este artigo parte da crença de que melhorar as condições
econômicas e sociais do catador implica em mudar o modo como a catação e os catadores são
constituídos. Para trabalhar no sentido de mudar essas condições, então, é preciso primeiro
compreender o processo de constituição, e construção, da catação e dos catadores. Nesse
sentido este artigo procura investigar, quais as regras que permitiram a emergência das
cooperativas observadas ao longo dos estudos exploratórios. Para isso, no entanto, é preciso
compreender o que permitiu a implantação delas. É mediante essa empreitada que acaba-se
por chegar, inicialmente, à problematização do lixo e posteriormente ao catador como um
sujeito do discurso. De acordo com o construcionismo não há realidade externa ao eu, de
modo que tudo é construído por meio da interação social, logo, do discurso (HARDING,
2003). Embora alguns construcionistas sejam a-históricos, muitos seguem a perspectiva de
Foucault sobre a necessidade de compreensão histórica dos modos como a construção social
se desenvolve. Segundo Harding (2003), enquanto um dos maiores teóricos do
construcionismo social seriam os autores Berger & Luckman (1976), Foucault e Kuhn (2000),
embora nem sempre mencionados, seriam os dois escritores cujas obras forneceriam os
recursos necessários para os trabalhos dos construcionistas sociais. Ao se empreender uma
arqueologia e uma genealogia do lixo foi possível compreender sobre as propostas as políticas
de estímulo ao trabalho dos catadores pelo poder público da cidade do Rio de Janeiro como
estratégias pautadas em modelos de organizações capazes de levar à obtenção de bons
resultados no comércio da reciclagem: um retorno eficiente da mercadoria ao ciclo de

produção. Mas da mesma forma permitiu a emergência de um sujeito que este artigo procurou
por ele ter sido engendrado. Os modelos de organização observados ajudaram a vislumbrar
quais seriam as suas alternativas. Não cabe aqui julgar se são certas ou erradas, mas as
possíveis no momento e as que dão possibilidades a eles de continuarem subsistindo a partir
do lixo como sempre o fizeram, ou como passaram a ter que fazer à medida da necessidade de
sobreviverem. Não cabe mais falar de estigma ou de desemprego, como termos comumente
associado a esses grupos, mas de falar, ou discutir modos de atendimento ao mercado que os
permita participar da regras de formação do discurso sobre o lixo como pessoas que possuem
um conhecimento tácito ou que apresentam disponibilidade para adquiri-lo, enquanto a
condição estrutural que comumente procura justificar a sua existência não se altera. É possível
afirmar, a partir das contribuições do método analítico de Foucault que os catadores possuem
potencial para gerirem suas estruturas de trabalho (elaborar as regras do discurso que forma as
organizações de que poderiam participar como membros). De modo que a hierarquia de
conhecimentos deve ser colocada em questão quando dessas políticas públicas de estimulação
que, mesmo que ajudem a fundar o catador para a sociedade, deve permitir a ele construir as
regras das organizações em que trabalham.

A Implantação do Balanço Social em uma Instituição de Saúde sem fins lucrativos: o
caso da Santa Casa da Misericórdia de Santos
João Eduardo Prudêncio Tinoco – Universidade Católica de Santos
Carlos Masaji Miashiro – Universidade Católica de Santos
Ivam Ricardo Peleias – Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado
Léo Tadeu Robles – Universidade Católica de Santos
Este artigo descreveu e avaliou as etapas que compuseram o processo de implantação,
elaboração e de divulgação do Balanço Social da Santa Casa da Misericórdia de Santos, uma
instituição de saúde sem fins lucrativos, fundada por Brás Cubas em 1543, e analisou as
informações nele evidenciadas nos exercícios de 2004, 2005 e 2006. Foram identificados os
aspectos críticos para o processo de elaboração, bem como evidenciou e analisou indicadores
específicos do desempenho hospitalar da instituição. A introdução abordou a problemática da
ética e da responsabilidade social que vem sendo cobrada das organizações, como um estágio
mais avançado do exercício da cidadania. Foram analisados os trabalhos de estudiosos do
assunto, identificando-se que uma forma de as empresas atenderem a tais demandas da
sociedade é a elaboração e publicação do Balanço Social. Em um processo evolutivo,
identificou-se que as questões sobre ética e responsabilidade social integram a governança
corporativa, como uma forma de atender aos reclamos dos atores internos e externos às
organizações. Relativamente à elaboração do relatório, destacou-se a necessidade de um
trabalho prévio de pesquisa, além de em muitas ocasiões ser necessário contar com ajuda
externa à organização interessada. A implantação requer esforços de várias naturezas,
contexto que revelou a oportunidade de descrever e comentar a implantação na Santa Casa de
Misericórdia de Santos, bem como revelar algumas informações ali publicadas. A revisão da
literatura abordou cinco temas relevantes para o trabalho realizado: objetivos e funções do
Balanço Social; fases para sua implantação; fontes de informações a serem consultadas e
usadas; princípios e limites do Balanço Social; como instrumento de gestão. Nos objetivos e
funções, verificou-se a fundamentação conceitual, e que os conceitos desenvolvidos por
vários estudiosos convergem para o entendimento de que o Balanço Social é um instrumento
de comunicação e de gestão da atuação das empresas enquanto detentoras de responsabilidade
social. Nas fases para sua implantação, foram identificadas e analisadas as proposições
apresentadas por estudiosos. Sobre as fontes de informações, verificou-se que três áreas
exercem papel relevante como fornecedoras e tratadoras de dados: Recursos Humanos,
Contabilidade e Sistemas de Informação. Neste ponto, foi identificada e debatida a
problemática da ausência de sistemas formais estruturados, bem como a duplicidade de fontes
de informações, situações que requerem atenção durante a implantação do Balanço Social.
Como princípios e limites, foram identificados fatores como privacidade, sigilo,
subjetividade, formalização e utilidade (CARVALHO, 1990), e equilíbrio, exatidão,
periodicidade e clareza (INSTITUTO ETHOS, 2007). Para o uso do Balanço Social como
instrumento de gestão, verificou-se a necessidade de os dados serem analisados criticamente,
demandando uma auditoria específica, para se confirmar a validade e exatidão das
informações a serem fornecidas. O estudo de caso realizado foi de natureza exploratória,
baseado em pesquisa bibliográfica e documental, com processos de coleta por meio de
entrevistas, e análise de conteúdo de elementos históricos obtidos no acervo da Santa Casa.
No histórico da instituição, destacam-se sua importância para a colonização brasileira e na
atração de navegantes de todo o Litoral. Outro fato relevante foi a presença em 1878 do
Imperador D. Pedro II, para lançamento da pedra basilar das novas dependências, cuja
conclusão ocorreu apenas em 1902. Verificou-se também que a Santa Casa foi em maior ou

menor grau afetada pela crise de 1929, além de estar há quase cinco séculos contribuindo
para o ensino e a prática da Medicina, muito antes dos cursos regulares serem implantados no
Brasil. Para o projeto de implantação do Balanço Social foram definidas e realizadas quatro
grandes fases: política; operacional; divulgação e avaliação. A fase política requereu o
envolvimento da alta administração e demais pessoas necessárias à equipe. Nesta fase foram
necessárias etapas de discussão e reflexão, e de busca e obtenção do envolvimento das
diretorias e gerências da Santa Casa. Na fase operacional realizou-se o planejamento da
implantação. Uma etapa do planejamento realizado foi a seleção e montagem da equipe
responsável pelo projeto, que além dos colaboradores internos, contou com dois consultores
especialistas e uma jornalista, os três voluntários. Outra etapa do planejamento foi a definição
do escopo, que permitiu determinar o tipo e quantidade de informações a serem evidenciadas.
Outra foi a identificação e uso das fontes de informações, com especial cuidado para se
evitarem redundâncias e inconsistências. Ainda na fase operacional, foram tratadas a coleta,
processamento, organização e seleção dos dados, seguida de sua consistência e análise e
elaboração do Balanço Social. A Santa Casa empregava 2.855 trabalhadores em 2006. Sobre
as informações contidas no relatório, os dados chamam a atenção pelos volumes apresentados
e revelam a importância da instituição para a Baixada Santista. Em 2003, foram realizados
407.682 atendimentos e, em 2006, 571.839. De 70.064 internações em 2006, 66%, foram via
o SUS - Sistema Único de Saúde, que assiste a população de baixa renda. Em 2006, 40% da
população internada e mais de 50% dos 2.855 trabalhadores registrados eram de fora da
cidade de Santos. Para a divulgação houve o esforço de tornar público o trabalho, a seleção de
uma data significativa (02 de julho, dia de Santa Isabel), extensa divulgação via a mídia
impressa e eletrônica, e o envio de exemplares para todas as Santas Casas do País e para
políticos da Região da Baixada Santista. Na avaliação, percebeu-se a oportunidade em usar o
Balanço Social como instrumento de gestão, via a elaboração em bases permanentes de
determinadas informações necessárias à sua implantação. Nas considerações finais, destacouse a ausência de trabalhos que explorem a implantação do Balanço Social, as problemáticas da
não obrigatoriedade e da falta de padronização, a escassez de publicações de outras entidades
de mesma natureza. Como limitações mereceram destaque a subjetividade na análise das
informações coletadas, eventuais vieses que os participantes podem ter em função de suas
pré-concepções, crenças e valores pessoais. Ficam como recomendações a análise do uso do
Balanço Social como instrumento de gestão do conhecimento e o processo de sua divulgação.

Responsabilidade Sócio-Ambiental do Setor Canavieiro Ante a Legislação
11.241
Autores:
Suellen Moreira de Oliveira
Giuliano Kamimura Condi
Adriana Oliveira Hansen
Fabiano Akiyoshi Nagamatsu
Silvia Nely Moreira
O desenvolvimento tecnológico deixa cada vez mais acirrada a disputa por novos
mercados e por ganho constante de lucros, no entanto, é sabido que cada vez que surge
uma nova tecnologia são criados novos campos de trabalho, enquanto que, outros são
extintos, gerando também um impacto paradoxalmente negativista, pois, se as empresas
encontram meios de reduzir custos, por outro lado, as ciências sociais ficam com um
grande problema − o que fazer com a mão de obra dos cargos que foram extintos? Surge
então uma questão administrativa relacionado com a gestão sócio-ambiental, uma vez
que a mesma se preocupa com o desenvolvimento sustentável e seu impacto gerado no
globo terrestre. Sendo assim o presente artigo tem como objetivo analisar os impactos
sociais causado pela Lei 11.241 de 19 de setembro de 2002, que dispõe sobre á redução
gradativa da queima da palha da cana de açúcar. Para tanto foram realizadas pesquisa
bibliográficas sobre o assunto em questão e uma pesquisa sobre a opinião de alguns
cortadores de cana-de-açúcar, que poderão ficar sem seus postos de trabalho com a
aplicação da Lei, sobre suas perspectivas de futuro. Todos os trabalhadores pesquisados
são funcionários da empresa sucroalcooleira Pioneiros Bionergia S/A, a qual produz
açúcar, álcool, energia e derivados.
Para a realização do trabalho foram realizadas pesquisas bibliográficas e pesquisa de
campo. A pesquisa bibliográfica consistiu na analise de livros de leitura corrente, e
artigos disponíveis em meio eletrônicos e redes eletrônicas. Para a realização da
pesquisa de campo foi utilizado o questionário, o qual constitui de apenas 4 questões,
que considerava a formação e o conhecimento dos entrevistados, abordando os
seguintes aspectos: sexo, escolaridade, faixa etária, aspecto econômico, opiniões dos
rurícolas caso eles venham perder seu emprego pela mecanização, e opinião sobre a
queima da palha de açúcar. O questionário foi preenchido pelos próprios rurícolas (mãode-obra na cultura da cana-de-açúcar).
A presente pesquisa apresenta como limitação a analise subjetiva do
pesquisador/entrevistador e do entrevistado. Outra limitação encontrada é a
generalização, uma vez que apenas a análise desta pesquisa fornece uma base frágil.
Portanto, a mesma não tem a pretensão de proporcionar o conhecimento preciso sobre
as características dos rurícolas frente a essa nova legislação 11.241 sobre o fim da
queima da cana-de-açúcar, mas sim identificar e discutir, a opinião deles e buscar
possíveis práticas e ações, que se adotadas de maneira correta e responsável por essas
empresas pode, contribuir para a minimização dos impactos sociais gerado pela
mecanização da colheita da cana-de-açúcar, desemprego, sem comprometer a
competitividade da empresa frente às questões de legislação.
O resultado da pesquisa mostrou a importância de uma legislação de propriedade
industrial, que contemple o setor sucroalcooleiro e que defenda a questão ambiental,
reside basicamente no seu papel enquanto fomentadora ou inviabilizadora do

desenvolvimento tecnológico brasileiro nessa área, uma vez que a mesma destaca-se na
economia brasileira. O impacto positivo ou negativo vai depender, em grande parte, da
situação na qual se encontram inseridas as empresas canavieiras da área de Sud
Mennucci com relação ao acúmulo de conhecimentos e aos níveis de investimentos
efetivamente realizados para o cumprimento da lei 11.241 de 19/09/2002 no que diz
respeito ao impacto social gerado pela mesma como mostra a pesquisa de campo
exposta neste trabalho. Contudo para avaliar esses resultados é importante avaliar os
impactos inerentes deste processo em todo elo produtivo da organização para em
seguida fazer um analise critica e detalhada desses resultados. A empresa pesquisa para
que esses trabalhadores não fiquem sem condições de estar disputando por novos
trabalhos, a empresa disponibiliza junto com o departamento administrativo diversos
projetos para atender tanto a comunidade quanto os seus colaboradores como também a
inserção de uma alfabetização e curso profissionalizante para os rurícolas que trabalha
na lavoura de cana-de-açúcar, pois assim eles não ficaram limitados por esse novo
desafio, mas que não é todas as empresa privadas que utiliza esse mecanismo e sim
empresas que tem a pré – disposição de estarem incentivando a educação e o progresso
dos seus colaboradores.
Para que esse efeito não seja negativo, as organizações e tanto o governo poderia seguir
para o setor essa estratégia de qualificação e profissionalização para essa mão de obra.
Além disso, como pode ser verificado o nível de escolaridade, 42% dos rurícolas têm
apenas o primário incompleto, atualmente tem que se ter no mínimo o segundo grau
completo para tentar prestar concurso, ou seja, a condição social dos mesmos do setor
de lavouras, o popular “bóias frias”.
A mecanização do corte, embora sendo uma inovação tecnológica importante, á medida
que aumenta a produtividade do trabalho e colabora para a racionalização do processo
produtivo da agroindústria, tem efeitos deletérios evidentes na geração de empregos,
colocando a questão muito além do aspecto econômico. Em outras palavras, a redução
de custos e/ou o aumento da produtividade do trabalho, advindo da adoção do corte
mecanizado, não são suficientes para justificá-las socialmente.
Se o processo parar nesse estagio e nada for feito além da mera adoção da técnica, podese ter certeza de que os custos desse processo serão pagos pelos trabalhadores da cana.
Por outra parte, se quiser alterar essa lógica, há que se ter clareza sobre a
responsabilidade dos agentes sociais nesse contexto de modernização, para que se
possam distribuir de forma eqüitativa os custos sociais aos envolvidos na questão.
Palavra chave: Lei 11.241, responsabilidade sócio-ambiental e mecanização do corte
da cana-de-açúcar.
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As transformações sócio-econômicas dos últimos 20 anos afetaram profundamente o
comportamento de empresas até então acostumadas à exclusiva maximização dos
lucros, chamando a atenção para novas configurações do mercado e a importância de se
trabalhar com as questões sociais e ambientais. A partir dessas novas pressões, vindas
de fora do ambiente empresarial, as empresas passaram a ser cobradas e vistas não
somente pelos seus resultados econômicos, mas também sociais e ambientais. Esse
movimento, que ao surgir pregava por responsabilidade social, expandiu-se e se tornou
no movimento pela responsabilidade social e ambiental - a Responsabilidade Social
Empresarial, com a sociedade sinalizando que priorizará ações consideradas
“sustentáveis”, isto é, que não comprometam o futuro da própria sociedade.Dentro
desse contexto, é possível afirmar-se que as organizações e, consequentemente os
arranjos produtivos, objeto do presente estudo, devem buscar a sustentabilidade, isto é,
devem promover, de forma equilibrada e harmônica, crescimento econômico e
qualidade de vida sem dissociarem-se das responsabilidades com o meio ambiente e a
sociedade. Portanto, é possível afirmar-se que essa nova realidade exige que, ao tratarse da competitividade de uma determinada empresa, ou de um determinado aglomerado
industrial as questões relacionadas à sustentabilidade, tanto dos locais nos quais as
empresas encontram-se inseridas, como delas próprias, devem ser incluídas. Ou seja, ao
analisar-se uma empresa ou um determinado arranjo produtivo local, não basta levantar
os indicadores econômicos, mas também todos os chamados indicadores de
sustentabilidade. Isto é, parte-se do pressuposto de que não basta somente que as
empresas sejam competitivas, mas também sustentáveis, assim como os locais onde elas
estão instaladas, do contrário esta “suposta” competitividade pode durar pouco. Desta
forma, o presente trabalho questiona como o Arranjo Produtivo Local de Calçados de
Campina Grande/PB pode ser avaliado a partir dos indicadores de sustentabilidade, bem
como das questões ambientais e sociais e de que forma isso pode influenciar na
competitividade dessas empresas?A escolha pelo arranjo calçadista campinense deu-se
por ser o arranjo de formação mais antiga no Estado da Paraíba, ser caracteristicamente
path dependent e possuir forte territorialidade, solidamente enraizado na história
econômica e social da cidade, pois Campina Grande teve na indústria do couro um
elemento decisivo de dinamização de sua economia, e ainda hoje o setor é importante
para a economia local. Assim sendo, o objetivo do presente trabalho consiste em
analisar o Arranjo Produtivo Local de Calçados de Campina Grande através da
avaliação de sua competitividade e da mensuração dos indicadores de sustentabilidade
do município, sob a ótica do desenvolvimento sustentável, bem como os indicadores de
responsabilidade social e ambiental das empresas. Ou seja, embora a avaliação da
Responsabilidade Social das empresas já inclui as questões ambientais, optou-se por
aprofundar mais a questão e isto se deu em função do forte impacto ambiental próprio
da atividade do APL: couros e calçados. Com isso, decidiu-se, num primeiro momento
separá-las e avaliá-las separadamente para, posteriormente, fazer uma avaliação em

conjunto. Trata-se, portanto, de uma pesquisa com enfoque exploratório e descritivo.
Exploratório no sentido de que busca maior familiaridade em relação a um fato ou
fenômeno e descritiva por analisar uma realidade. Quanto aos meios utilizados na coleta
de dados, a pesquisa é bibliográfica, documental e de campo. Bibliográfica por ser o
estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas,
jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral. Documental por
necessitar de informações de documentos comprovados para construção dos Índices de
Desenvolvimento Sustentável. A pesquisa é de campo por coletar dados primários para
a analise da competitividade, bem como da responsabilidade social e ambiental das
empresas calçadistas, através da aplicação de um formulário estruturado in loco para
análise, qualitativa e quantitativa, objetivando uma melhor compreensão dos aspectos
da situação em estudo.O estudo foi realizado em 22 empresas dum total de 37 empresas
calçadistas que compõem o APL de Campina Grande (FIEP, 2006). Desta forma, e
segundo o cadastro industrial da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba - FIEP
(2006), a amostra da pesquisa foi de 60%, com os sujeitos da pesquisa sendo
constituídos pelos administradores das empresas de calçados. A partir dos dados
obtidos no Banco de Dados da Federação da Indústria e Comércio da Paraíba – FIEP
efetuou-se o primeiro contato, por telefone, para, na seqüência, efetivar-se a visita in
loco, com o objetivo de preencher o formulário estruturado, contendo 172 questões
relacionadas aos construtos competitividade e responsabilidade social e ambiental. A
partir das referencias e dos conceitos utilizados no estudo, ou seja, Competitividade e
Desenvolvimento Sustentável, constata-se que o APL de Calçados de Campina Grande,
não se apresenta competitivo, embora consiga sobreviver competindo localmente, com
baixa qualidade e preço baixo, o que de certa forma acaba obrigando a competição
interna, não se apresentando como melhor estratégia em se tratando de arranjos
produtivos, pois dificulta a cooperação entre as empresas que fazem parte dos mesmos.
Como agravante, o APL apresenta fortes restrições relacionadas à Responsabilidade
Social e Ambiental, o que poderá comprometer o desempenho das mesmas, no curto e
longo prazo.Por outro lado, foi possível perceber que algumas práticas voltadas à
preservação do meio ambiente já estão aflorando. Mas faz-se necessário, também,
destacar que esse processo vem ocorrendo de forma muito tímida e muito mais por
motivos econômicos que de conscientização. Desta forma, os dados obtidos na pesquisa
permitem concluir-se que o Arranjo Produtivo Local de Calçados de Campina Grande
não é sustentável e estão apontando para a necessidade de uma mudança de postura dos
empresários, com estes passando a considerar a sustentabilidade como uma estratégia
competitiva.

CONSUMO CONSCIENTE E CAPITAL SOCIAL: MEDINDO A RELAÇÃO ENTRE
OS CONCEITOS
Apesar do elevado padrão individualista de consumo ser almejado por quase todas as
nações, especialmente pelo mundo ocidental subdesenvolvido, condicionantes históricoculturais impossibilitam sua concretização. Assim sendo, o padrão de consumo adotado pelos
países afluentes jamais poderia ser estendido às demais sociedades, devido a própria
impossibilidade do meio ambiente natural absorver os impactos advindos dessa adoção
(FURTADO, 1981; LEIS, 1999; FURRIELA, 2001).
No início dos anos 80, Furtado (1981) já afirmava que a hipótese de generalização das
formas de consumo que prevaleciam nos países afluentes não tinha cabimento. O custo deste
estilo de vida, em termos de depredação do mundo físico, é de tal forma elevado que toda a
tentativa de generalizá-lo levaria inexoravelmente ao colapso da civilização atual.
Por outro lado, o tema do entrelaçamento entre produção limpa e consumo
ambientalmente responsáveis se configura como o mais avançado terreno de debate e
intervenção no campo ambiental (MANZINI e VEZZOLLI, 2002). Entretanto, a dificuldade
reside em como promover inovações sustentáveis dentro de uma economia de mercado que
seleciona produtos e processos, não com base no critério ambiental, mas sim na lucratividade
que, por sua vez, é influenciada pela demanda (FREEMAN e SOETE, 1997 apud DIAS E
MOURA, 2007).
Ao ter consciência dos impactos positivos ou negativos na economia, nas relações
sociais, na natureza e no próprio indivíduo no momento da escolha do que comprar, de quem
comprar e definir a maneira de usar e como descartar o que não serve mais, o consumidor
pode buscar maximizar os impactos positivos e minimizar os negativos, desta forma
contribuindo com seu poder de consumo para construir um mundo melhor. Isso é o consumo
consciente considerado na visão do Instituto Akatu (2008). Resumidamente, é um consumo
com consciência de seu impacto e voltado à sustentabilidade.
Não se deve desconsiderar que o consumo é uma importante faceta da economia e um
meio para sobrevivência material da humanidade. Todavia, o foco abordado é a prática do
consumir que ultrapassa as barreiras do necessário, e passa a tornar-se um estratificador da
população, um divisor e gerador de grupos. Uma alternativa economicamente viável que
também gera riqueza à sociedade, sem, contudo, dizimar o bem comum, a igualdade e a
justiça é o capital social (ARAÚJO, 2003).
O conceito de capital social, ao medir o potencial de produção de riqueza que flui das
diversas formas de associação coletiva, permite explorar os impactos da sociedade civil no
desempenho econômico. Desde o surgimento do conceito, ele vem sendo utilizado para
explicar uma série de fenômenos sociais. Grande parte das pesquisas tem focado o papel do
capital social no desenvolvimento do capital humano (COLEMAN, 1988 e LOURY, 1977,
apud NAHAPIET e GHOSHAL, 1998), no desempenho econômico (BAKER, 1990, apud
NAHAPIET e GHOSHAL, 1998), no desenvolvimento de regiões (PUTNAM, 2002) e de
países (FUKUYAMA, 1996).
Diferente de outras formas de capital, o capital social aumenta com o uso
(BOURDIEU, 2003b). A interação é, portanto, é uma precondição para o desenvolvimento e a
manutenção do capital social. Principalmente, a dimensão relacional do capital social (como,
confiança, normas, obrigações e identificação social) cresce em redes onde os elos são fortes,
multidimensionais e recíprocos (NAHAPIET e GHOSHAL, 1998).
A importância do tema deve-se principalmente, ao fato do capital social ser uma das
dimensões necessárias para o desenvolvimento local sustentável. Vinculado aos conceitos de
capital social e de desenvolvimento local, surge o conceito de comunidade cívica (PUTNAM,
2002). Dessa forma, a avaliação do grau de civismo de uma comunidade pode revelar fatores

importantes para o planejamento e implementação de ações no campo da gestão social, seja
no caso de políticas públicas ou de programas privados voltados ao desenvolvimento das
localidades. Por esta razão é relevante avaliar o nível de capital social de uma comunidade
como forma de identificar pontos de alavancagem para as ações sociais promovidas pelo
poder público, por empresas privadas ou por entidades do terceiro setor.
O exercício da cidadania e civismo, que envolve também o processo de mobilização
social no comportamento dos consumidores, pode ser desenvolvido pelo acesso às
informações que induzam a consciência coletiva. O consumidor consciente busca disseminar
o conceito e a prática do consumo consciente, fazendo com que pequenos gestos realizados
por um número muito grande de pessoas promovam grandes transformações. É uma
contribuição voluntária, cotidiana e solidária para garantir a sustentabilidade da vida no
planeta (INSTITUTO AKATU, 2008).
Isso posto, o estudo propôs a mensuração dos comportamentos de consumo consciente
e a verificação da existência de relação destes com o nível de capital social dos respondentes.
Como propósito futuro espera-se levantar insights para a construção de ações sociais promovidas por empresas privadas, governo ou sociedade civil -, as quais respondam aos
desafios do consumo sustentável.
A metodologia utilizada neste estudo foi a pesquisa quantitativa, realizada na cidade
de Caxias do Sul, Brasil, tendo como amostra os estudantes de Administração de uma
instituição de ensino superior local. Foram utilizadas estatísticas descritivas, análise fatorial e
análise de variância.
Os resultados apontam que os respondentes ainda não praticam o consumo sustentável.
A relação do nível de consciência ambiental nos comportamentos de consumo com o nível de
capital social dos entrevistados aponta as variáveis vinculadas à proatividade no contexto
social e à tolerância à diversidade, como sendo significativas no processo de construção social
que leva ao consumo consciente. Além disso, sobre a avaliação do capital social, as variáveis
relacionadas à participação na comunidade obtiveram os menores níveis de capital, enquanto
as variáveis relacionadas ao ambiente de trabalho obtiveram os melhores desempenhos. A
análise das descobertas da pesquisa leva em conta os aspectos socioculturais da região em
estudo e procura, assim, construir relações entre os conceitos.

Eco-eficiência na Indústria de Petróleo: O Estudo do Craqueamento Catalítico na
Petrobras
Autor: Samuel Ramirez Corradi
A década de 90 trouxe como novo desafio à responsabilidade ambiental. As políticas de
tratamento e gestão ambiental, outrora negligenciadas, tornaram-se pressupostos e a
imagem de empresa responsável atingiu elevada importância. O desleixo em relação ao
meio ambiente, nas décadas anteriores, realmente mostra que a responsabilidade
ambiental não era questão importante na visão da época. Era um fato normal dispor,
indiscriminadamente, dos recursos não renováveis, descartar resíduos sem tratamento
adequado, liberar gases poluentes sem tratamento contribuindo assim para graves
problemas ambientais como extinção de espécies, aquecimento global, contaminação de
solos e recursos hídricos, bem como, para o esgotamento dos recursos não renováveis.
A partir de então o foco de atuação das empresas não mais pode ser unicamente
aumentar a capacidade produtiva. Seria necessário produzir mais, mas com maior
eficiência. Ao mesmo tempo, as demandas para um melhor desempenho ambiental nas
empresas cresceram desde a sociedade, os clientes, os governos e os consumidores.
Além disso, a eficiência ambiental muitas vezes leva a uma maior eficiência econômica,
já que melhorias ambientais implicam redução de consumo e desperdícios, tornando os
processos mais eficientes. A isto chamamos eco-eficiência.
No presente trabalho, o foco é a eco-eficiência, destacando a maior eficiência na
utilização dos recursos, a busca pela sustentabilidade corporativa e a gestão de resíduos.
A partir dos conceitos de eco-eficiência e gestão ambiental, a pergunta que se buscou
responder neste trabalho é:
Em um estudo de caso de uma empresa do setor petrolífero, como se dá o processo de
inovação tecnológica para gerar eco-efieciência?
Partimos do pressuposto de que as inovações tecnológicas são meios importantes para
impulsionar negócios mais sustentáveis, propiciando às empresas novas opções de
criação de valor e apresentamos no presente trabalho algumas inovações tecnológicas
utilizadas pela Petrobras desenvolvidas e patenteadas pelo centro de pesquisas da
empresa.
Realizou-se um estudo de caso em unidades de refino na Petrobrás, em que se buscou
entender como se deu o processo de desenvolvimento da tecnologia PACRC (Petrobras
Advanced Conversor), o porquê do desenvolvimento e qual foi o ganho ambiental
atingido com a adoção de tal conversor.
Os instrumentos utilizados no desenvolvimento desse estudo de caso foram a análise de
documentos (Procedimentos e relatórios da empresa, estudos acadêmicos realizados na
empresa) e as entrevistas com profissionais da empresa que permitiram coletar dados
para correlacionar a literatura consultada sobre o tema e as características específicas do
ocorrido na empresa.
Por se tratar de um estudo de caso cuja análise de dados assumiu um caráter
predominantemente qualitativo, não se baseou em critérios numéricos para garantia de

representatividade da amostra estudada. A pesquisa foi realizada em forma de estudo de
caso buscando detalhar alguns processos ocorridos dentro da Petrobras.
Entretanto lançou-se mão também de recursos de pesquisa bibliográfica e investigação
documental.
Para coleta de dados, buscou-se conversar e discutir com empregados da empresa que
atuam no centro de pesquisas da Petrobras, na sede da empresa e que empregados que
trabalham em refinarias. O requisito básico para as entrevistas foi os entrevistados terem
vivenciado a fase em que a Petrobras iniciou e realizou as alterações nas unidades FCCs
(Fluid Catalitic Cracking) de suas refinarias, desenvolveu seu próprio conjunto
conversor (PACRC – Petrobras Advanced Conversor) e o sistema PASS, vislumbrando,
assim, os por quês e as conseqüências das alterações promovidas.
Foi necessário conversar com profissionais da empresa para melhor compreender e
enriquecer as visões constantes nos documentos analisados e na literatura, com as
percepções dos profissionais da empresa com os conhecimentos sobre a tecnologia FCC
existentes na empresa, como ocorreu o desenvolvimento da tecnologia, os elementos e
motivações que contribuíram para isso, bem como as políticas e direcionamentos
adotados pela empresa.
Buscou-se identificar o direcionamento das políticas ambientais da Petrobras analisando
os procedimentos da empresa bem como entrevistando profissionais da empresa que
desempenham funções nas áreas de resíduos, logística reversa, SMS (Segurança, Meio
Ambiente e Saúde) e emissões.
Os documentos analisados neste estudo referem-se aos procedimentos corporativos e ao
conteúdo sobre o tema explorado no curso de capacitação dos engenheiros mecânicos
da Petrobras.
Na literatura, foram pesquisados os históricos da Petrobras e do mercado petrolífero
mundial no que tange ao mercado de consumo, suas necessidades e desafios, bem como,
buscou–se identificar as características do mercado mundial no setor petrolífero,
analisando assim as influências das demandas de mercado na geração das inovações.
Este trabalho se justifica pela possibilidade de identificação das motivações e como
ocorreu o desenvolvimento de uma nova tecnologia no processo de refino que se refletiu
em processo mais eco-eficiente e demonstrar que é possível para uma empresa do setor
petrolífero, que utiliza recursos naturais não renováveis, apresentar preocupação
ambiental e atuar de modo mais responsável e sustentável.
A principal contribuição reside na constatação de que uma tecnologia desenvolvida com
motivação predominantemente econômica pode implicar ganhos em diversas áreas
inclusive na ambiental e até mesmo em um setor como o petrolífero que é alvo de
preconceito ambiental por utilizar recursos não renováveis.

Responsabilidade Social Corporativa:
Estado-da-Arte da Produção Científica no Exterior e no Brasil
Robson Freire
Maria José Barbosa de Souza, Drª
A responsabilidade social corporativa (RSC) entendida como a ampliação do papel empresarial
além de seu escopo econômico e de suas obrigações legais, ainda é um tema em construção na
literatura acadêmica. Mesmo que a discussão sobre RSC tenha se intensificado desde os anos 1950,
especialmente no meio acadêmico norte-americano, não há consenso em torno de um conceito
amplamente aceito e a procura por um paradigma que possa integrar os construtos relacionados a
esse assunto ainda não teve êxito. Tendo em vista o debate que ocorre na academia brasileira acerca
do assunto, surge a seguinte questão de pesquisa: como se apresenta a evolução da produção
científica sobre a responsabilidade social corporativa, na esfera internacional e no Brasil? Para
responder a essa questão definiu-se como objetivo geral deste trabalho analisar o estado-da-arte da
produção científica a respeito da RSC no exterior e no país. Mais especificamente, buscou-se
levantar a bibliografia sobre a Responsabilidade social corporativa; descrever a evolução do
conceito nos dois contextos; e analisar os estudos brasileiros à luz da abordagem de Schwartz e
Carroll (2007), que procura integrar construtos aparentemente antagônicos, mas que se
complementam, como responsabilidade social, ética empresarial, cidadania corporativa, gestão de
stakeholders e sustentabilidade. Para tanto, realizou-se um estudo exploratório, constituído de
fontes secundárias, baseado em artigos, internacionais e nacionais, bem como em anais de
congressos nacionais, classificados pelo sistema Qualis da CAPES como categoria A e B,
disponibilizados nas bases de dados eletrônicas EBSCO, PROQUEST, SAGE, e nos sites da
Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD) e do Encontro
Nacional de Engenharia da Produção (ENEGEP). A seguir, efetuou-se a leitura dos resumos e dos
textos na íntegra, a fim de tornar possível um procedimento de categorização dos 309 artigos
encontrados. O estudo realizado mostrou que a discussão internacional sobre RSC iniciou-se no
final do século XIX, com a abordagem clássica de Carnegie (1899) sobre a responsabilidade social
das grandes empresas. Mas, somente em 1953, a obra de Bowen dá início a Era Moderna da RSC.
Na década de 1960, a RSC passa a ser entendida como um dever social mais amplo, que evoluiu do
nível individual para o corporativo. Também surge uma corrente do pensamento que se contrapõe a
essa idéia e questiona a responsabilidade da empresa como ente social (FRIEDMAN, 1962;
HAYEK, 1967). Nos anos 1970 e 1980, o debate sobre a RSC explora a idéia de maximização da
utilidade e fonte de lucro. Os diferentes modos de abordar o assunto acrescentam-lhe outras
vertentes que ultrapassam os objetivos econômicos da empresa, sendo a responsabilidade pública,
responsividade, estratégia e o desempenho social o grande foco de atenção da RSC nesse período. A
partir dos anos 1990 são incorporados outros temas ao conceito de responsabilidade social
corporativa, tais como, teoria dos stakeholders, cidadania corporativa, desempenho financeiro e
rentabilidade. E finalmente, nessa década, na busca de um paradigma, é sugerido que conceito de
RSC mantenha uma relação de complementaridade entre ética empresarial, cidadania corporativa,
gestão de stakeholders e sustentabilidade. Atualmente, o foco de análise acadêmica incide sobre os
efeitos dos investimentos em RSC aplicados aos diferentes stakeholders nos resultados econômicofinanceiros das organizações. Ao se considerar os estudos sobre RSC no Brasil, observa-se que os
debates entre os acadêmicos são muito recentes, pois no principal fórum de discussão nacional, o
EnANPAD, essas reflexões se intensificaram somente a partir do ano 2000. Os primeiros artigos,
que surgiram ao final da década de 1960, ainda não abordavam o termo responsabilidade social de
maneira declarada, no entanto, os ensaios de 1979, publicado na Revista de Administração de

Empresas (RAE), já utilizavam a expressão responsabilidade social explicitamente. Efetivamente,
nos anos 2000, o assunto começou a ganhar espaço na maioria dos periódicos e eventos científicos
da área de administração no país, pois, mais de 90% da produção acadêmica analisada concentramse na última década, com predominância para as pesquisas relacionadas à pratica de RSC e em sua
maioria trata a RSC isoladamente, com reduzida inter-relação com os demais construtos propostos
por Schwartz e Carroll (2003). A análise sobre a produção científica a respeito de RSC, nos dois
contextos, permite concluir que o desenvolvimento teórico acerca do tema, no exterior, compreende
a reflexão sobre seu conceito e a criação, aplicação, discussão e o aperfeiçoamento de modelos.
Além disso, discute-se a integração entre construtos complementares, visando à consolidação de
uma teoria amplamente aceita e à definição de um paradigma. No Brasil, apenas na década atual os
estudos se intensificaram, o que justifica o fato de as discussões se concentrarem em pesquisas
baseadas mais na prática da RSC do que na evolução de conceitos, aplicação de modelos e
construção de uma teoria adaptada ao contexto nacional. A relevância desta investigação está em
apresentar o estado-da-arte sobre a RSC tanto no exterior, quanto no Brasil, contribuindo para a
ampliação do conhecimento científico no meio acadêmico, na medida em que apresenta a evolução
teórica de RSC a partir da década de 50, mostra a preocupação da comunidade científica na busca
da construção de um paradigma e propõe uma reflexão sobre o assunto. Se bem que o trabalho
apresente uma contribuição importante para os estudiosos de RSC, apresenta uma limitação, por ter
focalizado apenas os trabalhos da área de administração e também em virtude de a investigação ter
se baseado somente em artigos disponíveis em meio eletrônico. Como sugestão para futuras
pesquisas recomenda-se ampliar o escopo das investigações incorporando trabalhos que estudem a
responsabilidade social corporativa na filosofia (ética), sociologia, psicologia e direito, bem como
em livros e artigos impressos que não constam nas bases de dados eletrônicas. Sugere-se ainda
realizar estudos, aplicando os principais modelos de RSC à realidade brasileira, como por exemplo,
o modelo de Três Dimensões da RSC e o modelo VBA de Schwartz e Carroll (2003; 2007), e
empreender investigações comparativas entre os resultados de pesquisas nacionais e internacionais,
efetuadas em parceria com instituições estrangeiras.

O Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos Sul-Fluminense, sua
Formação e Aspectos Institucionais.
Resumo ampliado
Este artigo descreve, a partir de um estudo de caso, o processo de mudança institucional
ocorrido no país e promovido pela sociedade em função da necessidade de resolver um
problema ambiental, representado pela destinação inadequada de resíduos sólidos de
varias cidades. A partir de um arranjo institucional na forma de leis Federais e
Estaduais, como a Política Estadual para Resíduos Sólidos, Lei dos Consórcios Públicos
e a Lei Nacional de Saneamento Básico que possibilitou a criação de uma organização
pública de governança partilhada pelos diversos entes federativos com o objetivo de
melhorar a qualidade de vida e ambiental da sociedade. O Consorcio Intermunicipal
formado a partir deste arranjo possibilita a gestão dos resíduos sólidos na região através
de um processo participativo. O problema da destinação do lixo doméstico urbano é
antigo e muito já se tem escrito e discutido a respeito do assunto. Somente quando se
passou a entender que as soluções devem ser sempre locais, começamos a ver alguns
programas, quando implementados com rigor, apresentar resultados satisfatórios.
Utilizamos aqui o conceito de eficiência adaptativa das instituições (North -1990) onde
através de um processo incremental as instituições e as organizações são construídas,
progressivamente, adaptando-se à realidade local. No processo de aprender fazendo,
quando as soluções de ontem não são mais adequadas hoje, a passagem de um arranjo
para se dá, adaptativamente, em busca da eficiência tanto ambiental quanto
institucional. Este processo foge ao modelo de importar instituições que não considera a
“dependência da trajetória” local. O que tem faltado, na maioria dos casos, é vontade
política de um lado e de uma cultura participativa da população de outro. A destinação
de Resíduos Sólidos pode ser citada como um dos maiores problemas ambientais da
humanidade. Nesta sociedade de consumo crescente o resíduo gerado também é
crescente. A forma tradicional de as comunidades se verem livres destes resíduos tem
sido os lixões ou os aterros sanitários. Os lixões, que são definidos conforme a (e
condenados pela) lei 4191 como o lançamento e disposição a céu aberto, podem ser
criados com custos muito inferiores ao dos aterros sanitários. Por esta principal razão os
lixões proliferaram-se e, apenas perto dos grandes centros, seu combate tem sido mais
efetivo. O Estado do Rio de Janeiro, através de seus órgãos de fiscalização ambiental,
tem feito campanha ostensiva contra estes lixões de modo que vários tem sido fechados
e desativados. A alternativa, tem sido a utilização de aterros sanitários construídos e
operados dentro de normas técnicas exigidas. Estes aterros sanitários têm alto custo de
construção e envolvem grandes economias de escala tanto de construção quanto de
operação. Em função disto, pequenos municípios encontram dificuldades orçamentárias
para construir e operar seus próprios aterros sanitários. Para remediar este problema
financeiro a solução tem sido a utilização compartilhada, de modo que vários
municípios destinem seus resíduos sólidos a aterros sanitários comuns. Para isto faz-se
necessário o estabelecimento de um governança para conduzir esta nova forma de
organização do serviço publico. O caso em estudo analisa um processo de construção de
um desenho institucional ocorrido no país nos últimos anos que permitiu o
estabelecimento desta mencionada governança regional. Esta Governança permitirá
encontrar soluções democráticas para o problema do saneamento básico através do
estabelecimento de uma ordem, reduzindo os conflitos existentes e permitindo que os
atores consigam trazer benefícios a população residente nos municípios envolvidos,
com a otimização dos serviços e minimização dos custos envolvidos. O Consórcio
intermunicipal formado abre caminho para o estabelecimento de uma governança com

base na gestão social que através de um processo dialógico conduzirá ao
aperfeiçoamento do exercício do poder público, fundamental para o desenvolvimento
local com equidade. O que estará demonstrado em nosso Estudo de Caso é que a
presença do Estado criando instituições e organizações para prover bens ou serviços
públicos é fundamental. A iniciativa privada participa do processo através de concessão,
prestando o serviço de coleta, transporte e operação do Aterro sanitário. Mas a
regulação e até mesmo o investimento na construção do aterro devem ser tarefa do
Estado. Estas funções quando exercidas pela iniciativa privada tenderiam a criar
externalidades insuportáveis, principalmente por se tratar de serviço de natureza
essencial. Para este artigo será usada metodologia teórico-empírica associado a um
estudo do caso do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos e Gestão Ambiental
Integrada. Os aspectos metodológicos desta pesquisa baseiam-se na análise dos
conceitos de governança, gestão social, redes organizacionais, desenvolvimento local e
instituições como base para avaliação da realidade dos municípios consorciados. A
pesquisa contou com a observação participante de um dos autores, de documentos e de
pesquisa bibliográfica. A análise do caso parte da análise sócio-econômica dos
municípios até a formação do consórcio, apresentando as articulações dos atores na
consolidação da estrutura utilizada para resolver o problema da destinação dos resíduos
sólidos nos municípios envolvidos. Considerou-se a metodologia de estudo de caso
(Yin, 2001), a mais adequada para elaboração deste artigo, pois analisa “como” os cinco
municípios envolvidos, a partir de um arranjo institucional, constituíram um Consórcio
Intermunicipal para gestão ambiental. Após uma introdução, o artigo, através de revisão
da literatura, navega pelo referencial teórico destacando seus pontos convergentes em
nosso estudo de caso. Posteriormente é feita uma contextualização abrindo dados sobre
os diversos municípios envolvidos. Em sua parte final, apresentamos o consórcio
formado e suas características organizacionais para finalizar com nossas conclusões.
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Resumo Expandido
A crescente preocupação com a questão social e ambiental exigiu das empresas a
implementação de políticas e práticas de responsabilidades para com os direitos humanos e
recursos naturais, no sentido de promover um desenvolvimento social, econômico e ambiental
sustentável. Uma maneira de evidenciar sua responsabilidade e a preocupação relacionada à
questão social e ambiental está no Relatório de Administração (RA), instrumento de
comunicação que os gestores utilizam para prestar contas de suas ações. Alguns setores
empresariais apresentam maiores impactos ambientais e sociais, sendo que para esse estudo
considerou-se o setor de construção civil, com a seguinte questão problema: Qual o nível de
evidenciação social e ambiental no relatório da administração das empresas do setor de
construção civil listadas na governança corporativa da Bovespa? O objetivo do artigo é
identificar o nível de evidenciação social e ambiental no relatório da administração das
empresas do setor de construção civil listadas na governança corporativa da Bovespa. A
pesquisa caracteriza-se como descritiva devido ao fato de identificar o nível de evidenciação
social e ambiental no relatório da administração dessas empresas. Foi realizada por meio de
análise documental das informações sociais e ambientais registradas no relatório da

administração. Na pesquisa documental analisaram-se os relatórios da administração de 2005
a 2007 das empresas que compõem a amostra. A população compreendeu as empresas
brasileiras do setor de construção civil que em 2006 e em 2007 ingressaram em um nível de
Governança Corporativa da Bovespa, sendo que em 2006 aderiram 4 e em 2007 um total de
14 empresas desse setor. A coletada de dados deu-se a partir da leitura dos relatórios da
administração, identificando-se categorias de natureza social e ambiental. Para análise de
conteúdo, consideraram-se como elementos de análise, além dos itens obrigatórios ou
recomendados, os itens voluntários, identificados nos RA das empresas pesquisadas. Os itens
obrigatórios de evidenciação considerados são os estabelecidos pela Lei nº 6.404/76 e os
recomendados pelo Parecer de Orientação da CVM nº 15/87. Os tipos de evidenciação
considerados para este estudo são os mesmos adotados por Nossa e Carvalho (2003) e por Ott,
Backes e Wiethaeuper (2005): declarativa (tipo 1), quantitativa não-monetária (tipo 2),
quantitativa monetária (tipo 3) e quantitativa monetária e não-monetária (tipo 4). Abordagem
quantitativa foi aplicada na quantificação de cada frase evidenciada no relatório da
administração, seja ela de natureza social ou ambiental. Os resultados indicaram que,
independente das informações, sejam elas de caráter social ou ambiental, as empresas com
data de adesão em 2006 só passaram a prestar informações no ano subseqüente, com mais
sentenças declarativas (tipo 1). As empresas com adesão em 2007 começaram a prestar
informações de caráter social e ambiental no ano anterior à adesão ao NM e verificou-se que
as informações de cunho social apresentaram evolução na quantidade de sentenças
evidenciadas, com destaque ao tipo 1 de evidenciação. No aspecto ambiental ocorreu a
situação inversa, ou seja, após um exercício à data de adesão verificou-se redução nas
informações prestadas no tipo 1 e nenhuma informação nos demais tipos. Os resultados
relacionados aos itens obrigatórios e recomendados mostram que, independente dos aspectos
serem sociais ou ambientais, as empresas com data de ingresso em 2006 evidenciaram
somente no ano subseqüente ao ingresso. Em relação aos itens voluntários, apresentaram
evolução nos aspectos sociais de um ano para o outro. Para as que ingressaram em 2007, os
itens obrigatórios e recomendados, em relação aos aspectos sociais apresentaram redução, 21
sentenças em 2006 para 18 sentenças em 2007. Nos itens voluntários houve uma evolução nas
informações de 9 para 18 sentenças apresentadas. Em relação aos aspectos ambientais, os
itens obrigatórios e recomendados também apresentaram evolução de 4 para 6 sentenças,
embora não vindo isto a acontecer para os itens voluntários, que reduziram de 13 para 10
sentenças. Ao identificar os itens predominantes evidenciados nos aspectos sociais e
ambientais e sua evolução no período de 2005 a 2007, percebeu-se uma evolução, tanto para
os aspectos sociais quanto para os ambientais. As evidenciações de caráter social
apresentaram um total de 20 e 47 sentenças nos RA nos exercícios de 2006 e 2007
respectivamente. Nos aspectos ambientais os RA aumentaram as evidenciações, de 11 para 19
sentenças nos anos de 2006 e 2007. Ao analisar comparativamente o grau de evidenciação
social e ambiental nos RA, tendo como base o ano de 2007, as empresas que mais
apresentaram evidenciações, tanto para os aspectos sociais quanto para os aspectos
ambientais, foram aquelas com data de adesão em 2007. Para os aspectos sociais, as empresas
que ingressaram em 2006 apresentaram um total de 7 sentenças contra 49 sentenças para as
que ingressaram em 2007. Resultados semelhantes foram encontrados nas evidenciações dos
aspectos ambientais, sendo 5 sentenças evidenciadas pelas empresas que ingressaram em
2006 e 24 sentenças pelas que ingressaram em 2007. Conclui-se que o nível de evidenciação
social e ambiental no relatório da administração das empresas pesquisadas melhorou com a
adesão a um nível de governança corporativa.
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Resumo Expandido
O aquecimento global está cada vez mais forte e acelerado, provocado principalmente pelas
emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), provenientes da ação do homem. Isso está
causando uma crise ecológica no planeta e gerando preocupações para a humanidade. Na
tentativa de solucionar ou dirimir o problema, membros da Organização das Nações Unidas
(ONU) participaram de encontros em busca de alternativas ou soluções para a preservação do
meio ambiente. Num desses encontros, em 1997, foi assinado o Protocolo de Quioto, que
entrou em vigor somente em 2005 com a ratificação da Rússia (MCT, 1999). Entre as
alternativas previstas no Protocolo de Quioto para reduzir a emissão dos GEE, está o
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), sendo esta a única alternativa que envolve os
países desenvolvidos e em desenvolvimento (MCT, 1999). O MDL prevê a possibilidade dos
países em desenvolvimento (dentre eles, o Brasil) evitarem ou removerem a emissão dos GEE
na atmosfera, para posteriormente venderem aos países desenvolvidos esta quantidade evitada
ou removida. Os países em desenvolvimento estão comercializando o que deixam de poluir
em seus países, gerando um crédito para os países desenvolvidos, o que facilita o
cumprimento das metas estabelecidas pelo Protocolo, visto que foi imposto aos países

desenvolvidos limites de redução de emissões. Esta comercialização e, conseqüentemente, a
utilização desses créditos somente é permitida se houver projetos aprovados, envolvendo
neste caso normas nacionais e internacionais. Diversas questões estão relacionadas a esse
mercado e que precisam ser discutidas e regulamentadas. Para fins da presente pesquisa
destaca-se a forma de contabilização e tributação dessas negociações. No Brasil ainda não há
normas que estabeleçam o tratamento contábil e tributário aplicável nas empresas que
possuem e transacionam seus projetos de créditos de carbono. Assim a questão de pesquisa é:
Qual é a forma de contabilização e tributação aplicada nas operações com créditos de
carbono no Brasil em empresas que estão desenvolvendo projetos no âmbito do Mecanismo
de Desenvolvimento Limpo (MDL)? Nesse intuito, o estudo objetiva identificar o tratamento
contábil e tributário aplicado nas operações com créditos de carbono em empresas brasileiras
que estão desenvolvendo projetos no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
(MDL). A relevância da pesquisa está no fato de que há necessidade de abordar na área
contábil a questão dos créditos de carbono. A motivação da pesquisa decorre da sua utilidade,
visto que o tema não está amplamente estudado, necessitando de maiores esclarecimentos
quanto ao tratamento contábil e tributário dos créditos de carbono. Esta pesquisa caracterizase como exploratória, pelo fato do assunto ser recente, ter sido pouco explorado na literatura e
por não estar testando hipóteses. No estudo analisa-se o tratamento contábil e tributário das
operações com créditos de carbono em empresas brasileiras, cujos dados foram coletados por
meio de levantamento. O universo da pesquisa constitui-se das empresas brasileiras que
apresentam projetos de MDL aprovados sem ressalvas pela CIMGC, extraído da lista de
projetos de MDL aprovados no site do Ministério da Ciência e Tecnologia (www.mct.gov.br).
Em 23 de janeiro de 2008, nessa lista havia 174 projetos aprovados, que totalizavam 117
empresas, visto que algumas delas possuem mais de um projeto. Para essas empresas foi
enviado um questionário pelo correio eletrônico, com questões abertas e fechadas. No
entanto, apenas 5 empresas responderam ao questionário, o que caracteriza uma amostra por
acessibilidade. A análise dos dados foi feita por meio de análise de conteúdo, com abordagem
qualitativa dos dados. Os resultados da pesquisa mostram que as empresas pesquisadas
apresentam opiniões discrepantes referente ao tratamento aplicável nestas operações. Algumas
consideram os créditos de carbono como ativo intangível, há entendimento que também pode
ser enquadrado como valores mobiliários e/ou derivativos e têm empresas que classificam os
créditos de carbono como estoques da entidade. Também foi verificado que há opiniões
distintas em relação ao melhor momento para reconhecimento das receitas. Há empresa que
acredita que o melhor momento seria na emissão das RCEs pelo conselho executivo do MDL,
outra opina que deveria ser no ato do pagamento da venda por parte do comprador (regime de
caixa). Entretanto, todas as empresas pesquisadas concordam que a falta de reconhecimento
do crédito de carbono nas demonstrações contábeis no momento em que a entidade passa a ter
direito pelas reduções de emissões distorce a informação contábil. Referente ao tratamento
tributário aplicado, constatou-se que em relação à incidência de IRPJ e CSLL e quanto à
incidência de PIS, COFINS, ISS há empresas que acreditam que estes tributos incidem e
outras entendem que não há incidência. No entanto, constatou-se que há uniformidade sobre o
entendimento da não incidência de ICMS e IOF. Conclui-se que ainda não há uma
uniformidade de entendimento sobre a contabilização e tributação entre essas empresas. Este
fato justifica-se por não existir ainda legislações e normas contábeis e tributárias sobre
créditos de carbono. Os resultados obtidos na pesquisa indicam que o assunto precisa ser
amplamente discutido e que estes tratamentos deveriam ser regulamentados pelos órgãos
contábeis e pelo governo.

A influência do Programa Brasileiro de Biocombustíveis na inflação mundial dos
alimentos, sob a ótica da Teoria dos Custos de Transação
Luis Daniel Pittini Strumiello – ldpstrumiello@ea.ufrgs.br
Resumo Extendido
As propostas para o desenvolvimento sustentável destacam a necessidade de um
modelo de desenvolvimento para a população presente, sem comprometer a possibilidade de
as gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades (Bansal, 2005). Atualmente e tão
relevante quanto a garantia das gerações futuras, ocorre a discussão sobre a inflação mundial
dos alimentos. Considerando, o grupo de alimentos envolvendo a carne, laticínios, cereais,
óleos e açúcar, desde o ano 2000 até maio de 2008 o aumento médio de 149%, bastante acima
da inflação mundial.
Boa parte da culpa sobre essa alta nos preços, está sendo atribuída aos biocombustíveis
por concorrer com os alimentos pelo fornecimento de algumas matérias-primas. A ascensão
dos biocombustíveis à pauta de discussões, refere-se as várias dificuldades encontradas para o
acesso ao Petróleo, pois a alta dependência deste combustível tem elevado o preço do
produto, fazendo com que houvesse uma escalada de preços, atingindo mais de US$ 140 no
mês de junho. Além destes fatos, o cenário dos países que são os maiores produtores mundiais
de petróleo é bastante complexo envolvendo guerras e crises políticas. Além dos problemas
destacados, é necessário somar os impactos ambientais gerado pelo petróleo como o
aquecimento global por exemplo.
Nesse ambiente, no qual se unem os fatores da alta procura, oferta estável com
tendência para o declínio, instabilidade em relação às condições de acesso ao petróleo e
impactos ambientais cada vez mais percebidos e reclamados pela sociedade, a procura por
fontes energéticas substitutas ao petróleo é maior. As dificuldades existentes focam-se no
custo dessas energias, além das dúvidas em relação à capacidade dessas alternativas suprirem
a demanda. Sendo assim, vários países têm procurado soluções no sentido de viabilizar
possibilidades que sejam sólidas e viáveis do ponto de vista econômico e produtivo, no intuito
de reverter a realidade.
O contexto energético mundial exige que medidas sejam tomadas no sentido de
reduzir a dependência do petróleo em função de todos os problemas apresentados. Pelos
dados apresentados, observa-se que isso já vem acontecendo pois houve uma redução
considerável da dependência mundial do petróleo. Dentre as iniciativas para essa menor
dependência, os biocombustíveis mostram-se como soluções interessantes, para fazer parte de
toda uma gama de opções para a diminuição da necessidade do petróleo.
Os biocombustíveis podem ser uma boa alternativa, em função de suas características
de renovabilidade, menor impacto ambiental e custos (a médio e longo prazos) compatíveis.
Todavia, a concorrência com os alimentos tem sido alvo das críticas por resolver um
problema, mas causar outro.
O cenário torna o Brasil dos centros de atenção, tanto pelo potencial agrícola, quanto
pelo desenvolvimento e projetos de exploração dos biocombustíveis. A mensuração sobre o
papel do país neste contexto é difícil pela sua complexidade e pelos vários atores envolvidos
no processo.
Cabe ressaltar também que a procura pela energia está em ascendência, pois como a
economia mundial como um todo tem apresentado resultados positivos, a procura por bens de
consumo cresce, o que faz aumentar o consumo de energia. Como reflexo dois países bastante
populosos como China e Índia, têm apresentado índices de crescimento econômico bastante
expressivos e consequentemente proporcionado o maior acesso à sua população de itens de
conforto, gerando maior necessidade da energia.

As críticas existentes sobre a sua relação com a inflação dos alimentos não são
despropositadas, mas precisam ser melhor analisadas, uma vez que ao compor um projeto
maior, os biocombustíveis podem contribuir com o desenvolvimento sustentável, e não causar
um impacto negativo no meio ambiente.
A existência de desnutrição em algumas partes do mundo, tendo uma média de 14%
no mundo, poderia ser uma alavanca para que o fomento a alternativas como os
biocombustíveis, pudessem ser desenvolvidas proporcionando um crescimento sustentado
regional, proporcionando o acesso a alimentos para essa parcela da população.
O ambiente exposto resulta em algumas inquietações teóricas, que podem ser
explicadas pela Teoria dos Custos de Transação, pois esta pode explicar o comportamento
humano nestas oportunidades de mercado. Nesta teoria, a firma passou a ser vista como uma
organização com uma estrutura que busca a redução dos custos de mercado, sendo esta firma
integrada por homens que agem de modo a atender aos seus interesses. As transações têm
suas características, às quais ao analisar pela ótica dos custos de transação, podem ser melhor
compreendidas.
Considerando esta realidade, o objetivo deste trabalho é analisar a influência da
produção brasileira de biocombustíveis na atual crise alimentar mundial, à luz da TCT,
verificando qual a parcela de responsabilidade do país no processo, como também a discussão
de outras possíveis causas.
O estudo realizado contemplou uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa de dados
secundários. Inicialmente, realizou-se um estudo bibliográfico enfocando-se Teoria dos
Custos de Transação o que permitiu ao pesquisador entrar em contato direto o que foi escrito
sobre o tema em estudo (Marconi e Lakatos, 1982), fornecendo um importante subsídio ao
delineamento da pesquisa (Marinho, 1980). Já, a pesquisa aos dados secundários objetivou o
levantamento de dados sobre os biocombustíveis e a inflação mundial dos alimentos,
permitindo ao pesquisador o acesso ao que já foi tornado público sobre o tema em estudo.

A Influência dos Stakeholders Sobre as Práticas de Gestão Ambiental
da Cadeia Produtiva do Tabaco no Sul do Brasil
Douglas Wegner (EA/PPGA/UFRGS)
A indústria fumageira brasileira está fortemente concentrada na região do Vale do Rio Pardo,
centro do estado do Rio Grande do Sul. A região é caracterizada pela sua dependência
econômica da cadeia produtiva do tabaco, em função dos milhares de agricultores familiares
que produzem as matérias-primas e pelas indústrias multinacionais que beneficiam e
exportam o produto. O sistema integrado de produção oferece garantia de comercialização aos
agricultores, ao mesmo tempo em que coloca as indústrias em um papel central na cadeia,
com forte controle da produção e das práticas utilizadas pelos agricultores. No entanto,
empresas fumageiras fazem parte de uma cadeia que gera bens de consumo potencialmente
danosos à saúde humana – o cigarro e seus derivados. Nas últimas décadas, a atuação dessas
empresas vem sendo acompanhada atentamente por governos, entidades representativas e
organizações não-governamentais, fiscalizando suas práticas de gestão e gerando pressões de
distintos grupos de stakeholders. Existem poucos segmentos em que os grupos de influências
são tão claramente perceptíveis quanto na cadeia do tabaco. Controlada por grandes empresas
multinacionais, a cadeia é influenciada por um conjunto de stakeholders pró-tabaco (que
dependem do produto para sua sustentabilidade econômica) e um conjunto de stakeholders
anti-tabaco (que combate a cadeia e os produtos dela originados). As particularidades do setor
fizeram com que as empresas adotassem um amplo conjunto de práticas de responsabilidade
ambiental e social, visando a diminuir as críticas relacionadas aos impactos ambientais da
produção e cura do tabaco, os efeitos sobre a saúde dos agricultores e a possibilidade de
utilização de mão-de-obra infantil no campo, argumentos utilizado por grupos anti-tabaco
para combater a cadeia. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo identificar e
analisar a influência dos stakeholders sobre as práticas de gestão ambiental da cadeia
produtiva fumageira no Sul do Brasil, com base na teoria de rede das influências dos
stakeholders (ROWLEY, 1997). A teoria dos stakeholders reivindica que, independente de
qual seja o objetivo final de uma corporação, gestores precisam levar em conta os interesses
legítimos de grupos e indivíduos que podem afetar e ser afetados por suas atividades
(DONALDSON e PRESTON, 1995). Na teoria de rede de stakeholders proposto por Rowley
(1997) a organização é cercada por stakeholders que possuem relacionamentos entre si e,
portanto, afetam-se mutuamente e influenciam a organização a que estão ligados. A aplicação
das idéias de desenvolvimento empresarial sustentável pode ser entendida como a satisfação
das necessidades dos stakeholders diretos e indiretos de uma firma, sem comprometer sua
habilidade de satisfazer as necessidades dos stakeholders futuros (DYLLICK e HOCKERTS,
2002). Do ponto de vista metodológico, o estudo teve caráter exploratório-descritivo e foi
realizado através do método de estudo qualitativo básico. Como unidade de análise, optou-se
pelo estudo das ações de responsabilidade ambiental implementadas pela cadeia produtiva do
tabaco no Sul do Brasil na última década, período em que houve significativo
recrudescimento das campanhas antitabagistas. Os dados sobre as ações de responsabilidade
ambiental do setor foram coletados através de análise documental e foi possível elaborar uma
versão preliminar da rede de stakeholders da cadeia produtiva do tabaco, classificando-os
conforme sua orientação a favor ou contra a cadeia. Na segunda etapa, realizou-se análise de
conteúdo das informações divulgadas pelo setor sobre suas práticas de gestão ambiental, o
que possibilitou a identificação dos stakeholders que tiveram maior influência nas decisões da
cadeia para adotar essas práticas. A indústria do tabaco é conhecida mundialmente pelo seu
poder econômico e pelas controvérsias que caracterizam o segmento de negócio. Governos e,
em maior medida, organizações não-governamentais questionam as práticas adotadas pela

indústria fumageira e os riscos provocados pelos cigarros. A indústria, por sua vez, apóia-se
em argumentos como o direito à liberdade de escolha dos consumidores, os impactos sociais
que proporciona às regiões produtoras e beneficiadoras do produto, além da alta carga de
impostos que incide sobre os produtos e gera arrecadações para os governos. O eixo central da
cadeia é formado pelos plantadores de tabaco (cerca de 180.000 famílias, nos três estados do
sul), pelas empresas beneficiadoras, fabricantes de produtos derivados do tabaco e
consumidores. As características nocivas do produto final da cadeia fazem com que haja uma
identificação clara dos stakeholders que defendem o tabaco e aqueles que são contrários à
cadeia (na versão completa do artigo, a rede de stakeholders da cadeia fumageira está
representada graficamente, demonstrando as relações entre os atores). Em paralelo,
identificou-se um conjunto de práticas de gestão ambiental adotadas pela cadeia nos últimos
dez anos, como programas de incentivo de reflorestamento, redução no uso de defensivos
agrícolas, busca da auto-suficiência em lenha para cura do tabaco, recolhimento de
embalagens de agrotóxicos, eliminação do uso de brometo de metila, destinação adequada de
resíduos sólidos da indústria, reaproveitamento de bandejas de isopor e conscientização
ambiental. Uma análise conjunta das ações de responsabilidade ambiental divulgadas pelo
setor fumageiro mostra que stakeholders com poder de regulação tiveram grande influência
nas tomadas de decisão. Clientes, fornecedores e a associação dos fumicultores influenciaram
outras ações. Essa análise mostra a importância de stakeholders regulatórios para estimular a
adoção de práticas ambientais, mas também demonstra a prontidão do setor fumageiro em
atender as demandas estabelecidas, muitas vezes antes dos prazos determinados. A teoria de
rede dos stakeholders mostra que as redes de relações são complexas e não facilmente
identificáveis, gerando influências múltiplas sobre as organizações. Do ponto de vista
gerencial, o artigo contribui para uma melhor compreensão das influências que a rede de
stakeholders exerce sobre uma organização. Gestores devem reconhecer a importância não só
dos indivíduos e grupos vinculados diretamente à organização, mas também aqueles que
podem influenciá-la indiretamente. As relações entre os stakeholders e a forma como estes se
influenciam mutuamente deve ser compreendida pelos gestores. Do ponto de vista acadêmico,
o artigo contribui com a apresentação de um caso prático de influência da rede de
stakeholders sobre as organizações, tomando como referência as decisões de adoção de
práticas ambientais. O estudo corrobora a proposta de Rowley (1997), demonstrando como as
relações entre grupos de interesse e suas influências impactam as organizações.
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RESUMO
Para Drucker (1989), se a ideologia da produção em série, característica da era industrial,
tinha como princípio fundamental a associação de terra, trabalho e capital como forma de
criar riqueza, na sociedade do conhecimento, a informação, gerando ação (conhecimento),
constitui o mais importante recurso de agregação de valor. Essa transição para a era do
conhecimento trouxe, portanto, novas preocupações e novos objetivos dentro das
organizações, e, dentre essas preocupações, pode-se destacar a proteção ao meio ambiente e
ao desenvolvimento sustentável. Nas empresas, observa-se que apenas a visão do lucro é
insuficiente para alcançar os objetivos da entidade. A longo prazo, para a empresa possuir
continuidade, ela deve atender às necessidades de todos os agentes envolvidos: clientes,
governos, comunidade, funcionários e acionistas. Dentre essas necessidades, destaca-se o
bem-estar dos próprios funcionários e da sociedade, com ênfase no aspecto ambiental
(ALBERTON, 2004). Tal cenário representa também certo estado de conscientização do
consumidor, no qual os fatores preço e qualidade não são os únicos a serem considerados
quando da aquisição de um produto ou da obtenção de um serviço. Dessa forma, esse fato
também interessa aos investidores, pois quanto maior a quantidade de clientes e melhor a
imagem da organização na sociedade, entre outros fatores, mais vantagens terão os
investidores ao aplicar seu capital nessas empresas. Visando, portanto, à captação de clientes
e de investidores, o diferencial de possuir gestão ambiental pode gerar valor agregado para as
organizações, havendo, portanto, a necessidade de divulgá-lo. Tal divulgação pode ser feita de
diversas maneiras, como, por exemplo, por meio de propagandas (em televisão, rádio, revistas
e principalmente internet), ou por meio dos relatórios anuais de sustentabilidade que são
documentos mais técnicos que englobam todas as práticas realizadas e futuros investimentos
que garantam o desenvolvimento sustentável das organizações como um todo. Este último é
divulgado junto com as demonstrações contábeis das empresas. A realização e a divulgação
das práticas socialmente responsáveis podem agregar valor às organizações, pois, além de
informar com transparência a conformidade diante das leis, comunicam a todos os seus
stakeholders as ações ambientalmente favoráveis ao desenvolvimento sustentável. Porém a
evidenciação ambiental ainda não é uma realidade igual para todas as organizações,
dificultando a divulgação padronizada entre empresas, bem como a avaliação dessas
informações, seja pela própria empresa como para os stakeholders.Diante dessa situação, temse como questão problema: Quais são as práticas ambientalmente responsáveis das empresas
de papel e celulose, e de que forma são divulgadas ao público com as quais se relacionam?

Com o intuito de responder à pergunta da pesquisa, o presente trabalho tem como objetivo
investigar a evidenciação voluntária das práticas voltadas para o desenvolvimento sustentável.
A pesquisa envolve a análise de uma amostra das 20 maiores empresas brasileiras de papel e
celulose em se tratando de Patrimônio Líquido no ano de 2006, segundo a edição anual
“Valor 1000”, publicada pelo jornal Valor Econômico, em agosto de 2007. Essa amostra é
derivada de uma população que engloba as 1000 maiores empresas do Brasil, publicada por
esse jornal. Para analisar o mesmo segmento, são selecionadas todas as empresas do ramo de
papel e celulose devido às suas atividades que possuem um alto poder de degradação
ambiental. São elas: VCP, Aracruz Celulose, Klabin, Veracel, Ripasa, Cenibra, Rigesa,
International Paper, Orsa, Norske Pisa, Trombini Embalagens, Adami, Irani, Santher, Penha,
Mili, Melhoramentos, Rubi, SPP Agaprint, Jari Celulose. A decisão de pesquisar esse ramo
industrial deveu-se ao fato de as empresas de papel e celulose utilizarem diretamente o meio
ambiente como fonte de matéria-prima, e, por isso, necessitarem de maiores cuidados para
manterem um desenvolvimento sustentável e conseqüentemente uma maior valorização no
mercado. Percebeu-se que a grande maioria das instituições analisadas preocupa-se em manter
um desenvolvimento sustentável e, principalmente, em divulgar tal preocupação tanto para os
clientes como para seus investidores. Com o passar dos anos, a conscientização das empresas
vem aumentando de forma diretamente proporcional com as práticas ambientais realizadas,
seja por motivo de marketing, seja pela verdadeira preocupação com o meio ambiente.
Infelizmente, a contabilidade enfrenta grandes dificuldades ao lidar com intangíveis, tanto
para mensurá-los como para divulgá-los de maneira textual por meio dos Relatórios. Talvez,
por esse motivo, este estudo realizado enfrentou limitações como, por exemplo, a inexistência
de RS em 12 das 20 organizações analisadas. A pesquisa demonstra a importância dada às
práticas voltadas para a sustentabilidade ambiental nos tempos atuais. Diferentemente do que
se pensava no passado, o crescimento econômico vem sendo incentivado até por
ambientalistas, que acreditam cada vez mais na sua sustentabilidade. Diante desse fato, as
empresas passaram a investir fortemente nas práticas voltadas para a sustentabilidade
ambiental. Muitas vezes obrigadas por leis, outras por iniciativa própria, visando também à
sua valorização no mercado e, até mesmo, à vantagem perante a concorrência, essas
organizações comprometem-se em assegurar uma melhor qualidade de vida para seus clientes.
A pesquisa revela que, das práticas voltadas para a sustentabilidade ambiental, 74% foram
divulgadas em ambos os documentos analisados, 14% somente nos Relatórios de
Sustentabilidade, e 12% apenas no site. Os RS, por serem mais detalhados e utilizarem termos
mais técnicos, acabam evidenciando mais que os sites, pois os últimos fazem uso de uma
linguagem mais simples e generalizada, para o bom entendimento dos diversos leitores. Em
destaque na pesquisa realizada, temos as práticas “reserva natural”, “monitoramento para
evitar impactos ambientais”, “redução de emissões atmosféricas” e “projetos focados na
educação ambiental junto à comunidade e colaboradores”, que foram citadas tanto nos sites
como nos RS das oito empresas estudadas. A Votorantim foi a empresa que mais divulgou
práticas em ambos os meios, e a Klabin foi a única que divulgou exatamente as mesmas
práticas nos sites e nos relatórios de sustentabilidade, totalizando 20. Assim, presente
pesquisa leva a considerar que o tema é relevante e emergente, e, nos documentos analisados,
é possível perceber preocupação das empresas em praticar e divulgar para o público em geral
as ações realizadas na busca da sustentabilidade ambiental. Entretanto, o Relatório de
Sustentabilidade.
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EVIDENCIAÇÃO AMBIENTAL: UMA ANÁLISE COMPARATIVA MULTISETORIAL ENTRE BRASIL, ESTADOS UNIDOS E INGLATERRA
A finalidade deste trabalho é avaliar o nível de evidenciação ambiental nos
relatórios anuais de empresas brasileiras que atuam em setores poluidores em
comparação ao nível de evidenciação ambiental apresentado nos relatórios anuais de
empresas que atuam nos mesmos setores em países economicamente desenvolvidos.
Para a comparação, foram escolhidos dois países: Estados Unidos e Inglaterra. As
empresas escolhidas nestes países participam de três setores econômicos distintos: água
e saneamento, petróleo e siderurgia, e estão classificadas nas bolsas de valores dos
mesmos. A base teórica do artigo aborda três tópicos principais da evidenciação
ambiental. O primeiro traça um histórico dos principais trabalhos da área apresentando
um quadro com autores, ano da publicação, periódico e síntese do trabalho. Entre os
destaques estão os trabalhos de Belkaoiu 1976, Wiseman 1982, Epstein e Freedman
1994 e Pattien e Freedman de 2004. O segundo tópico aborda a importância da
evidenciação ambiental no que se refere aos diversos usuários, externos e internos.
Destacam-se o trabalho desenvolvido por Epstein e Freedman (1994) que reforça a
importância da evidenciação ambiental nos relatórios anuais. Isso representa a
materialidade da informação ambiental, como destacam Deegan e Rankin (1996) em sua
pesquisa sobre o assunto. Os autores complementam que essa percepção de importância
é fundamentada na crença de que a própria evidenciação é expressiva e que direciona a
tomada de decisões dos investidores. O terceiro e último ponto aborda o impacto da
evidenciação ambiental no preço dos papéis negociados nas bolsas de valores na
perspectiva de diferentes autores. Destacam-se os trabalhos de Belkaoiu (1976) que
apresenta relação positiva entre o preço da ação e as informações ambientais
evidenciadas pela empresa e o trabalho de Murray et al (2006) que demonstrou que não
existe uma relação direta com a evidenciação ambiental e o preço das ações das
empresas pesquisadas.
Para apresentação dos dados optou-se por um delineamento,
predominantemente, quantitativo, com utilização de estatística descritiva aplicado sobre
um conjunto de dados secundários. A pesquisa é de cunho descritivo e a amostra
pesquisada foi composta de forma intencional por empresas de três setores econômicos
distintos: água e saneamento, petróleo e siderurgia. As empresas foram selecionadas
dentro do sitio das bolsas de valores de São Paulo (BOVESPA), de Nova Iorque
(NYSE) e de Londres (London Stock Exchange). Na análise foram utilizados os
relatórios anuais e demonstrações contábeis mais atualizadas da amostra pesquisada. O
quadro de classificação e análise dos dados coletados foi adaptado do trabalho de
Wiseman (1982). Sob essa perspectiva as informações ambientais evidenciadas
dividem-se em quatro categorias: Informações Econômicas, Informações Litigiosas,
Informações sobre Poluição e Outras Informações Ambientais. Já na classificação das
informações dos relatórios financeiros utilizou-se uma distribuição entre as
demonstrações contábeis de forma quantitativa.

A análise dos dados aponta para os seguintes resultados: o país com maior índice
de evidenciação proporcional foi a Inglaterra com 35,15, seguida pelos Estados Unidos
com 27,14 e o Brasil com 23,10. O setor econômico com maior destaque foi o setor de
água e saneamento com um índice proporcional de 33,60. Em números absolutos o setor
com maior evidenciação foi o setor de petróleo com um total de 219 itens evidenciados.
Já no tipo de informação evidenciada houve um equilíbrio entre as informações
econômicas com índice de 32,04 e outras informações ambientais com 30,33.
Individualmente, a categoria de informação com maior evidenciação foi os processos
ambientais abertos ou finalizados contra a empresa com índice de 11,08 seguido por,
custo de prevenção (investimentos) com índice de 8,80, e fatores de risco relacionados
ao meio ambiente que podem afetar a empresa com índice de 8,41. Na análise dos
demonstrativos contábeis, as notas explicativas foram as que apresentaram a maior
ocorrência de evidenciação das informações ambientais (20,49). O país que mais utiliza
a evidenciação nas demonstrações contábeis é o Brasil com índice de 10,14, seguido
pelo EUA com 7,10 e Inglaterra com 3,25. O setor de destaque é o petrolífero com um
índice de evidenciação proporcional de 5,25. A informação mais evidenciada nas notas
explicativas foram outras informações ambientais (5,90), seguida pela informação de
contingências ou provisões ambientais (4,80). Com base no estudo apresentado concluise que, na parte textual dos relatórios anuais, a Inglaterra apresenta um maior grau de
evidenciação proporcional do que outros países. As empresas brasileiras apresentam um
índice um pouco maior do que a metade comparando com o índice das inglesas. Isso
pode ser fruto de uma maior regulamentação ambiental na Inglaterra. Observa-se, a
partir da leitura dos relatórios, que as empresas inglesas mencionam os diversos órgãos
ambientais reguladores de suas atividades. Entretanto, na parte dos demonstrativos
contábeis o destaque é o Brasil seguido pelos Estados Unidos. Essa inversão do ranking
pode ser explicada pelo tipo de informações que são evidenciadas nas notas
explicativas, normalmente de conotação negativa como provisões e contingências. Um
outro aspecto interessante, que deve ser aprofundado, é que aparentemente as empresas
que investem menos no meio ambiente possuem uma tendência maior a apresentar
problemas evidenciados como provisões e contingência em notas explicativas.
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A utilização do biodiesel tem apresentado um potencial promissor no mundo inteiro.
Em primeiro lugar, pela sua enorme contribuição ao meio ambiente, com a redução qualitativa
e quantitativa dos níveis de poluição ambiental, e, em segundo lugar, como fonte estratégica
de energia renovável em substituição ao óleo diesel e outros derivados do petróleo. Neste
contexto surge o óleo de fritura usado, como mais uma matéria-prima que pode ser
transformada em biodiesel de alta qualidade, e que outrora estaria sendo desperdiçado e
despejado no meio ambiente de forma incorreta. Este trabalho apresenta um estudo de
viabilidade de produção de biodiesel obtido através do óleo de fritura na cidade de Santa
Maria, Rio Grande do Sul. A viabilidade econômica do projeto foi analisada sob a ótica da
participação de uma instituição pública de ensino, a Universidade Federal de Santa Maria,
sendo que desta forma, o projeto além de visar benefícios ambientais, sociais e financeiros,
pode promover uma integração de acadêmicos com o projeto, servindo como fonte de
aprendizado e desenvolvimento. Foram utilizadas ferramentas econômicas como o Payback, a
Taxa Interna de Retorno e o Valor Presente Líquido, que demonstraram resultados altamente
favoráveis para a concretização do esquema proposto.
Através de uma amostra da população de interesse para esta pesquisa, a qual
compreendeu os habitantes do bairro Centro da cidade de Santa Maria e as empresas que
geram como subproduto de sua atividade o óleo de fritura usado, como restaurantes,
lanchonetes, supermercados e padarias do mesmo bairro, foi obtido o volume de óleo de
fritura usado disponível para transformação em biodiesel.
Na parte metodológica, como os itens da amostra não apresentam uma ordem
determinada, utilizou-se um critério para seleciona-los (amostra sistemática), escolhendo-se a
cada K-ésimo um item da amostra. Dividindo-se o tamanho da População pelo tamanho da
amostra, obteve-se um K equivalente a 27, ou seja, a cada 27 domicílios, aplicava-se um
questionário. Em seguida, cada quarteirão foi numerado e o ponto de inicio é definido como
sendo a primeira residência da esquina do primeiro quarteirão, iniciando-se pela esquerda. A
partir desse ponto, sempre no sentido horário, foram visitados 1 a cada 27 domicílios. Quando
esgotava o número de domicílios desejados, passava-se à quadra seguinte até atingir o número
necessário.
A partir destas informações, foram utilizadas ferramentas econômicas para o calculo
da viabilidade, julgando-se mais adequadas para este projeto, a utilização do (payback), da
taxa interna de retorno (TIR) e do valor presente líquido (VPL), sendo estas, ferramentas
essenciais para a tomada de decisão, no caso a aceitação ou rejeição do projeto que está sendo
proposto neste trabalho. Foram considerados custos fixos e variáveis anuais, além do custo de
montagem e equipamentos da microusina.
A partir dos resultados obtidos, pode-se tecer algumas considerações quanto a
viabilidade econômica do projeto. É visível que, conforme o valor a ser pago para a matéria
prima aumenta, o período do retorno também aumenta, sendo que a TIR e o VPL se
apresentam no sentido inversamente proporcional ao payback. No entanto pode-se observar
que para valores até R$0,50 o projeto ainda é viável, sendo a taxa de retorno maior do que a

taxa compartiva utilizada e o VPL maior que zero. Para valores maiores que R$0,50 o projeto
começa a apresentar-se inviável, sendo que é possível observar que o período de retorno
supera 8 anos para o valor de matéria prima equivalente a R$0,60, assim como a taxa de
retorno é inferior à taxa utilizada e o VPL é negativo. Isto corrobora com o fato de que
projetos como este são viáveis se apresentam um retorno em aproximadamente 5 anos.
Com isso, ficou identificado um destino mais adequado a este resíduo agro-industrial
que, no Brasil, é desprezado e/ou parcialmente aproveitado de maneira muitas vezes
inadequada. Finalmente, é importante ressaltar que um programa de substituição parcial de
óleo diesel por biodiesel de óleo de fritura dependeria da criação de um eficiente sistema de
coleta de óleos usados, o que certamente ainda encontra-se distante de nossa realidade, mas
que é possível se certas ações forem planejadas de forma correta.
A viabilidade econômica da produção de energia a partir de fontes alternativas
renováveis, sempre será dependente do balanço energético favorável, e do preço internacional
do barril de petróleo. A análise de viabilidade econômica apresentada neste trabalho
considerou que a capacidade da planta pode ser ampliada sem alterar a estrutura dimensional
dos equipamentos usados em cada operação unitária. Também é importante destacar que tal
projeto tem pelo menos mais duas virtudes: a da geração de empregos e da mitigação de
impactos ambiental.
Projetos como este, vinculados à instituições de ensino estão aptos a conseguir
financiamento de órgãos como o CNPq e FINEP, desta forma, este estudo é importante para
que a instituição o torne viável a partir da inscrição do mesmo nos processos de seleção de
projetos.
Estão disponíveis para uso 16.658 litros de OFU, e como a capacidade proposta para a
micro usina é compatível com este volume de produção, é possível que a UFSM possa
produzir um volume maior, sendo que pode-se promover parcerias com setores interessados a
fazer uso deste biodisel, como cooperativas agrícolas, ou mesmo se possível, doar o resto aos
pequenos produtores.
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Reter, remunerar e avaliar colaboradores é prática constante para as empresas que identificam
a administração de pessoas como vantagem competitiva, em específico a remuneração dos
altos níveis hierárquicos, neste sentido é estratégica para a consecução dos planos destas
empresas. “Ao longo da década de 1990, os executivos de primeiro escalão desviaram uma
riqueza espantosa dos acionistas da corporação para os seus bolsos [...] mas defeitos já antigos
no sistema de governança corporativa também tiveram seu papel”, assim Wolf (2002)
descreve os fatos relativos a remuneração de executivos dos Estados Unidos do Norte da
América.“O ano de 2002 foi marcado pela má repercussão da Enron (grande empresa norteamericana de energia que apresentava balanços fraudados para elevar a cotação de ações). O
caso produziu reações negativas em todo o mundo e causou especial estupor em pessoas
ligadas ao conceito de responsabilidade social” (STEINBERG, 2003, p. 29). Contrapondo
esta situação referenciada por Wolf (2002) e Steinberg (2003) há posição referenciada pela
literatura científica de que remunerar, reter e promover o desenvolvimento de pessoas é
ferramenta necessária e adequada ao nível de exigências dos mercados ao redor do
mundo.Assim formas de remuneração adequadas ao ambiente competitivo instalado, estão
sendo efetivadas, o destaque deste estudo são para os programas de remuneração variável,
principalmente os planos de opções de ações da companhia. O objetivo deste estudo consiste
em demonstrar quais as empresas listadas no Nível Novo Mercado de Governança
Corporativa da BOVESPA, no exercício findo em Dezembro de 2007, que possuem planos de
remuneração por ações (stock options) divulgados em seus Relatório da Administração
(RA).Por essas razões, o problema da pesquisa pode ser descrito através da seguinte pergunta:
Quais as empresas das Listadas no segmento Nível Novo Mercado de Governança
Corporativa da Bovespa estão divulgando Planos de Remuneração por ações – stock options?
“As organizações desenvolvem sistemas de recompensas capazes de provocar impacto direito
na sua capacidade de atrair, reter e motivar os funcionários. Por um lado, as recompensas
visam incentivar as contribuições das pessoas aos objetivos e à lucratividade da organização”.
(CHIAVENATO, 2002, p. 253). Grajew apud Steinberg (2003) ilustra com o exemplo de que
a Enron passava por um momento de destaque na mídia americana, pois constava na época do
desnudamento das fraudes por três anos seqüentes da lista das melhores empresas para
trabalhar, no ano de 2000 havia recebido seis prêmios ambientais, suas ações estavam
estocadas em fundos de investimentos que valorizavam a comunicação, respeito e integridade,
posto isto Grajew, afirma em seu estudo que se as partes relacionadas tivessem acesso a
contabilidade, haveria possibilidade de identificação da situação com antecedência. Steinberg
(2003) reflete sobre governança corporativa referindo que esta está assentada em qualidades
de atitudes e de valores dentro de um sentido humano, ultrapassando fronteiras de manuais e
regulamentos, desta forma entende que alinhar interesses de stakeholders, acionistas e
controladores é escopo principal da boa governança corporativa. Nunes (2004) destaca que a
CVM em Ofício Circular nº 1 de 2004, posicionava-se sobre a regulamentação da matéria
para as empresas sob a sua égide, o que se repete em 2007 com o Ofício Circular 01/2007,
que de forma objetiva apresenta orientações sobre conduta contábil e de divulgação dos
planos de ações e opções de compra de ações. Quanto a metodologia da pesquisa, este estudo
caracteriza-se como uma pesquisa descritiva. Quanto ao meio de investigação o estudo foi

classificado como sendo bibliográfico Nesse sentido, esta pesquisa busca apresentar a forma
de divulgação e elaboração das demonstrações contábeis do grupo de empresa listadas no
segmento Nível Novo Mercado de Governança Corporativa da Bovespa, enfocando a
adequação as práticas e procedimentos contábeis segundo a recomendação do IBRACON e da
CVM a divulgação de informações sobre Planos de Remuneração a Colaboradores por Planos
de Opções de Compra de Ações. Com relação à abordagem do problema a pesquisa
caracteriza-se como qualitativa, O período das demonstrações acessadas restringiu-se ao ano
de 2007, levando em conta a divulgação dos Relatórios de Administração divulgados pelas
companhias alvos desta pesquisa. O material coletado para a averiguação proposta pelo
estudo se deu pelo acesso aos Relatórios de Administração das empresas identificadas na
listagem já referenciada, analisando documento por documento com a utilização das seguintes
palavras para pesquisa nos respectivos relatórios das empresas: Stock Options; Plano de
Opção de Compra de Ações.Posto isto, a técnica utilizada para ser averiguadas os documentos
acessados foi a Técnica de Análise de Conteúdo, desta maneira ao serem pesquisadas as
palavras acima descritas, a pesquisa identificou como a comunicação (relatório de
administração) estava divulgando as políticas de remuneração por ações – stock options, alvo
desta pesquisa.A grande parte das empresas oferece o plano de opções de compra de ações a
todos os seus colaboradores, das 28 companhias listadas 20 oferecem, representando 71,4%,
outras empresas como BR Malls Participações S.A, COSAN S.A. Indústria e Comercio e
LUPATECH S.A., divulgam que seus planos são oferecidos a administradores/executivos e a
funcionários de alto nível. Datasul S.A., Lojas Renner S.A., Positivo Informática S.A. os
Stock Option são oferecidos para executivos e administradores, a Tecnisa S.A., oferece para
os seus diretores e gestores. Outras empresas como Bolsa de Mercadorias e Futuros - BMF
S.A., Bovespa Holding S.A., JHSF Participações S.A. EZ Tec Empreend. e Participações
S.A., alem dos administradores e funcionários também oferece este beneficio a prestadores de
serviços ligados à empresa. As empresas que declaram o tipo de ações que são oferecidas para
opção de compra nos Relatórios da Administração representam 42,85%, sendo 12 empresas
das 28 que oferecem o plano declaram ser ação ordinária, as demais empresas não declaram
quais ações (ordinárias ou preferenciais) são oferecidas para Stock Option.O presente estudo
atingiu o seu objetivo que foi de verificar quais as empresas que divulgam sobre seu Plano de
Opções de Compra de Ações ou Stock Optin nos Relatórios da Administração de 2007, como
sendo parte dos benefícios oferecidos aos seus funcionários.
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A água é um recurso natural essencial para a humanidade, cuja escassez ou
inadequação para uso se apresenta como um grave problema a ser enfrentado pela
sociedade. Enchentes em áreas urbanas e poluição dos rios têm preocupado a
sociedade e os governos a cerca da disponibilidade dos recursos hídricos. A crise da
água no Brasil, especialmente na região Nordeste, advém da irregularidade do regime
das chuvas e do baixo nível tecnológico/organizacional, que contribuem para a
destruição do solo, o empobrecimento das pastagens nativas e a redução das reservas
de água localizada. O Estado do Ceará, apesar das adversidades inerentes a sua
realidade geográfica, foi percussor em alguns instrumentos da política nacional de
recursos hídricos, aprovada em 1997. O trabalho verifica a sustentabilidade das bacias
hidrográficas, Alto Jaguaribe, Curu e Metropolitana, localizadas no Estado do Ceará,
com arrimo nos seus parâmetros econômicos, sociais e ambientais. A análise baseiase numa abordagem quantitativa, utilizando-se o modelo de sustentabilidade
denominado DPSIR (Driving Force, Pressure, State, Impact, Response), definido
com base nas relações de causa e efeito, em que os três primeiros componentes são a
causa do problema, o quarto é o problema em si e o quinto é a resposta da sociedade
para solucioná-lo. O modelo DPSIR foi empregado neste estudo e revelou o problema
da sustentabilidade das bacias hidrográficas com base no seguinte delineamento: as
forças motrizes (driving force) representam as atividades humanas que ocasionam
pressões (pressure) sobre o meio ambiente, como poluição e escassez dos recursos
naturais, que alteram o estado (state) do meio ambiente; estas alterações no meio
causam um impacto (impact) na qualidade de vida da sociedade e do ecossistema.
Diante desta situação, o poder público e a sociedade devem dar uma resposta
(response) para corrigir o impacto. Com auxílio do uso do software MULINO mDSS,
empregando técnicas de análise multicritério (MCA), todas as opções são julgadas, ao
encontro com suas contribuições para solução dos impactos observados expressados
na matriz de avaliação (EM). O uso da MCA visa a reduzir a multidimensionalidade
dos problemas relacionados com a tomada de decisão em única medida, permitindo
um ranqueamento eficaz das respostas. Ao final da modelagem, ter-se-á a melhor
solução, dados os critérios selecionados, mediante a convergência de todos os
conflitos de usuários das bacias hidrográficas para a solução dos problemas

identificados. Avalia, inclusive, como esta solução impactará na sustentabilidade da
bacia, na forma do triângulo de sustentabilidade. Foram definidos 22 indicadores de
sustentabilidade, dos quais 8 (oito) apresentam subdivisões para melhor compreensão
do problema, distribuídos da seguinte forma: 6 (seis) na dimensão social; 12 (doze) na
ambiental e 4 (quatro) na econômica. O maior empecilho para o desenvolvimento de
indicadores foi a pouca disponibilidade de dados confiáveis, que permitissem retratar
melhor a realidade dos fatos nas bacias hidrográficas. Na análise comparativa do ano
2000, a bacia Metropolitana apresentou o maior escore de sustentabilidade, contudo a
bacia do Alto Jaguaribe está mais equilibrada em relação às dimensões. Na avaliação
da sustentabilidade das bacias hidrográficas da amostra constatou-se que, apesar de a
Bacia Metropolitana apresentar a melhor pontuação em termos da análise multicritério
para a sustentabilidade, a Bacia do Alto Jaguaribe aproximou-se mais do equilíbrio
entre as três dimensões de sustentabilidade. O fato de a Bacia do Alto Jaguaribe
apresentar melhor equilíbrio das dimensões dentre as três bacias selecionadas ocorre,
pois, esta, quando na análise dos valores de seus indicadores, observa-se que em sua
maioria estes são intermediários, ou seja, não apresenta situações extremas quando da
aplicação das relações de custo ou benefício para a normalização dos valores. Em
relação às políticas públicas para as bacias hidrográficas, cada uma possui seu Plano
de Gerenciamento de Bacia, conforme recomendam as legislações federal e estadual;
e dentro destes há um programa de ações, onde são definidas as principais ações a
serem implantadas na Bacia para atender as demandas atuais e futuras por água.
Observa-se, porém, que estes programas estão voltados para ações de equilíbrio
oferta-demanda, ou seja, construção de açudes e ou adutoras; controle dos poços; e
recuperação de infra-estrutura. As ações que se destacam são a necessidade de
monitoramento da qualidade da água e da implantação de reuso. A primeira, como é
observado ao longo deste trabalho, ainda é incipiente, em razão da dificuldade de
obter informações continuas e consistentes. A segunda, um pouco recente no Brasil,
engloba não somente a parte de utilização deste artifício com base no conhecimento
científico, mas também uma mudança de cultura da população, maior resistente para o
desenrolar desta ferramenta. Apesar destes estudos serem multidisciplinares, estão
muito ligados à área de Engenharia, com foco na infra-estrutura e na qualidade da
água. Uma maneira de torná-lo mais abrangente é incorporar ações relacionadas com
educação, trabalho e renda, pois, para garantir a sustentabilidade das bacias
hidrográficas, a qualidade de vida da população também precisa ser melhorada.
Finalizando, constata-se que os Planos de Gerenciamento de Bacias realmente não
demonstram preocupação com as três dimensões - social, ambiental e econômica - do
desenvolvimento sustentável de forma eqüitativa, sendo necessário definir o seu
papel, quando se trata de sustentabilidade.
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Na cidade do Rio de Janeiro, os órgãos gestores das unidades de conservação
ambiental do tipo parque vêm procurando atingir os cinco objetivos primordiais estabelecidos
pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), seguindo diretrizes de gestão
participativa e busca de parcerias para essas unidades. Nesse contexto, foi realizada uma
pesquisa exploratória, de caráter qualitativo, com o objetivo de entender como as estratégias
colaborativas utilizadas pelos órgãos gestores das unidades de conservação do tipo parque na
cidade do Rio de Janeiro vêm sendo implementadas e como afetam os resultados da gestão e o
relacionamento com diferentes grupos de atores sociais envolvidos. Além disso, buscou-se
entender o comportamento e estratégias dos principais grupos de atores sociais em relação a
estes parques. Este artigo apresenta um recorte dos principais resultados e conclusões da
pesquisa, focando especificamente na relação entre a gestão dos parques naturais municipais
da cidade e as empresas, privadas ou estatais.
Realizou-se uma pesquisa exploratória e adotou-se uma abordagem qualitativa,
operacionalizada por meio da estratégia de múltiplos estudos de caso. Foram analisadas 51
(cinquenta e uma) entrevistas com os responsáveis do órgão gestor central (Secretaria
Municipal de Meio Ambiente – SMAC), com os gestores de sete parques naturais e com
representantes de diversos grupos de atores sociais interessados na gestão dos parques
(empresas, ONGs, associações classistas, entre outras). Também foram obtidos dados por
meio de pesquisa bibliográfica e documental, além de diversas observações diretas nos
parques estudados. A fase de coleta de dados durou de novembro de 2005 a dezembro de
2006, com um follow-up final entre Janeiro e Março de 2007. O tratamento dos dados foi
eminentemente qualitativo, usando-se o software Atlas 4.2.
A análise dos dados indicou que a situação da maior parte dos parques naturais
municipais é preocupante quanto ao objetivo de recuperar e conservar seus ecossistemas,
como já havia identificado uma auditoria do Tribunal de Contas do Município em 2005. A
persistente falta de recursos financeiros e humanos, aliados à burocracia excessiva para licitar
novos contratos ou renovar os existentes dificulta sobremaneira a eficaz gestão dos parques
municipais. São comuns a quase todos os parques estudados queixas dos empresários
dispostos a colaborar em relação a uma aparente falta de interesse ou ao excesso de burocracia
por parte da SMAC para aprovar parcerias. À exceção do Parque Natural Municipal (PNM)
Professor Mello Barreto, as poucas parcerias com empresas privadas são de caráter pontual e
descentralizado, visando a suprir os gestores dos parques com suprimentos ou pequenos
consertos na infra-estrutura dos parques, sempre de modo paliativo. No entanto, isto não
ocorre de forma homogênea, pois depende de capacidade de iniciativa dos próprios gestores,
de suas qualidades de comunicação com a comunidade, e do grau de familiaridade dos
mesmos com os problemas de meio ambiente, já que alguns gestores do município não têm
uma formação nessa área. Outro aspecto comum a todos os casos é a baixíssima utilização do
potencial ecoturístico dos parques municipais, quase todos localizados em áreas nobres e
turísticas da cidade. Um das causas é com certeza a falta de uma estratégia centralizada para
divulgar os parques cariocas entre turistas com consciência ambiental e buscar parcerias com
a iniciativa privada para explorar este enorme potencial.
Com base nos casos analisados, é possível afirmar que as estratégias colaborativas
utilizadas não são suficientes para dar conta das limitações organizacionais, materiais e

humanas existentes no órgão central responsável e nos parques. Concluiu-se também, que
falta uma visão estratégica por parte Secretaria Municipal de Meio Ambiente para a gestão
desses parques no sentido de se enxergar a colaboração com empresas como fator importante
para a obtenção de resultados efetivos. Ela ainda atua de forma precária na busca de parceiros,
para a gestão de seus parques. Até mesmo o caso de adoção do PNM Professor Mello Barreto
deve ser tratado com cautela, pois apesar de representar um caminho interessante no futuro,
tem aspectos muito peculiares, como sua pequena área (cerca de seis hectares) e o fato de ter
sido criado pela própria empresa que o adotou. O fator complicador para a SMAC é que ela
gerencia um grande número de parques e outras unidades de conservação em toda a cidade, e
dispõe de poucos recursos financeiros e, sobretudo, de pessoal. Por outro lado, como muitos
dos parques são pequenos e têm boa visibilidade junto à população, existe uma maior
possibilidade de eles serem objeto de parcerias com empresas ou ONGs locais. Recomenda-se
fortemente a ampliação da estratégia de adoção e da busca de parcerias com OSCIPs. A
busca de parcerias com outras esferas de governo, que administram parques na cidade pode
ajudar a fortalecer a posição da Prefeitura na negociação com as empresas. Ao mesmo tempo,
recomenda-se que as estratégias colaborativas com empresas tenham como base a fusão da
educação ambiental com o ecoturismo e a recreação visando à gestão bem sucedida dos
parques.
Entende-se que esta pesquisa possui relevância teórica, na medida em que contribui
para o avanço do conhecimento acadêmico sobre a formulação e implementação de
estratégias colaborativas na gestão pública do meio ambiente. Ela permite também traçar um
perfil das organizações que interagem com os órgãos públicos na gestão de unidades de
conservação, permitindo a futuros pesquisadores o melhor entendimento de sua lógica e
estratégias de ação. Ao mesmo tempo, permitirá à academia se aproximar cada vez mais da
realidade que a cerca ajudando-a a tornar-se agente ativa da mudança social a que se propõe.
É opinião deste pesquisador que falta no Brasil uma visão clara sobre desempenho das
unidades de conservação ambiental e a melhor maneira de planejá-las e geri-las de forma
sustentável e participativa, integrando os esforços de todos os atores sociais interessados.
Assim, espera-se que este trabalho possa contribuir para tornar a questão mais clara para
todos aqueles envolvidos com a gestão de unidades de conservação urbanas do tipo parque.

Responsabilidade Social Empresarial (RSE) na Suécia, Tailândia e Brasil: uma
Abordagem Comparativa em Empresas de Construção Civil
Vanessa Hastenpflug Wottrich
Marlon Dalmoro
Jonas Cardona Venturini
Breno Augusto Diniz Pereira
A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) tem recebido crescente atenção, tanto na
área acadêmica como corporativa. As empresas geralmente definem sua abordagem de RSE
sob diferentes visões, sendo influenciadas por distintos fatores em nível regional, industrial,
nacional e empresarial. O presente estudo tem como objetivo identificar como as maiores
empresas da indústria de construção civil da Suécia, Tailândia e Brasil se apresentam em
termos de Responsabilidade Social Empresarial. Esta pesquisa justifica-se, pelo fato de que,
apesar da crescente pressão exercida sobre as empresas para que estas exerçam um papel
ativo na promoção do bem-estar social e da aceitação da relevância do tema na literatura,
existem poucos estudos que buscam identificar como empresas pertencentes a diferentes
regiões geográficas abordam a RSE. A indústria de construção civil é reconhecida como
problemática em termos de impacto social e ambiental, e também uma das maiores
indústrias globais em termos de participação no Produto Interno Bruto (PIB) na maioria dos
países. A pesquisa foi realizada mediante a análise de documentos organizacionais
provenientes das maiores empresas de construção civil dos países mencionados. Portanto,
foram analisados os websites corporativos, assim como relatórios anuais, relatórios
financeiros, relatórios de sustentabilidade e governança corporativa, releases, material de
relações públicas e documentos adicionais fornecidos pelas empresas através de seus
websites.Para coleta de dados, utilizou-se o modelo proposto por Silberhorn e Warren
(2007) que inclui Princípios Motivadores da RSE, Processos de RSE e Questões
relacionadas a Stakeholders. A Suécia, Tailândia e Brasil foram selecionados por
pertencerem regiões geográficas bastante diferentes (Escandinávia, Sudeste Asiático e
América Latina), trazendo, portanto, perspectivas diversas na abordagem de RSE. A
pesquisa foi realizada no idioma inglês e sempre que possível no idioma nativo de cada
país, através do auxílio de dois pesquisadores provenientes da Tailândia e Suécia. Para
análise de resultados, foram realizadas comparações transversais entre os países nas
categorias pesquisadas, bem como a identificação de fatores condicionantes das

semelhanças e diferenças identificadas. O esquema de codificação para análise dos
documentos organizacionais foi desenvolvido a partir de uma conceitualização prévia
proposta por Silberhorn; Warren (2007). Os autores analisaram e compararam o conteúdo
de websites corporativos sobre RSE de empresas britânicas e alemãs pertencentes a
diferentes indústrias. O modelo proposto pelos autores para coleta de dados foi um
aprimoramento do modelo de codificação originalmente utilizado por Maignan; Ralston
(2002). A RSE direcionada por valores é predominante nas empresas dos três países, o que
pode indicar que a RSE tem se distanciado de suas raízes iniciais de caridade para tornar-se
uma prática estratégica de negócios inserida em valores corporativos. Isso significa que as
maiores empresas nos três países têm adotado uma noção ampla de RSE que está alinhada
com o preenchimento de todos os níveis da Pirâmide de Carroll (2000) e segue as idéias
principais propostas por Freeman (1984) na teoria dos stakeholders e de Elkington (1999)
na abordagem “tripple bottom line” (TBL). As empresas geralmente abordam um grupo
extenso de stakeholders em sua abordagem de RSE e dão ênfase a temas ambientais,
econômicos e sociais, embora alguns assuntos sejam mais enfatizados em um país do que
em outros. Embora muitas diferenças nacionais e transnacionais tenham surgido na forma
com que as empresas comunicam temas de RSE, algumas generalizações podem ser
realizadas a partir da análise previamente apresentada e levando em consideração os perfis
de RSE nos três países. A primeira generalização pode ser definida através da análise da
forma com que as empresas apresentam suas atividades de RSE, isto é, o foco dado pelas
empresas para a RSE em cada país. O que se verificou é que o perfil nacional pode ser
destacado através da análise dos resultados, e que delineia o estudo como um todo. As
empresas suecas se apresentam fortemente focadas em temas ambientais e enfatizam a idéia
de sustentabilidade, enquanto que as empresas tailandesas usam a Governança Corporativa
para agruparem as atividades de RSE, denotando um foco de conformidade com a lei. As
empresas brasileiras mostram alta preocupação por assuntos sociais, o que pode ser
percebido na natureza de processos de RSE que as empresas apresentam, nos stakeholders
envolvidos e no papel que as empresas ocupam como agentes sociais, preenchendo a lacuna
deixada pelo governo nacional. Tais perfis parecem ser formados por meio de fatores
nacionais e regionais, ao invés de fatores relacionados à indústria. No nível empresarial, as
descobertas apóiam conclusões prévias de Henriques; Sadorsky (1996) e Etzion (2007), nas

quais pressões dos stakeholders e a estratégia da empresa têm um importante papel no
desenvolvimento de RSE. O tamanho da empresa mencionado por Brammer; Millington
(2002) foi também percebido como tendo forte influência em abordagens de RSE, embora
todas as empresas estudadas fossem consideradas as maiores em suas indústrias. Quanto
maior e mais internacionalizada é a empresa dentro do mesmo país, maior parece ser a
pressão e expectativas dos stakeholders com relação a práticas de RSE. Essa conclusão está
de acordo com Esrock; Leichty (1998), que argumentam que a visão mais ampla de RSE
adotada por empresas de grande porte pode ser vista como uma resposta às demandas
comparativamente maiores colocadas sobre as grandes empresas. A análise de resultados
demonstrou que a maior parte das diferenças e semelhanças entre os países são explicadas
pela revisão da literatura previamente conduzida. Contudo, já que não há estudos prévios
que comparem países na América Latina, Ásia e Europa em termos de abordagens de RSE,
não há base exata de comparação em termos de resultados com relação a concordâncias e
discordâncias entre os países. Esta vem a ser uma das principais contribuições desta
pesquisa, através da discussão da perspectiva de diferentes regiões do globo sobre a RSE,
na tentativa de identificar padrões de abordagens de RSE bem como os fatores que as
condicionam.

O que pensam os Gestores em relação à Responsabilidade Social Empresarial de Saúde
e Segurança no Trabalho?
Autoria: Taís de Andrade, Rosméri Elaine Essy Hoch, Vânia de Fátima Barros Estivalete
Resumo ampliado
As mudanças que vêm ocorrendo no cenário social, econômico, político e tecnológico,
intensificadas a partir dos anos 80, provocaram transformações nas organizações e no
contexto das relações profissionais, nos quais os problemas de saúde e segurança no trabalho
(SST) estão inseridos (BARREIROS, 2002). As doenças profissionais representam um sério
obstáculo para a produtividade e para a eficiência do trabalho, trazendo prejuízos para a
organização, para o colaborador e para a sociedade, devendo despertar nas empresas o
interesse em tomar medidas para garantir a saúde e segurança do trabalhador (VIANA, 2007).
No contexto atual, as questões relacionadas a responsabilidade social empresarial vem sendo
abordadas com maior intensidade no âmbito das organizações, não somente por exigências
legais, mas também por pressões sociais e pelo reconhecimento de que ações ligadas a esta
temática trazem diversos benefícios para as empresas. Na visão de Mattoni, Pena e Queiroz
(2007) a empresa socialmente responsável deve desenvolver ações no âmbito interno e
externo da organização. A responsabilidade social com o público interno envolve questões
relacionadas a saúde e segurança no trabalho, sendo essencial que as empresas atentem para
estas exigências. Desta forma, este estudo procurou aproximar as dimensões envolvidas no
conceito de responsabilidade social empresarial de saúde e segurança no trabalho com a
realidade vivenciada por uma organização, tendo como objetivos: (i) identificar as práticas
adotadas pela organização em relação à saúde e segurança do trabalho; (ii) analisar como a
empresa previne os acidentes de trabalho nas atividades organizacionais tendo em vista a
busca de uma melhor qualidade de vida no trabalho e; (iii) identificar os desafios enfrentados
pela empresa na implementação de práticas de SST. Esta pesquisa pode ser classificada em
relação a sua abordagem, como qualitativa, visando aprofundar os conhecimentos sobre o
assunto, enfatizando a importância de compreender os processos nos quais os seres humanos
criam a realidade (MORGAN e SMIRICH, 1980).A estratégia adotada para este estudo foi a
pesquisa descritiva que, segundo Triviños (2007) tem como principal objetivo informar o
pesquisador sobre situações, fatos, opiniões ou comportamentos da população analisada,
buscando mapear a distribuição de um fenômeno. Em relação ao método, classifica-se como
um estudo de caso, pois este “investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto
da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão
claramente definidos” (YIN, 2006, p.32). A organização investigada foi uma empresa
localizada na região central do RS, que atua na fabricação de transformadores de energia elétrica.
Atualmente possui 127 colaboradores, com uma produção estimada em 1,2 mil transformadores
por mês, o que corresponde a 30% do mercado estadual e a 2% do mercado nacional. Os critérios
de escolha da empresa focal basearam-se na importância que a empresa exerce no ramo industrial
de materiais elétricos e por suas práticas de responsabilidade social com o público interno. A
seleção dos sujeitos ocorreu com uma amostra não-probabilística intencional. Os participantes
da pesquisa foram selecionados por serem gestores responsáveis pelas práticas de
responsabilidade social de saúde e segurança no trabalho, totalizando 5 gestores. Desta forma,
foram entrevistados a gerente de Recursos Humanos, o diretor e gerente de Planejamento e
Controle de Produção (PCP), orientador psicológico da empresa e dois coordenadores da CIPA. A
coleta de dados utilizada neste estudo foi efetuada através de dados primários e secundários. Os
dados primários foram obtidos através das entrevistas semi-estruturadas, realizadas com os
gestores, desenvolvidas com base nos Requisitos da norma BSI- OHSAS – 18001 e nos

Indicadores Ethos (2007). Os dados secundários foram obtidos pela análise documental, como
edições do Jornal interno da empresa, histórico e site na internet. No tratamento dos dados, foi
utilizada a técnica de análise de conteúdo sugerida por Bardin (1979) para a descrição
objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo evidente da comunicação. Em relação aos
principais resultados obtidos, a visão compartilhada pelos gestores nos remete a compreensão
de que as questões de saúde e segurança no trabalho são prioritárias na empresa investigada,
tendo em vista os inúmeros programas desenvolvidos pela empresa para garantir a saúde,
segurança e qualidade de vida no trabalho. Quanto à prevenção de acidentes e treinamentos, a
maioria dos gestores entende sua necessidade, informando que a grande preocupação da
organização é a conscientização de seus colaboradores. No entanto, na opinião dos
entrevistados mesmo existindo treinamentos e conscientização, os acidentes podem ocorrer,
pois dependem principalmente da concentração dos colaboradores. Outro aspecto que deve
ser ressaltado refere-se aos altos índices de rotatividade da empresa, cabendo um
questionamento: as práticas adotadas pela empresa estão sendo eficientes para garantir a
satisfação de seus colaboradores no ambiente de trabalho? Além disso, outra questão
pertinente, refere-se a resistência de alguns colaboradores quanto à adoção de medidas de
SST. Infere-se aqui que as ações desenvolvidas pela empresa estão sendo falhas em alguns
aspectos, pois os investimentos em treinamentos, saúde, segurança e qualidade de vida no
trabalho não estão sendo suficientes para garantir o cumprimento das práticas de SST e a
permanência dos colaboradores na organização. Desta forma, percebe-se a relevância desta
temática no âmbito das organizações e das pesquisas na área de Administração, pois a
responsabilidade social empresarial assume um caráter imprescindível nas questões de saúde
e segurança no trabalho. Além disso, convém ressaltar a importância de uma reflexão para
verificar se as práticas de SST adotadas estão de fato contribuindo para o melhor desempenho
dos colaboradores e qualidade de vida no trabalho. Este estudo trouxe contribuições para a
academia ao ampliar as discussões sobre a temática da responsabilidade social concentrandose em aspectos que envolvem a saúde e segurança dos trabalhadores. Em termos pragmáticos
e gerenciais, esta pesquisa pode auxiliar no processo decisório no que tange às questões
envolvendo à saúde e segurança dos indivíduos no ambiente de trabalho. Além disto, pode
auxiliar no sentido de minimizar as resistências em relação às práticas adotadas pelas
organizações e, conseqüentemente, a redução do índice de turnover nas organizações.

Desenvolvimento Sustentável como Paradigma para Mudanças de
Comportamento dos Consumidores
Profa. Dra. Maria Cecilia Coutinho de Arruda
Profa. Dorothy Roma Heimbecher

RESUMO
O objetivo deste artigo é conceituar desenvolvimento sustentável como paradigma para
mudanças de comportamento dos consumidores. Considerou-se que o conceito de
desenvolvimento sustentável tem sido difundido e discutido de forma mais ampla a partir da
divulgação do relatório Nosso Futuro Comum, em 1987, pela Comissão Mundial sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, quando a fusão dos debates científicos com os diálogos do
senso comum sobre desenvolvimento sustentável pareceu desencadear um processo de
transformação e adaptação para a dinâmica de crescimento até então praticado. Neste ensaio
foram analisados sete textos: Sachs (2007), Relatório Nosso Futuro Comum (1991), Lélé
(1991), Leff (2004; 2007), Veiga (2006), Barbieri (2003) e Portilho (2005), escolhidos como
trabalhos significativos em termos teóricos para a discussão do tema desenvolvimento
sustentável, especificamente por parecer ser possível concatenar seus argumentos,
estabelecendo-se um ponto de partida para ampliar conhecimentos sobre o comportamento
dos consumidores quanto ao respeito ao meio ambiente, como parte da tomada de decisão em
suas ações cotidianas de compra, uso e descarte de produtos. Concluiu-se, dos textos
analisados, que uma variável permeia os argumentos: a busca do crescimento econômico e
seu resultado no meio ambiente e na qualidade de vida das pessoas, e que a busca do
crescimento econômico passa por um processo de mudanças que depende da disposição e
ação de todos, tanto na produção como no consumo. Reportando-se às referências para o
consumo sustentável em Portilho (2005), observou-se que essa questão é abordada de modo
amplo, como um conjunto de valores orientadores para uma sociedade com mais qualidade de
vida, mais racional no uso de recursos naturais, minimizando a geração de poluição e
resíduos, para o presente e para as futuras gerações. Entendeu-se que para a inclusão de
fatores ambientais nos processos de decisão, para um consumo sustentável, cabe ter uma
disposição à ação, de reorganização de estilos de vida e padrões de consumo, dentro dos
limites das possibilidades ecológicas a que todos possam, de modo razoável, aspirar. Como
um conjunto interseção entre crescimento econômico e qualidade de vida, hoje e para o
futuro, o respeito ao meio ambiente passou a ter mais relevância no caminho para o
desenvolvimento. Nesse ponto, o objetivo do desenvolvimento sustentável formou-se como
um paradigma, em que as premissas de resultados econômicos quantitativos estão
contextualizadas em realidades qualitativas. Esse conjunto interseção pode ser explicado
pelos autores considerados neste ensaio: (1) Sachs (2007) aborda como ecodesenvolvimento,
uma filosofia de desenvolvimento de abrangência local e operacional, contemplando aspectos
ecológicos e culturais, de curto a longo prazos. Ao comparar crescimento e desenvolvimento,
defende que o crescimento é uma condição necessária mas não suficiente para o
desenvolvimento, e que o crescimento deve se processar de forma sustentada, para hoje e para
o futuro; (2) no relatório Nosso Futuro Comum (1991), o conceito de desenvolvimento
sustentável é construído de forma a evocar um processo de transformação e mudanças que os
países deverão cumprir, da conscientização para a ação, frente à problemática que a não
valorização da questão ambiental traz em relação à incapacidade de a biosfera absorver os
impactos da atividade humana. Os aspectos de diferenças entre países e a eqüidade quanto ao

uso dos recursos naturais orientam para que o desenvolvimento sustentável seja um objetivo a
ser alcançado tanto pelos países industrializados, como pelos países em desenvolvimento,
com a possibilidade de melhoria na qualidade de vida; (3) Lélé (1991) traz a questão de o
desenvolvimento sustentável se tornar um paradigma e, portanto, aclarado como conceito e
argumentação. Interpreta desenvolvimento sustentável a partir dos conceitos de
desenvolvimento e sustentabilidade em que a relação dos objetivos do desenvolvimento se
combinam com as conotações ecológica e social da sustentabilidade; (4) Leff (2004; 2007)
interpreta que a ecologia é parte da sustentação do processo econômico para uma duração de
longo prazo, como uma condição desse processo, na associação de crescimento e conservação
da natureza; (5) Veiga (2006) debate duas teses antagônicas, ao tratar a compatibilidade entre
conservação ambiental e crescimento econômico. Também discorre sobre um terceiro
conceito, o de desenvolvimento sustentável preconizado e expresso como uma norma pelo
relatório Nosso Futuro Comum, caracterizado como um conceito político. Observou-se que,
assim abordado, o conceito de desenvolvimento sustentável parece se distanciar de ser um
conceito para a ação, de abrangência local e operacional, como defendido por Sachs, citado
por Veiga (2006) como referência para o entendimento do que é desenvolvimento sustentável.
Percebeu-se que há um distanciamento entre uma conceituação normativa para
desenvolvimento sustentável, na expectativa de que o “tradicional” processo econômico seja
permeado e ajustado por variáveis ecológicas e sociais de longo prazo, e uma conceituação
operacional de desenvolvimento sustentável, em que as práticas cotidianas relacionadas ao
meio ambiente estejam efetivamente presentes nos processos decisórios. No conceito
operacional, como um paradigma, entendeu-se que o consumidor ao praticar um estilo de vida
sustentável pode contribuir para uma sociedade sustentável, haja vista que as organizações
produtoras de bens e serviços são, por hipótese, compostas por esses mesmos consumidores.
Da significativa contribuição dos autores escolhidos para o referencial teórico deste ensaio, e
especialmente sobre o que foi depreendido sobre um potencial conjunto de práticas cotidianas
relacionadas ao meio ambiente tem-se, em estudos futuros, a oportunidade de aprofundar
sobre a ação dos consumidores para uma sociedade sustentável e também a composição de
um conceito mais operacional para consumo sustentável.
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RESUMO (EXPANDIDO)
Percebemos nitidamente, que nesta contemporaneidade as discussões a cerca de temas
relacionados ao meio ambiente e a gestão socioambiental e pública têm ganhado visibilidade
e se tornado temáticas da moda principalmente pela difusão proporcionada, cada vez mais,
pela mídia. Entretanto, na maioria das vezes, essas discussões não têm amadurecido para
ações práticas e, destarte, não passam a ser incorporadas em políticas governamentais, nem
tampouco pela população em geral. Nesse sentido, observamos que o licenciamento
ambiental, recentemente, vem ganhando grande notoriedade na mídia, essencialmente, por
ocasião da substituição da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva pelo atual ministro
Carlos Minc, já que, o atual ministro possui importante experiência no tocante ao
licenciamento ambiental, demonstrado agilidade na liberação de licenças ambientais na sua
passagem (em 2007) pela Secretaria do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro (SEA). Dessa
forma, esse trabalho tem como principal objetivo abordar teoricamente esse tema discutindoo, de uma maneira simplificada, conceituando-o e descrevendo-o, principalmente, seus
procedimentos. A metodologia desse artigo deu-se por meio de uma pesquisa exploratória
realizada com levantamentos bibliográficos, documentais e legais, baseando-se na
constituição federal (CF), na Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e, essencialmente,
com a contribuição de teóricos que abordam o referente tema. Assim sendo, o presente
estudo, que é a fase inicial da pesquisa intitulada licenciamento ambiental no setor de
exploração e produção de petróleo on shore no Rio Grande do Norte que está sendo
desenvolvida na linha de pesquisa em licenciamento e gestão ambiental no Núcleo de
Pesquisa em Processos de Petróleo e Gás Natural (NPP3G) com o financiamento do Programa
de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (PROMINP), no Centro
Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte (CEFET-RN).
Na pesquisa em questão, foi necessário, inicialmente, abordarmos a evolução na
legislação ambiental brasileira com a promulgação da Lei da Política Nacional do Meio
Ambiente (PNMA), em 1981, ganhando o país a sua “Lei Marco” em no tocante as questões
ambientais. Prosseguindo, ressaltamos também nessa lei, o estabelecimento do Sistema
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), formado por um conjunto de órgãos e instituições
dos diversos níveis do Poder Público incumbido da proteção da natureza, além disso, a
criação de uma série de instrumentos com o fim de promover o desenvolvimento sustentável,
através de uma gestão pública regulando a utilização dos recursos naturais. Dentre esses
instrumentos destacam-se a Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) e o licenciamento
ambiental. Nesse contexto, com a promulgação da Constituição de 1988, o direito ao meio
ambiente equilibrado foi consagrado em seara constitucional, sendo atribuído ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo.
Nesse sentido, de acordo com Sánchez (2006, p.86), “diversos instrumentos foram
desenvolvidos nas últimas décadas para atender às necessidades de planejamento e gestão
ambiental de entidades governamentais e privadas”. Sendo assim, Segundo Maglio e Philip
(2005 p.219), entendemos que gestão ambiental consiste “na implementação pelo governo de
sua política ambiental, pela administração pública, mediante a definição de estratégias, ações

e providências institucionais e jurídicas com a finalidade de garantir o desenvolvimento
sustentável”.
Após esses aportes iniciais a cerca da Política Nacional do Meio Ambiente no Brasil,
iniciamos as abordagens conceituais no tocante ao licenciamento ambiental. Face o exposto,
O licenciamento ambiental, de acordo com a Resolução Conama nº 237/97, é um
procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente observa alguns aspectos
como localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades
utilizadoras de recursos naturais considerados efetivos ou potencialmente poluidores ou que,
sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. Por outro lado, Fink et al (2004),
enfatizam que o licenciamento não se limita a um simples ato, mas, sim, a uma série de passos
encadeados com vistas à verificação de que certa atividade está dentro dos padrões ambientais
permitidos. Para Lanna (1995, p.171), o licenciamento ambiental é um dos instrumentos da
Política Nacional do Meio Ambiente, exigido para “a construção, instalação, ampliação e
funcionamento de estabelecimento de atividades utilizadoras de recursos ambientais,
consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras”. Prosseguindo essa discussão, Lima
(2006) pontua que o licenciamento ambiental constitui um procedimento complexo que
envolve análises técnicas e discussão pública das informações produzidas, que tem como
objetivo guiar o órgão licenciador na tomada de decisão quanto à implementação de
atividades ou obras efetiva ou potencialmente causadora de impactos ambientais. Mello
(2004), por sua vez, diz que, em linhas gerais, o licenciamento ambiental, como todo
procedimento administrativo, pode ser enxergado como uma sucessão itinerária e encadeada
de atos administrativos que tendem, todos, a um resultado final e conclusivo.
Em consonância com o exposto o licenciamento ambiental é conduzido no âmbito do
poder executivo, por isso possui poder de policia, e é considerado um procedimento
administrativo e instrumento de gestão do ambiente porque por meio dele a administração
pública busca exercer o necessário controle sobre as atividades humanas que interferem nas
condições ambientais, compatibilizando o desenvolvimento econômico com a preservação do
equilíbrio ecológico. Instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, portanto.
Depois, de alguns aportes conceituais em relação ao licenciamento ambiental,
analisando os aspectos gerais do licenciamento, Fink et al (2004) afirma que a licença
ambiental não é una. Ao contrário, cada etapa do empreendimento requer uma licença
específica. Baseando-se nisso, descrevemos, de maneira simplificada, os procedimentos
necessários para obtenção de licenças ambientais.
Destarte, não concluindo, neste artigo, não pretendemos esgotar o tema licenciamento
ambiental e seus procedimentos. Ademais, pensamos que não temos condições de esgota o
estudo em tela. Contudo, ao adentrar sobre o assunto pesquisando-o, julgamos ter abordado
teoricamente os principais conceitos desse importante instrumento de gestão socioambiental e
pública. Destacamos, que a investigação bibliográfica realizada nesse artigo servirá de suporte
teórico para as próximas fases da pesquisa intitulada licenciamento ambiental no setor de
exploração e produção de petróleo on shore no Rio Grande do Norte.

CONSUMO SUSTENTÁVEL & ECONOMIA SOLIDÁRIA: CONTRIBUIÇÕES DA
PSICOLOGIA
LILIA APARECIDA KANAN, Dra.
PPGA – Universidade do Planalto Catarinense/UNIPLAC
RESUMO
Sistematizar brevemente conhecimentos e analisar, sob a ótica da psicologia, o
consumo, o comportamento de consumir, o consumo solidário e a proposta renovadora das
relações econômicas que se estabelece na sociedade representada pelo movimento da
economia solidária, constituíram os objetivos desse artigo. Para responder a esses objetivos
são apresentados os conceitos de comportamento humano, discutidas a subjetividade e a
complexidade que o perpassam em confronto com o ato de consumir, e os conceitos de
sustentabilidade na interface que se estabelece a partir dessa relação. Ao abordar os problemas
que assolam a humanidade, como por exemplo, o êxodo rural, a fome em escalada mundial, a
diminuição acelerada dos mananciais de água potável, os impactos ambientais decorrentes da
industrialização acelerada, o consumo desmedido e nada crítico, pretendeu-se refletir sobre
algumas possibilidades que autores, pesquisadores e articulistas propõem como um novo
modelo de desenvolvimento sustentável à sociedade. O método utilizado à consecução dos
objetivos elencados está configurado como uma pesquisa bibliográfica que buscou identificar
as contribuições registradas em artigos científicos, livros e em bancos de teses e dissertações.
A partir de tal escaneamento é possível verificar que as contribuições que a psicologia pode
dar ao tema estão assentadas na emergência do modelo recente de economia solidária e de
organizações de trabalho, com um olhar profundo nas relações que nele se processam, na
possibilidade de empoderamento dos sujeitos que protagonizam a proposta, nos pressupostos
da reciprocidade e dos vínculos sociais, no enfoque da justiça social e no exercício da plena
cidadania. Todos esses aspectos, perpassados por conceitos e teorias psicológicas, merecem
constantes estudos e investimentos na produção de novos conhecimentos que possam propor
alternativas renovadas de inclusão social. Outro aspecto a considerar quando se objetiva
desvelar contribuições da psicologia ao consumo sustentável, é que nessa era de consumo, no
centro do estilo de vida pós-moderna, parece abandonada a idéia de sujeito racional e
enfatizada as dimensões inconscientes e irracionais de necessidades e motivações que
estariam na base do consumo; os objetos já não são reduzidos a seu valor de uso, pois neles se
reconhecem o valor da marca, uma certa capacidade de simbolização que os permite
representar coisas que se encontram para além de suas razões práticas e que rompem a relação
consumo-necessidade para assumir a interação consumo-desejo. Decorre dessa possibilidade
que o próprio consumo e as empresas que constroem a cultura do consumo, produzem
sentidos. Os sentidos, por sua vez, constroem identidades, produzem pessoas e discursos. Em
razão de tornar as pessoas sujeitos de consumo, influenciadas por discursos que projetam
imagens e estilos de vida, de viver e de ser, nos produtos estão subjacentes imagens atreladas
e os estilos que intrinsecamente carregam. Questionar, refletir, colocar em evidência tais
aspectos é obrigação de psicólogos. Sob a ótica da psicologia organizacional e do trabalho, do
gerenciamento e dos fatores humanos imbricados no processo, a economia solidária pressupõe
iniciativas democráticas de autogestão, que são fortemente disseminadas e alardeadas nos
modelos de gestão mais atuais. Nas organizações de economia solidária, essas iniciativas
carregam em seu escopo a possibilidade de estabelecimento do processo de vinculação entre o
sujeito, seu trabalho e a organização. Satisfação, envolvimento, comprometimento, suporte,
reciprocidade e justiça organizacional encontram maior possibilidade de se concretizar ou
estabelecer em organizações solidárias do que em organizações competitivas. A maior

responsabilização e participação do trabalhador nas decisões são razões que justificam essa
afirmação. As organizações de economia solidária proporcionam aos sujeitos que nelas
trabalham a capacitação para a participação e para o próprio trabalho. Nesse contexto, a
possibilidade de ver em ação trabalhadores-gestores fortemente comprometidos com o futuro
da organização é muito maior que em organizações onde a participação é limitada e há o
distanciamento oportunista entre o sujeito que trabalha, os meios de seu trabalho e aquilo que
ele produz, o que pode ser traduzido em alienação e submissão. Novas forças produtivas em
substituição ao modelo capitalista predominante exigem ações gerenciais, políticas,
econômicas e sociais que, permanentemente avaliadas, poderão consolidar outros arranjos
sociais e laborais. Ainda que tornada real essa possibilidade, os empreendimentos solidários
não sobrepujarão os empreendimentos capitalistas, pois conforme destaca Singer (2000, p.28),
“o papel possível da economia solidária, a ser inquirido, é o de dar a prova palpável de que a
autogestão não é inferior à gestão capitalista no desenvolvimento das forças produtivas”. A
fome em escalada mundial, a diminuição acelerada dos mananciais de água potável, os
impactos ambientais decorrentes da industrialização acelerada, o consumo desmedido e nada
crítico, exigem da sociedade um novo modelo de desenvolvimento. Melo Neto e Fróes (2002)
propõem que esse modelo deve privilegiar o indivíduo em sociedade, seu valor e sua
capacidade para inovar e empreender, mas ser centrado nas pessoas e nos grupos sociais; deve
vê-los como os únicos sujeitos legítimos do desenvolvimento; se basear em valores como
cooperação, partilha, reciprocidade, complementaridade e solidariedade; seus princípios
ativos, as qualidades humanas e os recursos naturais disponíveis. A proposta dos autores
referenda um modelo de desenvolvimento comunitário, cujo foco recai na comunidade, em
sua capacitação, ‘empoderamento’, mobilização e conscientização; sustentado, porque seu
objetivo é dar autonomia às pessoas, grupos e comunidade para agir em seu próprio benefício,
tornando-os independentes e auto-suficientes; e integrado por se desenvolver sob a forma de
redes de cooperação entre diversos agentes - governo local, empresas e organizações sociais.
Ainda que não existam respostas prontas ou acabadas a questões que projetam expectativas de
futuro, um argumento parece certo: não é mais possível referendar a vida em sociedade no
consumo em grande escala, em comportamentos individualistas, em expropriação da lógica
das comunidades, em exploração ou domínio de alguns sistemas sobre outros. Cada ser desse
maltratado planeta necessita, com urgência, repensar a ‘parte que lhe cabe neste latifúndio’.
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RESUMO
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS possui uma população e um
orçamento maior do que muitos municípios no Rio Grande do Sul e abriga atividades de
ensino, pesquisa e extensão, que envolvem anualmente mais de 40mil alunos (UFRGS, 2008).
Consequentemente, a gestão dos sistemas de suporte às atividades desenvolvidas na
universidade (água, energia, resíduos) tem reflexos significativos no meio ambiente. Além
disso, sua representatividade na sociedade gaúcha lhe confere o compromisso de motivar
transformações no que se refere a um futuro sustentável, através da demonstração de práticas
menos impactantes e da formação de profissionais conscientes e preparados para lidar com
esses desafios.
Tendo em vista sua representatividade, desde 2004, a universidade tornou-se o estudo de caso
da disciplina de Gestão Ambiental Urbana, oferecida pela Linha de Pesquisa em Edificações e
Comunidades Sustentáveis do NORIE, braço do Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Civil (PPGEC) na UFRGS. Em 2004, um diagnóstico da gestão ambiental do ambiente
construído da universidade foi realizado pelos alunos da mencionada disciplina.
Em continuidade a esses diagnósticos, o objetivo da presente pesquisa é a verificação dos
avanços obtidos pela universidade quanto à gestão ambiental do ambiente construído e à
redução de impactos ambientais relacionados ao consumo de água, consumo de energia e
gestão dos resíduos sólidos, no intervalo de tempo decorrido entre 2004 e 2008. A partir do
objetivo principal, estabelece-se como objetivo intermediário a identificação das modificações
na estrutura da universidade no que tange a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental.
A presente pesquisa se caracteriza como um estudo de caso único, no qual a Universidade
Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS é o objeto de estudo. O alcance dos objetivos
estabelecidos demandou o levantamento de dados e de informações que possibilitassem a
caracterização da universidade nos anos decorridos a partir de 2004. Podem ser categorizados
em dois grupos:
a) informações quanto às modificações na estrutura da universidade, no que se refere
à gestão ambiental. Foram obtidas através de documentos e artigos publicados em
anais de congressos e/ou disponibilizados no site da universidade pela atual
Coordenadoria de Gestão Ambiental da UFRGS. Também se realizou entrevistas com
o atual coordenador de gestão ambiental da universidade e com funcionários dos
seguintes órgãos: SUINFRA, prefeituras das campi universitárias e Secretaria de
Relações Institucionais;

b) informações e dados quantitativos quanto:


às áreas edificadas e alteradas no decorrer dos anos posteriores a 2004;



às alterações na estrutura de gestão do ambiente construído;



às variações nos consumos de água e de energia e na geração de resíduos
sólidos nesse intervalo de tempo.

A caracterização do ano de 2004 foi realizada com base nos diagnósticos elaborados e
documentados pelos grupos da disciplina de Gestão Ambiental Urbana do NORIE: Kuhn;
Prudente; Zanin (2005); Musskopf; Magro (2005); Scott Hood; Frantz; Palma; Silva (2005).
Os dados atuais e representativos dos anos posteriores a 2004 foram obtidos através planilhas
de controle e registro, fornecidas pela Coordenadoria de Gestão Ambiental da universidade,
pela SUINFRA e pelas prefeituras das campi universitárias especialmente para a realização
desta pesquisa. Informações adicionais foram obtidas através do site da universidade, nos
links dos respectivos órgãos (UFRGS 2008, UFRGS 2008a, UFRGS 2008b).
Como resultado, no que diz respeito ao objetivo intermediário desta pesquisa, que é a
verificação dos avanços obtidos pela universidade no que se refere aos processos de gestão
ambiental, identifica-se que no intervalo de tempo decorrido entre 2004 até o presente, foram,
de fato, promovidas iniciativas estruturais de suporte à implementação de ações concretas
para o SGA da universidade, tais como criação de uma Política Ambiental da UFRGS, criação
de uma Coordenadoria de Gestão Ambiental, além do desenvolvimento de cursos de
capacitação de funcionários.
No que se refere ao ambiente construído, verificou-se que ainda não existem iniciativas ou
mecanismos oficiais da universidade para que requisitos de sustentabilidade venham a ser
considerados no projeto dos novos edifícios. Em contrapartida, constata-se uma tendência a
construção de grandes áreas edificadas nos próximos anos, o que representa um potencial de
demonstração prática de soluções educativas e de tornar os novos prédios da UFRGS
referenciais para a sociedade gaúcha.
Quanto ao objetivo principal desta pesquisa - redução de impactos ambientais relacionados ao
consumo de água, consumo de energia e gestão dos resíduos sólidos, no intervalo de tempo
decorrido entre 2004 e 2008 - verifica-se que as principais iniciativas estão voltadas para a
gestão dos resíduos sólidos. Não se observam reduções crescentes nos padrões de consumo
de energia elétrica e de água no período, o que é resultado da falta de mecanismos oficiais da
instituição para gestão operacional eficiente dos mesmos. No entanto, atualmente, os dados
estão organizados e centralizados pela Superintendência de Infra-estrutura da universidade, o
que denota que já existe um acompanhamento e controle do consumo.
Por fim, este artigo contribui para a redução de impactos do ambiente construído da UFRGS,
uma vez que diagnósticos são passos iniciais para a implantação de sistemas de gestão
ambiental.
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O tema Responsabilidade Social Empresarial tem sido considerado no meio acadêmico e da
gestão empresarial de grande potencial e complexidade, em face das suas conseqüências no
planejamento estratégico da empresa e para as partes interessadas no processo, como: a
sociedade, os clientes, os fornecedores, os acionistas, os empregados e a comunidade. A
Responsabilidade Social de empresas ao entorno de comunidades é um dos focos da estratégia
da empresa na busca de soluções de problemas sociais e do questionamento do seu papel e
crescimento na sociedade. Diante do exposto, este artigo parte das seguintes questões: Como
e por que as empresas LAMSA e CENPES, que estão ao entorno de comunidades, contribuem
para dinamizar o desenvolvimento sociocultural e econômico das comunidades do bairro
Maré/RJ? As ações e projetos sociais das empresas LAMSA e CENPES estão atendendo às
necessidades e expectativas dos moradores do Complexo da Maré? O presente estudo tem
como objetivo principal analisar as ações e projetos sociais das empresas que atuam em áreas
pobres e carentes com baixo Índice de Desenvolvimento Humano, de forma a contribuir com
as comunidades vizinhas, face às necessidades e expectativas dos seus moradores. Para
alcançar este objetivo procurou-se identificar as necessidades e expectativas dos moradores
das comunidades; descrever as ações desenvolvidas pelas empresas nestas comunidades; e
comparar as reivindicações das comunidades às propostas de programas sociais desenvolvidos
pelas empresas. A revisão da literatura enfocou a abrangência, conceitos, evolução da
responsabilidade social e a integração entre a responsabilidade social externa e o
planejamento estratégico das empresas, a luz da Teoria dos Stakerholders e avaliação das
ações e projetos sociais. Os três pilares do desenvolvimento sustentável englobam além da
dimensão social, na qual a responsabilidade social empresarial está inserida, a dimensão
econômica e a dimensão ambiental. Segundo Melo Neto e Froes (2001), a empresa que
participa de ações sociais junto à comunidade exerce sua responsabilidade social e atua no
desenvolvimento sustentável. O acompanhamento e avaliação das ações sociais externas
representam fazem parte do processo de implantação da responsabilidade social externa. A
avaliação permite aos gestores comparar os resultados de suas metas e objetivos sociais
previstos com os efetivamente alcançados. Este estudo de natureza exploratória e descritiva
tem como pano de fundo um estudo de caso. A população objeto de estudo desta pesquisa é
composta pelos moradores do Complexo da Maré, que compreende as dezesseis comunidades
existentes no local. As comunidades da Maré, de acordo com Censo IBGE - 2000 possuíam
113.817 habitantes. Quanto à amostra, trata-se de uma amostra de conveniência, não
probabilística, com 214 moradores do bairro Maré. Além da amostra de moradores, também
foram realizadas entrevistas com representantes das empresas que estão localizadas no
entorno, ou seja, LANSA - Linha Amarela SA e CENPES - Centro de Pesquisas e
Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello, da Petrobras. Um questionário com
18 perguntas abertas e fechadas foi utilizado como instrumento para a coleta de dados. As
primeiras questões descrevem o perfil dos respondentes; em seguida são questões que
descrevem o conhecimento dos moradores sobre Responsabilidade Social, e as questões finais

dizem respeito às expectativas e necessidades dos moradores. O pesquisador entrou em
contato com 15 membros do Complexo da Maré, apresentados por um líder religioso das
imediações do Complexo. Com esses 15 membros o pesquisador realizou um estudo piloto,
em que testou o questionário. A coleta de dados foi desenvolvida nos meses de outubro de
2005 a janeiro de 2006. O pesquisador solicitou a algumas pessoas que fazem parte de uma
Instituição Religiosa e que são moradores da Maré, que cada um deles fosse um multiplicador
e que aplicasse de 10 a 15 questionários com os vizinhos ou outras pessoas integrantes da
comunidade. O próprio pesquisador também aplicou 30 questionários. No total 214
moradores do Complexo da Maré participaram do estudo. Em uma segunda parte da pesquisa
de campo, foram realizadas entrevistas com representantes da LANSA S.A. e do CENPES. A
maioria dos participantes era da Vila dos Pinheiros (19,6%), 17,8% do Timbau, 15% da Baixa
do Sapateiro e Nova Holanda com 9,3%. As outras comunidades que totalizaram o percentual
de 37,8% foram: Bento Ribeiro Dantas (8,5%); Parque União (8,0%); Conjunto Pinheiros
(7,5%); Vila do João (6,1%); e Roquete Pinto (4,2%). O mais importante para os moradores é
educação (36,9%), seguida de inclusão profissional (24,3%) e assistência social (13,1%). A
educação é considerada a prioridade número 1 dos moradores, com 39,9% do percentual
válido. Ainda como opção de primeira prioridade para 26,3% dos entrevistados que
responderam corretamente a questão à opção por inclusão profissional ficou em segundo
lugar. Da entrevista que foi realizada com dois integrantes do Comitê de Responsabilidade
Social e Ambiental do CENPES chegou-se ao modelo de gestão da responsabilidade social
externa que engloba diversas atividades. Com por exemplo melhoria no bem-estar social das
populações de baixa renda, apoio aos projetos que lidam com crianças, adolescentes e idosos,
aproximação com a comunidade para promover o desenvolvimento local, e o estabelecimento
de parcerias com ONGs e o governo. Da entrevista foi realizada na Coordenação de
Desenvolvimento Sócio-ambiental na sede da LAMSA observa-se que o modelo de gestão da
responsabilidade social externa envolve melhorias nas condições de vida das comunidades
com limites físicos com a Linha Amarela, atividades de esporte, educação, geração de
emprego, parcerias com ONGs com vistas a ação comunitária, e criação do Fórum
Comunitário. Os resultados desta pesquisa mostraram que há uma tendência ao alinhamento
das necessidades e expectativas dos moradores e as estratégias sociais desenvolvidas por
ambas as empresas. Portanto, sugere-se que novas pesquisas sejam realizadas em outras
empresas ao entorno deste bairro para se confirmar os resultados desta pesquisa ou que novos
estudos sejam conduzidos em outros bairros e/ou favelas.
Palavras-chave: Estratégia, Gestão Social, Favelas.
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Resumo Ampliado
Neste início de século XXI tem-se disseminado a idéia de que se empresa deseja se manter no
mercado, ela deve se pautar em ações que visam a sustentabilidade. Neste sentido,
Nascimento et al. (2007) evidenciam que para se obter sucesso na implantação de ações ou de
um sistema de gestão socioambiental em uma organização há que se perceber esta como parte
de um ecossistema de mercado. Isto implica na compreensão de que as ações não dependem
apenas das condições internas e de ferramentas adotadas pelos gestores. O ecossistema de
mercado, segundo os autores, engloba conceitos da ecologia e economia, sendo definido
como um conjunto das relações/interações que ocorrem entre variáveis do macroambiente, do
microambiente e do ambiente interno (da organização). Assim, as variáveis econômica,
tecnológica, demográfica, político-legal, sociocultural, competitiva, do ambiente natural, que
fazem parte do macroambiente, interagem com o microambiente, que engloba os parceiros
da organização (fornecedores, concorrentes, clientes, consumidores) e com o ambiente interno
da organização (a organização em suas diferentes áreas e departamentos). Ao reconhecer que
as empresas se relacionam com o macro e o com microambiente, torna-se relevante
compreender como se estrutura a busca pela sustentabilidade empresarial. Para tanto, analisase a estratégia de uma empresa que se revela modelo em responsabilidade socioambiental e
que é reconhecida internacionalmente por sua atuação. Trata-se do caso da Aracruz Celulose.
A empresa, que busca uma atuação sustentável, convive com uma questão polêmica, já que
opera com uma matéria-prima advinda da natureza, no caso florestas, em um contexto em que
cerca de 68% destas foram destruídas no mundo. Mas a Aracruz tem se revelado preocupada
com a redução dos impactos ambientais em seus processos, desde o plantio de árvores, até a
extração, produção e exportação do produto. Por isso, este é um caso relevante para ser
estudado. Vale ressaltar que a Aracruz pertence a um setor importante para a economia do
Brasil e sua atuação representa desenvolvimento econômico para o país. Assim, pesquisar
suas ações socioambientais e tentar compreender a lógica da sustentabilidade adotada por ela,
pode trazer diversas contribuições no campo teórico e prático. Assim, traça-se o seguinte
objetivo geral: analisar a estratégia de sustentabilidade da Aracruz. Para tanto, busca-se a)
identificar como se estruturou a estratégia de sustentabilidade; b) identificar o entendimento
da Aracruz sobre desenvolvimento sustentável; c) identificar como a empresa atua nas
dimensões sociais e ambientais da sustentabilidade; d) identificar as razões para a implantação
das práticas socioambientais e as dificuldades para atuação. Cabe destacar que as práticas bem
sucedidas da Aracruz quando divulgadas em um trabalho acadêmico, poderão servir de
benchmarking para outras empresas, para que busquem compreender e avançar na atuação
sustentável. Parte-se do pressuposto que a práxis das organizações com fins lucrativos na
dimensão socioambiental pode contribuir (ou impossibilitar) com a sustentabilidade do
planeta. Quanto ao método, a estratégia de pesquisa adotada foi a estudo de caso, pois este
tipo de pesquisa, segundo Yin (2001) permite investigar um fenômeno contemporâneo dentro
de seu contexto da vida real. Vale ressaltar que o estudo tem caráter exploratório e faz parte
de uma pesquisa mais ampla, em andamento. A escolha do caso se deu após a análise das
vinte empresas-modelo em sustentabilidade eleitas pela Revista Exame 2007. Das vinte, a
Aracruz se destaca entre outras questões por ser a única em seu segmento a estar presente no
Índice Dow Jones de Sustentabilidade, da bolsa de valores de New York, além de ser a

primeira empresa na América Latina a adotar metas de redução de emissões de gases de efeito
estufa. A empresa figura como uma indústria florestal que tem reconhecimento internacional
em seu setor e seu produto está presente na vida da sociedade em escala mundial, já que é a
partir da celulose que se obtém o papel consumido pela sociedade. Participou da pesquisa o
Diretor de Sustentabilidade da empresa, alocado no escritório de São Paulo. Foi realizada uma
entrevista semi-estruturada, além de análise documental em relatórios e outros materiais
institucionais, disponíveis no site da empresa e em outros meios. Foi realizada análise de
conteúdo com relação às informações obtidas. Segundo Bardin (1977, p. 31), análise de
conteúdo é “um conjunto de técnicas de análise de comunicações”. Como principais
resultados da pesquisa, evidencia-se que a Aracruz tem trabalhado principalmente a questão
da Governança; da Transparência; do Relacionamento com Partes Interessadas; e Aspectos
sociais e Ambientais e de Gestão. Para a Aracruz, a sustentabilidade é um novo valor das
sociedades modernas que precisa ser incorporado pelas empresas como um valor central.
Além disso, considera que a sustentabilidade é uma estrada com um final que se desloca e que
embora pareça que o fim nunca chega, é necessário continuar em frente. Ainda declara que a
sustentabilidade tem várias dimensões e que não pode ser medida pelo “show-room”. Neste
sentido, a cultura interna é importante e que a mudança tem que ser profunda, podendo levar
gerações para acontecer, mas tem que começar. A Aracruz também reconhece que as
empresas aprenderam que as parcerias, seja com fornecedores, clientes, empregados,
investidores são o melhor caminho para trabalhar. Mas que é preciso aprender a construir e
fortalecer estas parcerias com partes interessadas. Desta forma se demonstra como se
estruturou o plano de sustentabilidade da Aracruz e o que está tem feito para alcançá-la.

Controle e Gestão Ambiental por meio da Contabilidade: um Estudo
de Caso em uma Fábrica de Pranchas de Surfe
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A preocupação do homem em preservar o meio ambiente justifica-se pelo fato de que é
daí que o homem extrai os recursos necessários à sua sobrevivência. Contudo, a relação
homem/natureza agravou-se com o desenvolvimento econômico, e conseqüente
aumento do consumo dos recursos naturais, o qual acelera a degradação do meio
ambiente, através da extração da matéria-prima para os processos produtivos, assim
como pelo mau gerenciamento da devolução dos resíduos gerados à natureza. Este
desenvolvimento, que é focado nos retornos financeiros, acarreta, pelo grande volume
de consumo, efeitos negativos dos processos produtivos ao meio ambiente. Diante
disso, existe uma maior cobrança exercida pelo público para os cuidados com a
natureza. Então, a fim de proporcionar maior competitividade e sustentabilidade para as
atividades, as empresas adotam políticas e sistemas de gestão ambiental que permitem
melhor visualização de suas ações em benefício do meio ambiente. A Contabilidade,
que procura sempre atualizar-se a fim de abranger cada vez mais elementos para munir
seus usuários com as mais variadas informações, disponibiliza, pelos seus métodos
gerenciais, ferramentas no sentido de fornecer melhorias aos processos relacionados às
atividades empresariais. E para as empresas evoluírem em cuidados ambientais, são
necessários investimentos em estudos e formas de gestão que ocasionam desta forma,
gastos extras. As empresas, por causa da cobrança exercida pelo público para com os
cuidados na área ambiental, tendem a adaptar os seus processos com métodos menos
degradantes ou compensar, em contrapartida, os danos que geram com ações de
benefício ao meio ambiente. A contabilidade, por meio de seus controles, pode vir a
exercer o papel de ferramenta para esse gerenciamento, avaliando e mensurando a
interação empresa/meio ambiente. Sendo assim, esta pesquisa tem como objetivo
analisar a sustentabilidade ambiental de uma fábrica de pranchas de surfe por meio de
um sistema de gestão ambiental. Expostos os fatos, este trabalho tem como tema o
gerenciamento de aspectos e impactos ambientais com o auxílio da contabilidade e
controladoria ambiental e apresenta a seguinte questão-problema: Existe um sistema de
gerenciamento dos aspectos ou impactos ambientais para o processo produtivo de
pranchas de surfe e, sendo positiva a resposta, como a contabilidade pode auxiliar nesse
processo? A metodologia quanto aos objetivos é descritiva e, quanto aos procedimentos
é realizado um estudo de caso, utilizando-se uma entrevista semi-estruturada com visita
in loco. A fonte de obtenção dos dados utilizados é uma fábrica de pranchas de surfe de
Florianópolis. A trajetória metodológica divide-se em três fases, sendo a primeira a
fundamentação teórica envolvendo a contabilidade, auditoria, controladoria ambiental,
sistemas de gestão ambiental, Sistema Contábil Gerencial Ambiental (SICOGEA),
confecção de pranchas de surfe e o método de reciclagem dos seus resíduos; a segunda
fase envolve o estudo de caso, no qual é realizada a entrevista com base numa lista de
verificação com 102 questões, divididas em critérios, sendo eles: fornecedores,
ecoeficiência do processo produtivo, processo produtivo, clientes, projetos ambientais,
indicadores gerenciais, recursos humanos na organização e indicadores contábeis e; na
terceira e última fase, apresenta-se uma análise dos resultados quanto à sustentabilidade
parcial (critério e sub-critério) e total, assim como o plano resumido de gestão

ambiental pelo método denominado 5W2H (What?Why?When?Where?Who?How e
How much?). Por fim, como resultado da pesquisa verificou-se uma sustentabilidade
total de 68,82%, considerada “Regular”. Chegou-se nesse resultado através da análise
dos critérios e sub-critérios a fim de evidenciar os pontos fortes e fracos da empresa. A
contabilidade, por apresentar métodos e técnicas para mensurar e evidenciar através de
demonstrações específicas os resultados alcançados coloca-se como primordial na
gestão e tomada de decisão, nas mais diferentes áreas de qualquer empresa,
proporcionando melhor relacionamento com clientes, fornecedores e a comunidade em
que está inserida, assim como melhora nos seus resultados financeiros. O critério
fornecedores apresentou uma problemática maior, em virtude da falta de informações
sobre os impactos ambientais gerados pelos seus processos. Outros critérios que
necessitam de atenção são o critério Ecoeficiência do Processo Produtivo, o qual pode
melhorar sua sustentabilidade com o reaproveitamento dos resíduos sólidos e da água
nos processos e, o critério Indicardores Contábeis, cujo desempenho melhorará com a
elaboração de um Balanço Social envolvendo as questões ambientais, assim como pela
ausência de notas explicativas nas demonstrações, já existentes, acerca das ações
ambientais da empresa, que poderiam ser mais bem evidenciadas tanto com o objetivo
de melhor gerenciamento como o de proporcionar divulgação destas ações. Os melhores
resultados no índice de sustentabilidade foram alcançados nos critérios Indicadores
Gerenciais e Recursos Humanos, com 81,80%. Tal fato decorre do grande
comprometimento e envolvimento dos colaboradores e gestores com a empresa. Ao
final foi sugerido um plano resumido de gestão ambiental, onde busca sugerir ao gestor
uma forma de melhorar o critério que obteve o pior grau de sustentabilidade de acordo
com o método SICOGEA, que ficou como prioridade o critério fornecedores, sendo
sugerido à empresa, tentar obter informações sobre os mesmo, para ter fornecedores que
sejam conscientes na proteção do meio ambiente.

Análise das Ações Socioambientais em Empresas do Setor de telecomunicações e a
Percepção de seus Consumidores – Resumo
Bárbara Gomes (*) e Geraldo Sardinha Almeida (*)
O ambiente de negócios atual caracteriza-se por elevado grau de rivalidade entre
os concorrentes e as empresas cada vez mais buscam diferenciar sua oferta para
aumentar sua competitividade e aumentar sua participação no mercado. Num ambiente
em que os consumidores não procuram serviços e produtos baseando-se apenas no
preço mais baixo, o valor de um produto para o consumidor é oriundo de diversos
fatores, tais como: qualidade do serviço/produto, bom atendimento e credibilidade da
empresa, que advém de fatos como a imagem que a organização reflete para a
sociedade.
Por outro lado, na proporção em que as noções de cidadania estão sendo
incorporadas pela população, a atuação das empresas é cada vez mais questionada. Os
consumidores, e a sociedade em geral, esperam um novo comportamento do mundo
empresarial. Comportamento este que vai além das obrigações da empresa com seus
clientes, mas também com a sociedade e o ambiente no qual ela está inserida, atingindo
todos seus stakeholders. Nesse contexto, uma conduta, considerada
socioambientalmente responsável poderá agregar enorme valor para empresa e atrair
ganhos de capital reputacional, aumentando as oportunidades de negócio, diminuindo
riscos, aumentando a confiança dos investidores na firma e gerando valor
organizacional.
Em decorrência disso, as práticas de desenvolvimento sustentável estão cada vez
mais difundidas nas organizações, seja pela grande pressão da sociedade ou até mesmo
por imposição do próprio setor em que ela está inserida. Cada vez mais, se faz
necessário um comportamento social por parte da empresa para que ela consiga se
manter no mercado e não perder sua posição frente aos concorrentes.
O setor de telecomunicações, por estar diretamente relacionado com novas e
inovadoras tecnologias, é considerado um dos mais competitivos do mercado. A grande
oferta dos mais diversos serviços oferecidos pelas empresas estimula uma disputa,
nacional e mundial, extremamente acirrada. Assim, pequenas diferenças nos preços,
serviços, qualidade ou no comportamento das empresas são suficientes para uma
organização de telecomunicações perder, reter ou conquistar clientes. Ciente disto, as
empresas que operam no setor estão investindo cada vez mais em ações e atitudes que
demonstrem uma imagem socioambientalmente responsável.
Este estudo investiga as práticas de responsabilidade socioambiental realizadas
pelas empresas do setor de telecomunicações, tendo como objetivo avaliar o grau de
conhecimento e importância atribuída pelos consumidores. Procura-se entender a
dinâmica das práticas de desenvolvimento sustentável implantadas por essas empresas e
a percepção de seus consumidores em relação a esse comportamento
socioambientalmente responsável. Tendo como locus de pesquisa a cidade de Brasília, o
estudo se restringe às quatro operadoras que atuam na região, a saber: TIM, Vivo, Brasil
Telecom e Claro.
A metodologia utilizada nesta pesquisa é do tipo quantitativo descritiva. As
variáveis utilizadas neste estudo são consideradas de natureza quantitativa, pois os
dados foram obtidos por meio de aplicação de questionários com perguntas fechadas e
de escala numérica.
Anteriormente à aplicação de questionários, realizou-se um levantamento sobre
as atividades de responsabilidade socioambiental praticadas pelas empresas de

telecomunicação atuantes em Brasília, a saber: TIM, Vivo, Brasil Telecom e Claro
selecionadas. O levantamento das ações se restringiu ao conjunto de programas mais
destacados pelas operadoras em seus websites.
A realização de uma survey com alunos do curso de Administração da
Universidade de Brasília, permitiu a avaliação do conhecimento que eles possuem sobre
as práticas de responsabilidade socioambiental desenvolvidas pelas empresas de
telecomunicações.
A partir da análise dos dados coletados, foi possível concluir que os projetos
socioambientais ainda não são fatores decisivos ou considerados no momento da
tomada de decisão sobre a operadora a se contratar. Outro fator notado foi que a falta
de preocupação no desenvolvimento de ações socioambientais pelos consumidores se dá
muito pela falta de conhecimento desse público sobre a realização das práticas pelas
empresas do setor. Mesmo considerando os projetos importantes para a sociedade, para
a imagem da empresa e para a decisão de compra, menos da metade dos clientes
conheciam os projetos socioambientais que suas próprias operadoras desenvolviam.
Esse estudo permitiu avaliar como as ações de responsabilidade social e
ambiental estão sendo utilizadas pelas empresas e qual o seu alcance até os
consumidores. Não obstante as limitações do estudo decorrentes do tamanho da amostra
e as restrições do universo de pesquisa, a análise da importância atribuída aos projetos e
o conhecimento que os entrevistados possuem dos mesmos permitem a visualização de
um panorama do setor na área socioambiental, oferecendo um melhor entendimento
sobre as práticas socioambientais desenvolvidas pelas empresas de telecomunicações no
DF. Os dados revelam a necessidade de um esforço mais efetivo de divulgação das
ações das operadores de telecomunicações. Com base nos dados obtidos, os gestores
dessas empresas poderão redimensionar e redirecionar seus esforços de marketing, no
sentido de obterem melhor alinhamento entre as ações de responsabilidade
socioambiental de suas empresas e as expectativas de seus clientes. Os resultados
encontrados pode servir também como ponto de partida para novos estudos que
pretendam aprofundar a questão que diz respeito à relação entre a prática das empresas
em termos de responsabilidade socioambiental e a forma como as ações realizadas são
percebidas pelo público.
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Sustentabilidade no Desenvolvimento de Projetos: Parque Gráfico Zero Hora-RS.
RESUMO
Este trabalho tem como principal objetivo apresentar a síntese da análise de viabilidade
técnica de implementação dos requisitos da sustentabilidade para o ambiente construído do
novo Parque Gráfico da Zero Hora, localizado em Porto Alegre, RS. O ambiente construído
produz impactos ambientais e sociais adversos, os quais são apontados como sendo grandes
vilões das questões ambientais, especificamente por sua natureza, abrangência global e uso
contínuo. Ressalta-se que estes espaços subsidiam todas as atividades empresarias.
Atualmente, a sociedade atribui grande importância à melhoria do desempenho ambiental e à
responsabilidade social das organizações. Dessa maneira as empresas procuram atender os
requisitos para minimizar os impactos decorrentes das suas atividades. Inicialmente, por meio
de ações isoladas, como programas de reciclagem e uso racional da água, e, posteriormente,
como medidas gerenciais, resultantes de Sistemas de Gestão Ambiental (SGA). Os princípios
da sustentabilidade transbordam os anseios humanos frente a criação de processos mais
eficientes que primam pela qualidade das relações necessárias a manutenção da vida na Terra,
os processos são sistêmicos e mais eficiente. Estas questões se inter-relacionam com os
processos de gestão ambiental das empresas, visto que os princípios da sustentabilidade
podem minimizar o impacto sócio-ambiental de algumas atividades, oportunizar novas
perspectivas de negócios e otimizar os recursos financeiros as organizações. Dessa maneira o
projeto para o empreendimento, Parque Gráfico da Zero Hora, contemplou uma análise
criteriosa, a fim de verificar as possibilidades de inclusão de estratégias que proporcionem
maior qualidade ambiental no local e possam ser fonte compensatória dos impactos gerados
pela própria construção do empreendimento. A metodologia desse estudo foi aplicada, já em
etapa de projeto executivo e, teve como subsídios teóricos, os métodos de avaliação e gestão
ambiental, internacionalmente reconhecidos, bem como obteve suporte nos requisitos de
sustentabilidade adequados a realidade brasileira apresentados por diferentes autores. O
trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisas no referencial teórico, levantamento e análises
dos aspectos físicos, legais e humanos relacionados aos projetos técnicos propostos. As
principais ações e princípios integrados a sustentabilidade do ambiente construído industrial,
do caso específico, se refere aos aspectos sociais e ambientais. Sendo que as escalas de
abrangência das proposições que serão desenvolvidas na escala do ambiente interno, do
edifício e do entorno próximo. Dessa maneira as estratégias propostas se complementam e
respondem a distintas exigências dos princípios da sustentabilidade. Devido à abrangência
intrínseca das implicações ambientais dos edifícios, as estratégias relacionadas para o projeto
objeto de estudo, apresentam variações quanto à facilidade de implantação e estão
estruturadas dentro das grandes áreas de atuação, de forma semelhante aos métodos
apresentados: (a) edificação e entorno: integração ambiente construído e natural; (b) gestão
das águas; (c) energia e atmosfera; (d) qualidade do ambiente interno; (e) materiais e recursos.
Sendo assim os resultados apresentam uma relação extensa de estratégias potencialmente
aplicáveis e que servem de embasamento para a aplicação de requisitos de sustentabilidade
para fortalecer as decisões de projeto, minimizar alguns impactos durante a execução e
otimizar a eficiência da edificação, especialmente no que tange a valorização humana de
todos os agentes usuários do espaço. Os requisitos identificados vão ao encontro das metas
descritas nos métodos internacionalmente reconhecidos de avaliação e certificação de
sustentabilidade nas edificações, os quais possuem suporte científico e fornecem uma análise
objetiva dos diferentes impactos ocorrentes ao longo do ciclo de vida de uma edificação. Os
principais sistemas de avaliação adotados como parâmetros são o LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design) e o GBTool, desenvolvidos, respectivamente, pelo U.S.

Green Building Council (USGBC) e pelo Green Building Challenge (GBC). Salienta-se que
as estratégias sugeridas no presente documento são baseadas nos critérios exigidos para
certificação, mas não estão restritas aos mesmos, já que estes métodos não foram
desenvolvidos para o contexto específico brasileiro. Dessa maneira os requisitos identificados
também incluem os resultados de estudos científicos direcionados a realidade brasileira
(SATTLER, 2007; LAMBERTS, 2004; COLOMBO, 2004; KUHN, 2006; NERBAS, 2006).
Os resultados sintetizam os principais tipos de impactos a serem mitigados ou condições a
serem promovidas pela edificação. Para cada impacto ou condição, usualmente, mais de uma
estratégia de solução pode ser adotada. Da mesma forma, uma única estratégia, as vezes, pode
atender mais de um requisito. Algumas estratégias se aplicam a aspectos pontuais do projeto
ou foram identificadas como de maior potencial para promoção da sustentabilidade e que
agreguem valor a imagem do projeto proposto. Essas estratégias estão organizadas de maneira
a agregar as propostas em três escalas e/ou espaços e/ou componente distintos, tendo em vista
a etapa de projeto na qual o processo se encontrava no inicio deste estudo, bem como as
possibilidades de maior interesse, conforme planejamento estratégico empresarial, no presente
momento. Por isso, as estratégias propostas para adequação da edificação aos princípios da
sustentabilidade, estão direcionadas aos espaços abertos existentes, a envoltória da edificação
(as superfícies envolventes da edificação, fazem a interseção entre os espaços internos e
externos) e o ambiente interno. Um bom planejamento, incluindo todas as variáveis
necessárias, precede a implementação das ações, gerenciando e minimizando os riscos no
período de execução, bem como pode otimizar a manutenção. Conforme aponta Silva (2005)
há três grandes desafios, os quais podem ser classificados, na gestão de qualquer organização:
inovação, integração e valorização humana. Sendo assim o processo de projeto aumenta sua
importância, pois a partir dessa etapa são definidas características que podem determinar a
qualidade, agregando valor no novo empreendimento. O ambiente construído não é um
cenário neutro, pois estes espaços interferem de forma positiva ou não na qualidade das
interações humanas. Dessa maneira proporcionar maior vivência entre os atores de cada
empresa (diretores, colaboradores, clientes), o ambiente construído e o ambiente natural pode
contribuir para a disseminação do conhecimento, bem como tornar os processos de gestão
empresariais mais eficientes dentro da perspectiva global da sustentabilidade nas
organizações. Acredita-se que a experiência diária com estratégias mais sustentáveis pode
contribuir para o entendimento das inter-relações entre as atividades humanas e os ambientes
naturais, além de motivar e facilitar a implementação de novas proposições no ambiente
empresarial.
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Resumo
Atualmente, cada vez mais, as empresas estão voltando suas atenções para o tema da
Responsabilidade Social Corporativa (R.S.C.). A R.S.C. está diretamente ligada ao Tripé da
Sustentabilidade, mais conhecido como Triple Botton Line, que engloba três pontos interrelacionados: Meio Ambiente, Economia e Sociedade. Embora exista uma convergência dos
pontos do Tripé da Sustentabilidade, percebe-se que na prática, ainda pouco se faz para que as
empresas ajudem de alguma forma, a criar uma relação sinérgica nesta relação
interdependente. Estudos têm sido feitos nas áreas ambiental e econômica, onde se pode
encontrar uma vasta bibliografia e exposição na mídia sobre o assunto, todavia, na dimensão
social, principalmente no Brasil, ainda tem-se na maioria das vezes, ações com um “viés“
puramente assistencialista. Logo, estudos que demonstrem casos de R.S.C. com êxito em sua
implantação, poderão ser muito importantes para desenvolver o tema da R.S.C. Duas
empresas, porém, começam a se destacar no que diz respeito à efetividade de ações de
Responsabilidade Social Corporativa. São elas: Nestlé e Camargo Corrêa. As duas empresas
uniram-se para desenvolver o projeto Construir para Nutrir, projeto este cuja implantação, as
práticas de R.S.C. e seus resultados obtidos serão descritos neste trabalho. O projeto de
Responsabilidade Social Corporativa (R.S.C.) Construir para Nutrir, foi desenvolvido por
meio da parceria entre as empresas Camargo Corrêa (Unidade de Construções e Edificações –
C & E e Instituto Camargo Corrêa) e Nestlé (Fundação Nestlé). Partindo da seguinte pergunta
de pesquisa: Quais os desafios no que diz respeito às práticas de R.S.C., encontradas pelas
empresas Camargo Corrêa e Nestlé, ao implementarem o projeto Construir para Nutrir? O
trabalho procurou identificar o papel das empresas envolvidas no projeto, como gerar projetos
efetivamente sustentáveis, os principais desafios enfrentados para a implantação do projeto
Construir para Nutrir, as dificuldades e os caminhos para solução dos problemas no Construir
para Nutrir e as lições aprendidas com o projeto Construir para Nutrir. Concernente à
metodologia, foi realizado um estudo de caso exploratório com variáveis qualitativas baseadas
num projeto em andamento. Foi apresentado um projeto de desenvolvimento social, piloto, no
Município de Feira de Santana, Bahia – Brasil. O instrumento utilizado para a coleta de dados
foi um roteiro seguido de entrevista, com questões abertas, considerado como investigação
semi-estruturada (Andrade, 2001).Para o desenvolvimento do estudo de caso, foram
realizadas entrevistas pessoais, por meio de um questionário base, aplicado diretamente nas
três pessoas responsáveis pela condução do projeto: do lado da Camargo Corrêa a Engenheira
Sênior e a Coordenadora de Projetos Sociais do Instituto Camargo Corrêa e do lado da Nestlé
a Gerente de Responsabilidade Social. As principais descobertas e contribuições do estudo
são a Responsabilidade Social Corporativa, por sua relevância dentro de qualquer cenário,
está sendo cada vez mais estudada, pois é um tema que ainda está em desenvolvimento.
Embora não haja um consenso, acredita-se que o papel da empresa não deve se restringir ao
desenvolvimento, produção, comercialização, geração de empregos, pagamento de impostos,

e assim por diante. Seu papel torna-se fundamental nas comunidades onde ela está inserida,
tendendo cada dia mais a atuar também no campo da R.S.C., pela relação de interdependência
criada entre a empresa e a comunidade local. As empresas passam a desempenhar um papel
fundamental, como um dos principais agentes nos processos de mudança, tendo a função de
provocar, sensibilizar, apoiar e obter apoio para mudanças necessárias no campo da
Responsabilidade Social Corporativa. Há várias maneiras pelas quais as empresas podem
contribuir para o desenvolvimento social. Com certeza aportar recursos financeiros,
competências empresariais, são algumas delas. A importância do envolvimento direto das
pessoas que estarão próximas da comunidade, são fundamentais para a manutenção do ritmo
de trabalho e sua qualidade. A importância do envolvimento da alta administração, é
fundamental para os aspectos relacionados a recursos e apoio político. Os novos projetos
“Nutrir” da Nestlé que serão implantados, já sofrerão modificações decorrentes dos
aprendizados do Projeto Construir para Nutrir em Feira de Santana. A idéia da Nestlé é que
este piloto, oriente as ações futuras do programa Nutrir em outras localidades. É fundamental
o envolvimento direto de uma pessoa do negócio (atividade fim), comprometida com todo o
projeto (coordenação geral), que será o elo entre as partes envolvidas, e presente todo o tempo
e com muita vontade de fazer acontecer. Houve transparência entre as partes, mas mesmo
assim, foi difícil escolher os projetos. No final, houve um aprendizado geral e um
fortalecimento das relações entre o I.C.C. e C&E e ambos, com a Nestlé. Um impedimento
foi com relação à distância entre as sedes do Instituto Camargo Corrêa e a Fundação Nestlé
em São Paulo, e a Unidade Industrial na Bahia. A proximidade traz facilidades na
comunicação e na tomada de ações de apoio, perante a comunidade. O que pode ser replicado
em um novo projeto é o modelo de parceria, pois é muito rico e traz uma troca de experiências
muito grande entre as partes envolvidas. As próprias dificuldades internas no relacionamento,
são inerentes a qualquer empresa. Quando se vai para a comunidade as dificuldades tendem a
aumentar ainda mais. Portanto, a transparência e a comunicação são fundamentais para
projetos de R.S.C. Há que se ressaltar também que é difícil obter-se contrapartidas (recursos e
compromissos) das ONG´s e associações. Sempre o caminho mais fácil é a doação pura e
simples de recursos. Este tipo de mecanismo precisa ser mais bem explorado.
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Resumo
Em busca do “gerenciamento” das diversas externalidades as organizações
procuram desenhar estrategicamente os cenários com os quais elas pretendem prever e
analisar antecipadamente as tomadas de decisões. Nesse contexto, inserem-se os tradeoffs relacionados às questões ambientais, sociais e econômicas, ao qual pode-se
empregar a premissa básica de Kaplan e Norton (2004) de que não se pode gerenciar
aquilo que não se pode medir. Os indicadores de sustentabilidade provêem informações
que permitem evidenciar o cenário passado ou atual com vistas à formulação de
estratégias para a construção de cenários prospectivos (Lima, Gómez e Castillo, 2008).
No entanto há que considerar o caráter mutável e dinâmico dos cenários de
sustentabilidade, bem como os de competitividade, o que implica na busca de
informações atualizadas sobre esses indicadores que possam traduzir a realidade dos
elementos de análise e não comprometam o alcance dos resultados. Ou seja, faz-se
mister a existência de dados e indicadores para que a atual conjuntura possa ser
analisada, visto que os indicadores são fundamentais para acompanhar a evolução e as
transformações ocorridas no ambiente. A formulação do modelo de Triple Bottom Line
(Elkington, 1998), permitiu um avanço na performance das empresas em termos de
redução dos impactos socioambientais junto com a geração de lucro. As práticas
adotadas a partir dessa perspectiva tinham como objetivo a adoção de medidas de
ecoeficiência – conhecidas também como medidas end-off-pipe, que permitissem a
minimização dos impactos da atividade industrial no meio ambiente e na sociedade.
Porém, segundo McDonough e Braungard (2002), a adoção dessas medidas paliativas
não são sustentáveis no longo prazo, e propõem então, o Triple Top Line, um modelo
estratégico que ao invés de limitar o crescimento econômico ou reduzir os impactos
socioambientais, propõe um sistema baseado em uma nova definição de qualidade em
produtos, processos e sistemas produtivos. Segundo os autores, nesse sistema, o

conceito de qualidade é concebido a partir de estratégias que melhorem o bem estar da
natureza e da cultura, e que simultaneamente gerem prosperidade econômica,
identificando ao longo do processo novas oportunidades de inovação e geração de valor.
Na implementação do Triple Top Line, McDonough e Braungard (2002) propõem uma
ferramenta visual composta por um triângulo de fractais que auxilia no entendimento da
nova estratégia, que ao invés de procurar encontrar o equilíbrio entre os três pilares do
desenvolvimento sustentável, busca compreender suas inter-relações. Dessa forma, a
utilização da ferramenta demonstra como a tomada de decisões aplicada em qualquer
dimensão tem um impacto direto em todas as variáveis econômicas, ambientais e
sociais. Para a operacionalização do modelo, são formuladas perguntas ao longo do
processo sobre a forma como a nova estratégia pode gerar valor em cada dimensão. Um
dos desafios da construção do desenvolvimento sustentável é o de criar instrumentos de
mensuração que associem variáveis de diversas esferas, revelando significados mais
amplos sobre os fenômenos a que se referem. Indicadores de sustentabilidade são
instrumentos essenciais para guiar a ação e subsidiar o acompanhamento e a avaliação
do progresso alcançado rumo ao desenvolvimento sustentável. Através dos indicadores,
a sustentabilidade torna-se mensurável, e assim mais fácil de ser operacionalizada. Van
Bellen e Andrade (2006, p.3) acreditam que os indicadores “têm a função de revelar
informações sobre o estado das diversas dimensões que compõem o desenvolvimento
sustentável, por exemplo, econômica, social, ambiental e cultural. Com isso, retratam o
estado do desenvolvimento presente num dado sistema, numa sociedade”. No que diz
respeito à aplicação de indicadores, aqueles voltados para a sustentabilidade devem ser
mais abrangentes do que os indicadores tradicionais de progresso econômico, social e
ambiental, tais como os do IDH, PIB. Ou seja, os indicadores de sustentabilidade devem
abordar aspectos comuns a toda uma região/localidade refletindo as necessidades,
interações e avaliações do sistema. Esses indicadores refletem concomitantemente a
realidade de diferentes aspectos interligados enquanto os indicadores tradicionais, como
o lucro, trabalham com um único aspecto (SUSTAINABLE MEASURES, 2007).São
exemplos de modelos/conjunto de indicadores o Barometer of Sustainability (PrescottAllen, 1997), o Dashboard of Sustainability (CGSDI, 1999) e o Ecological Footprint
Method (Wackernagel e Rees, 1996). Esses modelos buscam indicativos para a análise
da sustentabilidade de uma localidade, e todos eles possuem como base comum o
conceito de Triple Botton Line (Elkington, 1998) apontando resultados
ecossocieconômicos (Sachs, 2007). Partindo do descrito, este trabalho aponta a
congruência entre o modelo do Triple Top Line e os indicadores de sustentabilidade.
Para tanto, buscou-se uma leitura e interpretação dos diferentes indicadores (do
Barometer of Sustainability, do Dashboard of Sustainability e do Ecological Footprint)
para estabelecer a sua conexão com cada um dos fractais do Triple Top Line. Dessa
leitura, conclui-se que cada indicador está diretamente relacionado a uma das dimensões
do desenvolvimento sustentável, por exemplo, divida externa à dimensão econômica e,
desemprego à dimensão social. Conclui-se que o modelo Barometer of Sustainability
apresenta congruência moderada em relação ao Triple Top Line, o Dashboard of
Sustainability é o modelo que apresenta maior congruência e o Ecological Footprint o
que apresenta a menor congruência dentre os três modelos analisados.

O desafio e a atuação do Educador Ambiental na empresa
Marly Satimi Shimada, pedagoga, especialista em Educação Ambiental, mestranda em
Sociedade e Cultura da Amazônia
Victor Rodrigues Sodré,técnico em Informática Industrial,Analista em Qualidade.
Nos dias de hoje, podemos verificar que as grandes empresas para se ter sucesso empresarial,
não focam a busca do lucro a todo custo, sem ética, desperdiçando recursos naturais e etc. Cada
vez mais, o mercado valoriza as empresas éticas, que assumem a responsabilidade
socioambiental, reconhecendo que o crescimento da empresa está vinculado aos seus
colaboradores. Assim, um programa de Educação Ambiental permanente nas empresas está em
perfeita condições com o atual modelo da “era das convergências, em que exige a integração do
capital financeiro como o capital intelectual, do intelecto com a intuição, de mentes com
corações, do racional com o emocional, da tecnologia com talentos e de clientes com empresas.”
(Souza, 2001). O grande desafio do educador ambiental, portanto, é mostrar que para exercer
permanente e efetivamente essa responsabilidade socioambiental, dentro e fora da empresa, fazse necessário motivar as pessoas para que elas desenvolvam conhecimentos, valores, habilidades
e determinação para construção de melhor qualidade de vida com base na conciliação de
desenvolvimento, preservação e conservação ambiental. Visando a formação básica de
Programas de Educação Ambiental, este ensaio, tem como objetivos: sensibilizar os participantes
para o desenvolvimento de atitudes e valores de cidadania socioambiental na pratica diária,
dentro e fora da empresa, contextualizar a educação ambiental dentro do ambiente empresarial,
estimular as praticas do trabalho em equipe e a cooperação como fundamentais para o
reconhecimento do eco-oportunidade, preparar os participantes para elaboração e avaliação de
planos de ação de educação ambiental empresarial com base na ecoeficiência. A metodologia,
atividades de reflexão sobre algum tema ambiental focado, frases de reflexão, pensamento de
referencias, por exemplo, ”No final, nosso sucesso em salvar o planeta dependerá
fundamentalmente da ação de pessoas, e isto, por sua vez, vai se basear nas suas mais profundas
motivações pessoais”. Dinâmicas de interação do grupo que promove a participação individual e
do grupo,trabalho em grupos,etc. Assim, poderão entender as relações do meio ambiente e por
onde começam, exercitar o espírito de equipe e construção conjunta de conceitos,entender a visão
holística do meio ambienta,e como provocamos o impacto no meio ambiente no nosso
dia,trabalha a conscientização sobre os problemas sociais,ambientais e tomada de
decisões,mostrar que o cerne da educação ambiental é questão comportamental e de tomada de
consciência pessoal. Sendo assim, cabe ao educador criar condições para que a educação
ambiental seja incorporada como filosofia de vida e se expressar-se por meio de uma ação
transformadora. Pois, a educação ambiental é um processo de ensino-aprendizagem na área
ambiental que implica o exercício pleno de cidadania. “Entendendo que a Educação Ambiental é
a base, as empresas iniciam o programa junto aos colaboradores, utilizando a gestão do
conhecimento e o planejamento participativo como importantes instrumentos para a eficácia de
todos os programas de Gestão Empresarial e de interação positiva com seus diversos públicos.
Nesse processo “todos fazem Educação Ambiental.” (Abreu, 1997). Os pré-requisitos para a
eficácia do programa de educação ambiental empresarial são: efetivo comprometimento e
envolvimento do corpo diretivo e gerencial; o programa de educação ambiental deve fazer a do
planejamento estratégico da empresa, ser permanente e continuo; envolvimento de todas as áreas
e colaboradores da empresa; deve haver disponibilidade de tempo dos envolvidos e de recursos a
serem previstos no planejamento da empresa; a empresa deve procurar, inicialmente, trabalhar a
conscientização dos colaboradores e seus familiares para assim envolver os demais públicos

(fornecedores, clientes, comunidade). Desse modo, a empresa assume sua responsabilidade
socioambiental como um pólo irradiador da educação ambiental. Não há formula pronta e a
metodologia de programa de educação ambiental deve ser adaptada a cultura e a realidade da
empresa. A educação ambiental trabalha na esfera comportamental e ela é a propulsora da
sensibilização e motivação dos colaboradores para o efetivo comprometimento nos programas de
gestão da empresa; a educação ambiental deve estimular a integração, a cooperação e a
participação. A empresa que decide implantar um Programa de Educação Ambiental é porque
tem isso como decisão estratégica para integrar-se ao modelo de desenvolvimento sustentável.
Para adequar-se a essa nova cultura, a empresa promove, então, um programa de educação
ambiental e permanente, que permite uma mudança de visão e de comportamento das pessoas,
dentro e fora da empresa. Para a educação ambiental interagir com os programas de qualidade
ambiental da empresa, tem hoje como os mais praticados: Sistema de Gestão Ambiental que é um
programa de gestão que poderá ser certificada pela norma ISO14001(serie internacional de
normas ambientais). Ele tem como foco o processo de produção, na adoção preventiva a
ocorrência de impactos ambientais, buscando a melhoria continua do sistema Ele não avalia o
produto em si e nem o ciclo de vida, que são tratados por normas da série (que abrange alem do
SGA outras cinco áreas: auditoria ambiental, rotulagem ambiental, aspectos ambientais da norma
de produtos; análise do ciclo de vida do produto e desempenho ambiental. Programas de
Ecoeficiência: são os programas que visam diminuir a poluição do ar, água e solo, reduzir o
consumo de energia e água, minimizar resíduos e promover o consumo responsável de matériasprimas entre outros, praticados por todos da empresa. E tudo isso dependerá do comportamento e
das atitudes das pessoas. Assim o SGA, o programa de educação ambiental também de ser
implementado por um responsável pela questão ambiental ou um comitê de meio ambiente da
empresa, que poderá buscar uma consultoria especializada externamente. Assim como na área de
Gestão Ambiental é importante a presença de um especialista na questão ambiental, também na
Educação Ambiental é importante um especialista para implementação das ações. No programa
de educação ambiental formam-se normalmente, agentes facilitadores internos que deverão
ajudar na difusão do processo de educação ambiental na empresa. E este programa sempre que
possível, deve se estender aos demais públicos da empresa. O ideal é que se atinja inicialmente a
comunidade vizinha e clientes. Muitas vezes a empresa começa a educação ambiental em
programas junto à comunidade, buscando uma melhor interação com ela, e só então entende que
precisa também trabalhar internamente, o que é considerado como fundamental.

Cristiano do Nascimento
Alessandra Vasconcelos Gallon
Maicon Anderson Zanette

A CONTABILIDADE COMO BASE INFORMACIONAL PARA
SUSTENTABILIDADE DO NEGÓCIO AQÜÍCOLA: UM ESTUDO MULTICASO
OBJETIVO
O objetivo da pesquisa consiste em relacionar o uso das informações contábeis no auxílio à
gestão sustentável do negócio aqüícola por intermédio da compreensão dos ciclos
operacional, financeiro e produtivo das empresas.
METODOLOGIA
Com a finalidade de alcançar o objetivo proposto, realizou-se um estudo exploratóriodescritivo sobre aspectos que envolvessem a gestão das pequenas unidades produtivas de
moluscos, as quais foram implantadas a menos de duas décadas no litoral catarinense.O
objetivo da presente pesquisa, por ser de perspectiva exploratória, baseia-se em levantamento
bibliográfico e entrevistas com profissionais do setor.
A abordagem aplicada ao desenvolvimento da pesquisa é predominantemente
qualitativa, e dessa forma investigou-se procedimentos internos e práticas empresariais
relacionadas a sustentabilidade do negócio aqüícola, as quais sinalizassem o uso das
informações contábeis frente à administração do negócio.
A população pesquisada é representada por entidades produtoras de moluscos
cultivados no mar (mexilhão e ostra), formalmente constituídas, e assim vistas como Pessoa
Jurídica. A espacialização geográfica da aplicação da pesquisa limita-se a empresas cuja
estrutura produtiva encontra-se instalada na baía de Florianópolis.
PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS
Nos questionamentos relacionados contabilidade financeira, 100% dos entrevistados
expressam as seguintes características: apresentam conta bancária individualizada para o
negócio aqüícola; fazem anotações financeiras; usam escritório de contabilidade para apurar
movimentações financeiras; dispõem de relatórios contábeis anuais; e possuem empréstimos e
ou financiamentos vinculados ao empreendimento aqüícola.
A maior parte dos produtores não possui mais que 5 hectares no mar disponibilizados
para produzir, um ente merece destaque em função do tamanho de seu empreendimento cuja
estrutura produtiva instalada no mar compreende 20 hectares, a qual dá sinais de
especialização no trato das informações financeiras e de produção, com empregados
contratados e treinados para cuidar dos apontamentos necessários ao controle das atividades
financeiras e de produção.
Questionados sobre a busca de orientação financeira externa, 75% dos entrevistados
afirmam recorrer a orientação e ajuda externa com a finalidade de otimizar os negócios.
Por tratar-se de estrutura produtiva instalada no mar, averiguou-se sobre controles
mínimos como o número de lanternas e cordas postas em cultivo. Neste caso, todos os
produtores conheciam o número de lanternas e cordas instaladas na estrutura produtiva no
mar, e conseqüentemente o controle sobre o ciclo de cultivo de mexilhões e ostras.

Apesar de todos conhecerem sua capacidade produtiva em função das sementes postas
em cultivo, 75% mostra-se atento as possibilidades de produção e comercialização, ou seja,
planejam sua produção ao longo do ano, o que certamente lhes confere vantagem competitiva.
Identificou-se que 50% dos produtores usam a contabilidade como ferramenta de
gestão nos seguintes aspectos: elaboram estimativa orçamentária para a produção do próximo
período; conhece o custo por unidade do produto; e conhece a margem de lucro. Logo, 50%
dos produtores não estão organizados para produzir no próximo período.
Nas conversas com maricultores ficou evidente o fato de que possuem contabilidade
principalmente para fins tributários. Porém, nota-se que produtores, com visão profissional e
responsável na condução do negócio, utilizam-se da contabilidade para controle das operações
e dos resultados da entidade.
A pesquisa empírica, dessa forma, constata que nas entidades produtoras de moluscos,
há ocorrência de maricultores que não utilizam-se da contabilidade para fins de gestão da
produção e gestão do ciclo operacional como um todo, ou seja, trata-se de maricultores com
empresa aqüícola formalmente constituída que não adota práticas mínimas de controle e
planejamento para fins de alcance e manutenção da sustentabilidade do negócio.
CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS
Este estudo contribui no sentido de relacionar aspectos que envolvem a
sustentabilidade do negócio aqüícola a partir do uso dos dados e informações gerados pela
contabilidade.
A partir da aplicação de questionário e levantamento bibliográfico, expôs-se a
incipiência no uso da ciência contábil e da aplicação dos dados e informações contábeis entre
entes formalmente constituídos, logo, tais fatos explicitam a carência de trabalhos acadêmicos
voltados a gestão e sustentabilidade do negócio aqüícola voltados a pesquisar aspectos de
planejamento e controle com vistas ao desenvolvimento econômico e financeiro do setor.
CONTRIBUIÇÕES GERENCIAIS
O presente estudo investigou o uso das informações contábeis com vistas a
sustentabilidade do negócio aqüícola, no auxílio à gestão do ciclo operacional das empresas
aqüícolas.
Constatou-se que a contabilidade é insuficientemente explorada no sentido de
promover análise a respeito do real desempenho do processo produtivo. O produtor maricultor
domina as práticas produtivas e tem controle sobre suas finanças, mas, a postura do gestor em
uma empresa aqüícola formalmente constituída denota visão limitada do negócio.
Ressalta-se que não basta produzir e cuidar das finanças, afinal existe um conjunto de
operações que a sustentabilidade do negócio engloba, nos quais o produtor deve estar atento
com vistas a gerir de forma correta os recursos disponíveis. Em função disso, sem o uso
adequado da contabilidade voltado a atender as especificidades operacionais, de controle
financeiro e planejamento operacional, tal produtor estará exercendo sua atividade de forma
amadora, sujeitando-se a riscos desnecessários, além de ter maior dificuldade em identificar
as vantagens de seu negócio.
O negócio aqüícola deve ser conduzido com visão operacional e estratégica no sentido
de conservar e ou expandir o empreendimento, e para isto os produtores aqüicultores devem
ajustar-se a práticas de gestão sustentável, as quais utilizam-se de dados e informações
contábeis para planejar o desempenho do empreendimento, neste sentido, acredita-se na
necessidade propor o aprendizado e orientação ao empresário aquicultor sobre as práticas de
controle e planejamento com vistas ao pleno desenvolvimento do negócio aqüícola.

A Sustentabilidade na Relação Interorganizacional: um estudo em uma cooperativa de
citricultores ecológicos
Lisiane Celia Palma

No ambiente cada vez mais competitivo onde se encontram inseridas as organizações,
a sustentabilidade apresenta-se como um grande desafio, pois as exigências de uma lógica
sustentável nem sempre permitem uma posição competitiva. As organizações que
internalizam a finalidade de promover a sustentabilidade (econômica, ambiental e social) têm
mais dificuldades para crescer e, inclusive, sobreviver num ambiente competitivo, pois estas
passam a ter que se preocupar com outros fatores e não mais colocar apenas o lucro como
principal e, muitas vezes, como único objetivo a ser atingido. Tal desafio é ainda maior
quando se aborda a questão da sustentabilidade no nível interorganizacional.
Parte-se do pressuposto que, para ser sustentável uma organização deve ter a idéia de
sustentabilidade interna e externamente, refletindo em suas ações, sendo explicitada além do
seu modo de gerir. Em outras palavras, esta idéia deve ser externalizada, atingindo outras
organizações e indivíduos que estão a sua volta, ou seja, todos os stakeholders – grupos ou
indivíduos que podem afetar ou serem afetados pela atuação da organização.
Sendo assim, o artigo apresenta um estudo de caso numa cooperativa de citricultores
ecológicos localizada na região do Vale do Caí, no Rio Grande do Sul, Brasil, que teve como
objetivo identificar se esta cooperativa, mesmo estando inserida em um ambiente competitivo,
consegue ser sustentável na sua relação com stakeholders. A organização apresentada, além
do fato de ser uma cooperativa e trabalhar com produção orgânica, possui algumas
características peculiares: primeiro, ela realiza praticamente todas as etapas da cadeia
produtiva, englobando desde uma usina de compostagem (onde é produzido o adubo para as
plantações), passando pela produção de citrus e finalizando com uma agroindústria de sucos;
segundo, ela resolve um problema ambiental de algumas empresas, utilizando seus resíduos
como matéria-prima para a produção de adubo orgânico; terceiro, ela é guiada por uma ótica
social que privilegia o pequeno produtor rural. O estudo se propôs a identificar se esta
organização externaliza ações voltadas para a sustentabilidade, atingindo seus stakeholders, e
se estes a percebem como sustentável.
O levantamento dos dados foi realizado entre os meses de outubro e novembro de
2006. Foram realizadas 28 entrevistas pessoais com diferentes stakeholders, guiadas por
perguntas previamente estabelecidas, utilizando-se como referência principal, para a
estruturação das perguntas e embasamento das análises, o conceito de Organizações
Ecologicamente Sustentáveis – proposto por Starik & Rands (1995).
Tais autores analisam as empresas do ponto de vista sistêmico, afirmando que elas
precisam ser analisadas com bases multi-nível e multi-sistêmica. Desta forma, eles
incorporam esses múltiplos níveis e sistemas em uma estrutura ou teia de relacionamentos,
sobre a qual a teoria de organizações ecologicamente sustentáveis pode ser tramada. Assim,
identificaram cinco níveis de análise sobre a presença ou ausência de sustentabilidade
ecológica: os níveis individual, organizacional, político-econômico, sócio-cultural e
ecológico.
Os resultados do estudo mostram que a organização estudada externaliza algumas
ações voltadas para a sustentabilidade, atingindo seus stakeholders, mas deve empenhar-se
em determinados aspectos para aproximar-se mais de uma Organização Ecologicamente
Sustentável. Neste ponto, foram analisados questões organizacionais, político-econômicas e
sócio culturais.

Com referência à questão organizacional, devem ser revistas as questões quanto à
alocação de recursos extensivos para cooperação ambiental interorganizacional (que
atualmente não é feita) e à participação em indústria ecológica e outros arranjos de troca de
resíduos (sendo necessário mostrar para empresas parceiras a importância de tais arranjos,
além de redução de custos). Contudo, a Cooperativa já apresenta duas características
importantes, quais sejam, a iniciação e envolvimentos em parcerias ambientais e o fato de não
ser alvo em protestos dos ativistas ambientais.
Quanto ao nível político-econômico, encontra-se na organização: o encorajamento de
legislações pró-sustentabilidade, a promoção de organização de suporte para políticas públicas
sustentáveis e a participação em organizações especializadas na promoção da
sustentabilidade. Precisando ser revistas algumas questões quanto à oposição a antisustentabilidade e/ou promoção de subsídios pró-sustentabilidade (principalmente com
relação aos consumidores e fornecedores) e incorporadas a promoção de abordagens políticas
ambientais baseadas no mercado e a promoção de organização de suporte para políticas
públicas sustentáveis.
Por último, com relação ao nível sócio-cultural, a única característica encontrada na
organização estudada foi o envolvimento em instituições educacionais com esforços de
educação ambiental, precisando desenvolver melhor o envolvimento com elementos sócioculturais para avançar nos valores de sustentabilidade e realizar a provisão de informação
ambiental por vários meios de comunicação e a disseminação da informação de
sustentabilidade por stakeholders culturalmente diversos.
Com relação a como os stakeholders percebem a organização, foi possível perceber
que a imagem dela, perante estes, é muito positiva, não sendo encontrado, em nenhuma das
respostas às entrevistas, algum aspecto negativo e que apontasse a insustentabilidade da
mesma.
Por fim, pode-se afirmar que a Cooperativa estudada, no nível interorganizacional,
ainda precisa desenvolver algumas características para alcançar a sustentabilidade. Salientase, contudo, que o fato dela já ter as questões da sustentabilidade internalizadas e expressadas
em algumas ações externas é algo positivo e pode facilitar o desenvolvimento de
características que ainda faltam. Pode-se afirmar que algumas dificuldades encontradas no
âmbito interorganizacional estão diretamente relacionadas ao ambiente competitivo que limita
ações, fazendo com que, muitas vezes, o econômico tenha que ser considerado como o fator
mais importante.

Contribuições dos Projetos de MDL para o Desenvolvimento Sustentável: uma
análise dos projetos brasileiros de suinocultura.
Chana Michellli B. Guillen
Luis Felipe Nascimento
Paola Schmitt Figueiró
Com o agravamento das questões ambientais, novas práticas surgem como
alternativas para a minimização dos impactos causados. Exemplo disto são as metas de
redução de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEEs) instituídas pelo Protocolo de
Kyoto. Este estudo contempla uma das ferramentas utilizadas para o cumprimento de
tais metas, trata-se dos Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL) e,
conseqüentemente, dos créditos de carbonos gerados pelas reduções ou retirada do
ambiente dos GEEs. As reduções de emissões nos países em desenvolvimento geram
créditos que podem ser adquiridos pelos desenvolvidos como uma permissão para que
possam continuar a emitir GEEs sem ultrapassar os limites impostos pelo Protocolo, são
os chamados créditos de carbono.
Do ponto de vista metodológico, o trabalho que deu origem a este artigo é,
essencialmente, uma pesquisa bibliográfica e interpretativa, portanto, amparada em
dados secundários coletados em dezesseis projetos brasileiros de MDL, já aprovados e
em andamento. Os projetos fazem parte da categoria de atividade
“Agricultura/Tratamento e eliminação de dejetos”, caracterizados como “Operações de
confinamento animal”, neste caso, de suínos. As propriedades participantes estão
localizadas nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São
Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e
Bahia. Trata-se, portanto, de um estudo de múltiplos casos que tem por objetivo avaliar
as contribuições dos projetos de MDL para o desenvolvimento sustentável,
especialmente no que tange ao desenvolvimento tecnológico; além de fazer referência a
possíveis fatores influenciadores no desempenho insatisfatório apresentado pelos
mesmos.
As informações obtidas permitem tecer algumas inferências acerca do objetivo
deste estudo. Primeiramente, evidencia-se que o cenário que envolve tais mecanismos,
bem como os créditos de carbono, figura como uma oportunidade de aliar questões
ambientais, sociais e benefícios financeiros. Obviamente existem ações direcionadas
somente à proteção do meio ambiente. No entanto, a exigência de redução de emissão
de GEEs imposta pelo Protocolo de Kyoto e o mercado voluntário de comercialização
de créditos parecem compor o fator de maior incentivo para adesão a estas práticas.
Mas, para que os projetos de MDL desempenhem seu papel de propiciar o
desenvolvimento sustentável, os pilares ambiental, social e econômico devem ser
atingidos.
Outra questão ficou evidenciada, trata-se da necessidade e importância de
conciliar interesses entre empresas privadas e os proprietários das fazendas, além do
governo que deveria atuar de forma mais ativa em relação à legislação de amparo,
controle e incentivo a estas práticas, com maior aproximação e disseminação de
informações junto à comunidade e possíveis interessados. Os problemas ambientais
associados a dejetos de suínos apresentam-se como um grande desafio, pois os custos
das tecnologias desenvolvidas são muitas vezes difíceis de serem transferidos para o
setor produtivo em função da baixa capacidade de investimento do produtor. Isso cria
grandes dificuldades, pois, na maioria dos casos, não é possível reduzir a poluição sem
agregar tecnologia. Assim, a geração de políticas públicas, especialmente relacionadas a

financiamentos, acompanhamento e agilidade nas etapas de aprovação dos projetos,
pode vir a oferecer oportunidade de maior independência por partes, neste caso, dos
criadores de suínos.
Ressalta-se também, que para a adoção das atividades propostas deve haver
reciprocidade entre o que esta tecnologia demanda e o que o produtor e a propriedade
podem oferecer. Serão necessárias mudanças e certo conhecimento acerca desta
realidade, a fim de haver precaução e uma real possibilidade de execução e efetivação
da prática. Seguir as normas de metodologia especificadas pelos órgãos responsáveis,
executar uma manutenção adequada dos equipamentos, além de gerar estimativas
realistas de redução das emissões são questões cruciais para o sucesso de todo este
processo. Os biodigestores, de maneira isolada, provavelmente, não promoverão a
preservação ambiental, pois isto envolve algo muito mais complexo do que ter um
sistema de tratamento para os dejetos. Apenas tratar os dejetos e continuar a utilizar os
recursos hídricos de forma abusiva ou não possuir licença ambiental para atividade, por
exemplo, são situações que descaracterizam a preservação.
Observou-se também, a inexistência de requisitos regulamentares nacionais,
estaduais ou locais existentes, pendentes ou planejados, acerca do tratamento específico
de adubos suínos e das emissões de GEEs decorrentes, fato que poderia impulsionar a
implementação de muitos projetos de MDL em nosso país. E fatores como:
desinformação, falta de visão sistêmica do processo, falta de qualificação e,
principalmente, a questão cultural, também interferem no processo de tomada de
decisão. Mesmo assim, há fortes indícios de que os benefícios que podem vir a surgir,
são superiores e muito positivos, sendo capazes de compensar ou neutralizar os aspectos
mencionados.
Quanto aos impactos ambientais, sociais e de desenvolvimento local, em todos
os projetos é mencionada a inexistência de impactos negativos. Tal aspecto pode ser
questionado, pelo fato destes projetos terem sido elaborados por uma empresa privada
que visava, obviamente, a adesão dos fazendeiros, bem como a aprovação dos projetos
pelas entidades responsáveis. Para que tal situação seja verificada com maior clareza e
consistência, faz-se necessária uma coleta de informações junto aos proprietários, a fim
de verificar se os itens relacionados foram efetivamente cumpridos e se os resultados
estão sendo alcançados, de acordo com as expectativas criadas.
Os principais objetivos dos projetos de MDL referem-se à redução dos gases de
efeito estufa e ao desenvolvimento sustentável do país hospedeiro. Então, torna-se
conveniente enfatizar que benefícios existem sim, mesmo diante das peculiaridades
apresentadas no decorrer do estudo. No momento em que houver a redução da emissão
dos gases a vantagem já é extremamente grandiosa e em prol de uma causa nobre. No
entanto, outros aspectos e interesses também estão envolvidos, o que explica o elevado
crescimento de projetos de MDL, no Brasil e no mundo. A grande questão é aliar de
forma coerente a busca pelo desenvolvimento sustentável e os interesses particulares,
em busca de apoio e conhecimento para que se possam obter benefícios em todas as
esferas e, principalmente, promover a continuidade da vida no planeta de forma sensata
e consciente.

Avaliação de Efetividade Organizacional de IES Baseada na Percepção de
Coordenadores de Cursos de Graduação
Autora: Oderlene Vieira de Oliveira

Vive-se períodos de continuas transformações na sociedade em que as pressões
econômicas, sociais, políticas, tecnológicas e culturais estão afetando de forma
significativa a vida das pessoas e o desempenho das organizações, sociedade e países.
As instituições de ensino superior brasileiras, a exemplo de suas congêneres em outros
países, vivem num ambiente de mudanças e transformações que desafiam suas
tradicionais estruturas e suas velhas e conhecidas estratégias. A lentidão no processo
decisório, a burocracia interna, o corporativismo, a qualidade docente e discente e
administrações amadoras contribuem para um desempenho pouco eficiente e eficaz.
Algumas instituições já se aperceberam dessa nova realidade. As instituições privadas,
que atuam em ambiente mais competitivo e que têm apresentado comportamento tímido
nas relações com o ambiente externo, em particular, com o mercado, hoje estão
procurando incorporar uma postura estratégica na busca de uma maior vantagem
competitiva. Assim, esta pesquisa teve como problema a seguinte questão: Quais ações
e políticas dos centros dos cursos de graduação da UNIFOR se relacionam com
indicadores de efetividade organizacional na perspectivas de seus coordenadores? Para
tanto definiu-se como objetivo aplicar o modelo de avaliação de efetividade
organizacional, elaborado por Bertucci (2000), nos coordenadores de cursos de
graduação da Universidade de Fortaleza. O modelo associa efetividade organizacional
às variáveis: capacidade de percepção ambiental, estratégias de gestão e organização e
gestão do trabalho. A unidade de análise é a organização e, assim, buscou-se avaliar
como as questões relativas às ações e políticas da UNIFOR relativamente às variáveis,
“Capacidade de percepção dos fatores ambientais”, “Capacidade de definir e implantar
estratégias para responder às demandas ambientais”, “Organização e gestão das
estruturas e processos”, “Organização e gestão de pessoas” e “Organização e gestão da
infra-estrutura” influenciam na efetividade da Universidade. A pesquisa envolveu dois
métodos de investigação científica: o exploratório e o descritivo. Foram pesquisadas
todas as cinco unidades (centro de ciências) da graduação, com o uso de questionários
respondidos por 22 coordenadores de cursos. Os dados foram tratados com o uso de
estatística descritiva. Concluiu-se que os coordenadores de curso de graduação da
Instituição No que se refere à capacidade de percepção ambiental dos coordenadores,
verificou-se que esses demonstraram segurança sobre as possibilidades de avaliar o
ambiente externo e seus impactos sobre o setor de ensino superior, mostrando que esses
gestores intermediários estão atentos à dinâmica do setor de negócios, em que se
inserem. Os resultados indicam, quanto ao perfil estratégico dos coordenadores, que de
maneira homogênea, todos as unidades apresentaram uma tendência para adotar
estratégias adaptativas. É possível concluir, pela ótica dos coordenadores de curso, que
a percepção e interpretação das mudanças ambientais e dos seus efeitos sobre as
unidades acadêmicos culminam com a adoção de estratégias adaptativas e que isso tem
permitido que essas unidades se adaptem ao contexto dinâmico do cenário de expansão
do ensino superior no Brasil. A análise das dimensões de efetividade nos revelou
aspectos positivos, mas também algumas fragilidades que mereciam atenção por parte
da Universidade. A avaliaçao dos coordenadores acerca da capacidade de sua unidade
para atender às demandas do corpo discente foi positiva e se destacaram os itens
satisfação dos alunos com os cursos oferecidos, com os serviçõs prestados pelas

secretarias acadêmicas e com a biblioteca, bem como com as condições físicas das salas
de aula. No entanto, é importante observar que os respondentes podem ter apresentado
uma avaliação benevolente, caso eles tenham, mesmo que inconscientemente,
estabelecido uma relação positiva e linear entre esse item e a avaliação de seu próprio
trabalho. A avaliação dos coordenadores sobre o nível de satisfação dos docentes e dos
funcinários das unidade também é positiva. Fatores como o aumento do número de
estudantes em condições de ingressar nas IES que demonstram sua preferência pela
UNIFOR, o aumento no número de concorrentes e as condições de trabalho oferecidas
por eles, as crescentes exigências de qualificação dos professores, bem como a imagem
da UNIFOR na sociedade, são fatores que contribuem para consolidar a percepção dos
coordenadores acerca do nível de atratividade da Universidade. O momento atual exige,
cada vez mais, um grande senso de responsabilidade dos gestores em relação aos
membros do corpo funcional das organizações, cujas expectativas incluem receber
tratamento justo, ter participação no processo decisório, além de ter instrumental
apropriado para executar suas funções e trabalhar em equipe. O conceito de
reponsabilidade social e ambiental de certa forma confunde-se com o de “efetividade”,
que é o alcance de objetivos relativos ao desenvolvimento econômico-social. Sob esse
ponto de vista, uma organização é efetiva quando mantém posturas socialmente
responsáveis, e efetividade está relacionada ao atendimento das demandas sociais,
econômicas e culturais. Finalmente, sugerimos que estudos de efetividade na
perspectiva de outros constituintes estratégicos, tais como docentes e alunos, assumam
destaque em futuras investigações, já que eles são elementos que sustentam a dinâmica
da instituição e que apresentam diferentes, mas complementares, pontos de vista sobre o
que pode ser considerado importante para que a instituição compra seu papel.

Glicerol como Co-produto da Produção de Biodiesel: Alternativas para a Utilização do
Glicerol Bruto
Alexandre Bevilacqua Leoneti
Pós-graduando de Mestrado em Administração de Organizações – FEA-RP-USP
Drª. Valquiria Aragão
Pós-doutoranda em Química Farmacêutica – FCF-RP-USP
Profª. Drª. Sonia Valle Walter Borges de Oliveira
Professora do Departamento de Administração – FEA-RP-USP
RESUMO
Desde o dia primeiro de janeiro de 2008, por ocasião da obrigação da adição de
biodiesel ao diesel na proporção inicial de 2% em volume, o Brasil passou a contar com mais
um elemento em sua matriz energética. Essa obrigação é oriunda da Lei 11.097, de 13 de
janeiro de 2005, que dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira,
com o intuito de “incrementar, em bases econômicas, sociais e ambientais, a participação dos
biocombustíveis na matriz energética nacional”.
O aumento da produção do biodiesel no Brasil ainda não é suficiente para atender a
demanda criada por força de lei e a produção do biodiesel não tem considerado as
características regionais, sendo utilizado o metanol em detrimento ao uso do etanol, o que
piora a qualidade do biodiesel e os impactos ambientais de seus co-produtos, dentre eles o
glicerol.
De acordo com o Ministério de Minas e Energia, com o biodiesel, o Brasil aumentará
a participação das fontes de energia renováveis em sua matriz energética, sendo que
atualmente essa participação está em torno de 43,8%. Para efeito de comparação, a
participação média mundial dessas fontes de energia na matriz energética é de 13,6%. Não
obstante a esse aumento, o biodiesel, em seu processo de produção, passa por uma fase de
transesterificação, reação química entre a gordura animal ou o óleo vegetal, um álcool e um
catalisador, da qual também resulta o glicerol, seu co-produto.
Por ter limitados tipos de aplicações, o glicerol pode tornar-se um potencial poluidor
ambiental, pois a maioria dos produtos industriais utiliza apenas glicerol purificado como
matéria-prima, ou seja, o co-produto glicerol, resultante do processo de geração de biodiesel é
considerado matéria-prima bruta, que precisa ser refinada para os seus diversos tipos de usos.
O objetivo principal deste trabalho foi apresentar alternativas atualmente consideradas
para a utilização do glicerol bruto, como co-produto do processo de geração de biodiesel,
visando contribuir com a consolidação do mercado de biocombustíveis no Brasil, de forma
sustentável.
Os objetivos específicos foram: identificar alternativas para a destinação do glicerol
bruto; verificar as alternativas mais viáveis; e avaliar os impactos econômicos que poderia
causar a venda do glicerol.
O presente trabalho é uma pesquisa exploratória, a qual pretendeu identificar quais são
as atuais alternativas para a utilização do glicerol bruto, co-produto do processo de geração de
biocombustível e quais podem ser os impactos econômicos e ambientais causados pela
negligência ou simplicismo nas soluções propostas para este produto. Foi realizada uma
pesquisa bibliográfica preliminar em periódicos nacionais e internacionais visando identificar
as alternativas mais formalmente apresentadas e, posteriormente, foi realizada uma pesquisa

em jornais, revistas, cartilhas, etc. disponibilizados em Internet, para identificar as alternativas
mais recentes, mas que possuem um potencial para se tornar uma alternativa viável.
Foi também realizada uma coleta de dados secundários disponibilizados pela Agência
Nacional do Petróleo (ANP), os quais foram utilizados para realizar as estimativas de
produção de glicerol, com base na produção de biodiesel.
O preço médio do glicerol, que em 2005 chegou a R$ 3,00 o quilo, atualmente está
entre R$ 1,60 e R$ 1,70, sendo que, nas regiões onde operam usinas de biodiesel, o preço
médio chega a faixa de R$ 0,60 a R$ 0,70 o quilo. O simples descarte do produto tem gerado
preocupações ambientais associadas com a contaminação do glicerol.
Diversos estudos têm sido realizados sobre as possibilidades de utilização do glicerol
bruto. Estes estudos têm se concentrado em, basicamente: produção de diferentes produtos
químicos; produção de hidrogênio; aditivos para combustíveis automotivos; e
desenvolvimento de células combustíveis. Além disto, estudos técnico-econômicos também
estão sendo realizados com o objetivo de se avaliar a produtividade, o consumo de matériaprima, competitividade econômica e impactos ambientais de cada processo de produção do
biodiesel, incluindo a pureza do glicerol gerado.
Atualmente, o glicerol é utilizado para a preparação de diversos produtos químicos,
tais como 1,3-propanodiol, ácido succínico, poliésteres, ácido láctico, poligliceróis, entre
outros.
A produção de hidrogênio por glicerol poder ser feita de diversas maneiras. Uma delas
é por reforma a vapor, um processo endotérmico com alta temperatura que utiliza um
catalisador para reagir o glicerol com água para produzir H2. Outra forma é utilizando a
Enterobacter aerogenes.
Uma alternativa para a preparação de compostos ramificados contendo oxigênio é a
eterificação do glicerol com álcoois e alquenos, os quais poderiam ter propriedades
apropriadas para o uso como solventes ou aditivos em combustíveis.
Há também estudos sobre a conversão do glicerol em um produto que poderia ser
misturado à gasolina. Foram feitas pesquisas com diferentes combinações de glicerol,
propanol, propanodiol e etanol e seus comportamentos quando misturados à gasolina. Na
literatura há também a descrição do uso do glicerol como combustível em células
biocombustíveis enzimáticas através de sua oxidação.
Os processos realizados por essas alternativas ainda são relativamente novos e,
portanto, os custos ainda não podem ser comparados com os custos da purificação ou
destilação do glicerol, custo considerado ainda alto.
Nessa pesquisa foi possível verificar que há possibilidades para a utilização do glicerol
bruto, que poderão auxiliar na consolidação do mercado de biocombustíveis como um
mercado sustentável.

Gestão Ambiental E Sustentabilidade: Estudo Em Micro E Pequenas Empresas Do
Corredor Comercial Da Avenida Monsenhor Tabosa Em Fortaleza
Autores: Maria da Graça de Oliveira Carlos, Maria Izabella Sales Nunes, Mônica Maria
Bezerra Farias
O modelo político, econômico, legal e social praticado pela sociedade de modo geral, tem
causado impactos ambientais que desencadearam diversos fóruns globais e originaram vários
debates acerca do relacionamento do homem com o meio ambiente. Além disso, as
desigualdades sociais têm sido apontadas, entre outras questões relevantes, como grandes
responsáveis pelo aumento da pobreza e da degradação ambiental, causando vultosos
prejuízos ao meio ambiente. À medida que tais questões passaram a ser disseminadas a
sociedade tem exigido mudanças mais incisivas para diminuir a exploração dos recursos
naturais e impactos decorrentes ao meio social. Algumas decisões, tomadas e documentadas
durante esses encontros, destacaram-se e foram aprovadas por muitos países possibilitando a
realização de ações para redução dos efeitos danosos ao ecossistema. Tais eventos foram
também marcados por uma forte reação dos poderes políticos institucionais, com a premissa
de tornar pública à tomada de decisões interagindo com a sociedade. É fato, porém, que
muitas empresas desconhecem a importância e os benefícios da gestão ambiental e, com isso,
deixam de aproveitar oportunidades como o aumento da produtividade, redução do consumo
de recursos. O estudo assume relevância pela natureza da questão ambiental, além disso, o
interesse pelo tema se deve à emergência global da problemática do aquecimento global.
Além disso, a pesquisa pretende contribuir para a discussão do assunto por meio da
exploração do tema em organizações de micro e pequeno porte, as quais têm o foco voltado
para o “fazer” quotidiano dos seus próprios negócios, não priorizam elementos de gestão e
possuem um histórico de empreendedorismo por necessidade, evidenciado em pesquisas
institucionais no país. Justifica-se ainda, como contribuição, pela perspectiva do aporte de
benefícios da gestão ambiental para aproveitar oportunidades de melhoria na competitividade
e desenvolvimento da sustentabilidade produtiva de pequenos empreendimentos. A pesquisa
analisa a percepção dos representantes de micro e pequenas empresas localizadas no corredor
comercial da Avenida Monsenhor Tabosa, em Fortaleza (Ce) com relação à emergência de
questões ambientais, sustentabilidade, alterações do clima e escassez dos recursos gerados
pelo aquecimento global, verificando a fase de inserção da variável ecológica e as práticas de
gestão ambiental e sustentabilidade adotadas nessas organizações. A pesquisa tem natureza
exploratória e descritiva e aborda o problema de forma quali-quantitativa, pois busca a um só
tempo compreender a percepção do seu público-alvo e quantificar tais percepções para apoiar
a análise. O estudo foi realizado no período de fevereiro a junho de 2008. A coleta dos dados
ocorreu em quatro etapas sendo que na primeira foi realizada a revisão e a seleção dos
principais autores que seriam usados para revisão da literatura e definição de marco teórico.
Posteriormente, foi elaborado o instrumento de pesquisa no formato de questionário, com
base no marco teórico, o qual considerou os princípios ambientais definidos pela Bussiness
Charter For Sustainable Developments (1990), as fases de inserção da variável ecológica na
organização (DONAIRE, 1999), as dimensões da sustentabilidade definidas pelo Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), e as práticas ecoeficientes por (MELO
NETO; FROES, 2001). A pesquisa de campo investigou 50 micro e pequenos
empreendedores, abordados por critério de acesso em visita pessoal, por meio de entrevista e
questionário, obtendo o retorno de 32 respondentes. A análise dos dados considerou a
interpretação à luz dos construtos teóricos e a estatística descritiva com ênfase na distribuição
da amostra. Os resultados apontaram uma significativa percepção dos aspectos ambientais

emergentes conforme declarado pelos representantes de MPE investigados, e que estes se
mostram preocupados com os problemas relacionados ao meio ambiente, sustentabilidade e
aquecimento global; adotam algumas práticas que ajudam a utilizar de forma racional os
recursos naturais, divulgam e conscientizam as pessoas a agir de forma ecologicamente
correta. A partir das declarações de micro e pequenos empresários vê-se que os entrevistados
destacaram os principais problemas ocasionados pelo aquecimento global e a degradação do
meio ambientes, mencionados também, possíveis soluções para evitar esses problemas
ambientais e contribuir para a preservação da terra. Porém, pode-se perceber que os
respondentes não se sentem ainda incentivados e ou pressionados pelos governos, mídias,
consumidores para atuarem de forma ambientalmente correta. Assim, suas ações ainda são
insuficientes para se atingir a sustentabilidade ambiental. No tocante à identificação da fase de
inserção da variável ecológica na qual se encontram as micro e pequenas empresas
pesquisadas foi possível observar que os resultados mostram-se balanceados entre a fase de
percepção e de ação. Conclui-se, portanto, que o desenvolvimento sustentável e a
ecoeficiência são percebidos e que há evidencias de ações pontuais, porém, não estruturadas
nos micro e pequenos empreendimentos estudados e permite recomendar políticas públicas de
educação ambiental ao setor e projetos direcionados as MPE cearenses

Análise das Práticas de Responsabilidade Social no Setor Financeiro: Um Esudo de Caso
Unibanco, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil.
Felipe Carrijo (*) e Geraldo Sardinha Almeida (*)
RESUMO
A dinâmica existente no mercado mundial exige que as organizações estejam em
constante atualização e modernização para melhor atender seus clientes. As necessidades e
anseios dos clientes mudam com o passar do tempo e muda também a consciência ambiental e
social desses clientes. Deste modo, a sociedade faz uma pressão maior para que as empresas
sejam socialmente responsáveis e participem mais ativamente da vida da comunidade.
Assim, as empresas precisam responder a esses anseios da sociedade para que estejam
sempre bem conceituadas perante a comunidade e todos os públicos com os quais essas
empresas se relacionam. O mercado bancário não é diferente do cenário exposto acima. As
organizações bancárias brasileiras participam de um mercado competitivo. Os bancos
precisam divulgar suas ações de responsabilidade social para que a sociedade saiba que a
empresa é parceira e cooperante com a própria sociedade, investindo nela e buscando o
desenvolvimento sustentável. Essa divulgação pode e deve ser feita de várias maneiras para
que a comunicação atinja todos os públicos e assim a empresa consiga atingir o objetivo de
divulgação. A divulgação deve ser feita também através da Internet, espaço por meio do qual
os bancos disponibilizam vários serviços.
O objetivo geral desse trabalho é analisar ss práticas de responsabilidade social
divulgadas nos websites das instituições bancárias. Com os resultados obtidos será possível
comparar as informações coletadas das empresas e mostrar quais os pontos falhos de uma
organização em comparação com outra, mostrando que todos os stakeholders de uma
organização precisam saber as práticas de responsabilidade social realizadas pelas
organizações.
A pesquisa realizada é considerada exploratória e descritiva, quanto aos fins. É
considerada como exploratória, pois a divulgação de RSE em websites, como forma de
comunicação da empresa com a sociedade de suas ações sociais, pouco foi estudada. E a
pesquisa é considerada também como descritiva, porque este trabalho buscou identificar
possíveis similaridades ou diferenças entre a divulgação feita pelas instituições bancárias
pesquisadas. Foram analisadas quatro instituições financeiras bancárias dentre as 155 listadas
pelo BACEN como bancos múltiplos, comerciais e caixas: o Banco do Brasil, o Banco
Bradesco, o Banco Itaú e o Unibanco.
A importância desse estudo se baseia em três aspectos: os clientes, a sociedade e a
própria organização. As pessoas que já são clientes de algum banco precisam saber o que o
banco delas faz em favor da sociedade, da comunidade. Esses clientes podem aumentar ou
firmar seus vínculos com a instituição que respeita a sociedade e atua de maneira sustentável.
Para a sociedade é importante estudar a divulgação de RSE, pois a sociedade é a
principal beneficiada com as ações de responsabilidade social. A população deve saber quem
ajuda no desenvolvimento da comunidade e no suprimento de suas carências, para que possa
priorizar essas empresas socialmente responsáveis. E como último aspecto está a própria
organização. Quando é analisado o que é divulgado pelas principais organizações bancárias, é
possível notar qual a deficiência de uma frente à outra organização. Uma empresa pode estar
investindo menos que a concorrente ou mesmo estar divulgando de maneira errada uma ação.
Assim, a análise da divulgação das ações de RSE também é necessária para a própria
instituição bancária.

A partir da análise dos websites foi possível perceber que as empresas pesquisadas
divulgam várias informações que estão relacionadas à responsabilidade social empresarial.
São divulgadas as ações sociais que as empresas fazem ou cooperam. Esse é o principal foco
de divulgação. Entretanto, outros assuntos foram relacionados pelas empresas.
A pesquisa mostrou que apenas o Unibanco não faz uma divisão clara em seu
website, acerca de cada público de relacionamento. Os outros três bancos pesquisados
possuem uma clara divisão por público de relacionamento, mostrando claramente quais ações,
programas ou metas a serem seguidas para esse público.
Essa divisão por público de relacionamento, na divulgação de assuntos relacionados
à RSE, assemelha-se à divisão feita pelo Instituto Ethos, instituição ligada à responsabilidade
social. A pesquisa também mostrou que os bancos citam vários prêmios recebidos pela
empresa que são ligados à questão da sustentabilidade e da responsabilidade socioambiental.
Conseguiu-se mostrar também que as empresas estão ligadas a alguns movimentos
de RSE que são ligados às instituições financeiras. Por exemplo, os Princípios do Equador é
um tratado recente que é totalmente relacionado às empresas pesquisadas. E foi provado que
essas empresas participam desse acordo, o que eleva essas instituições a um nível de
responsabilidade social que nem todas as instituições financeiras compartilham.
A constatação de que as empresas divulgam o seu balanço social no website mostra
que elas possuem interesse em mostrar à sociedade um balanço diferente do financeiro, um
balanço que ressalte apenas as informações relativas à gestão social das empresas. É nesse
ponto que se encontra uma limitação deste trabalho, pois o objetivo do trabalho foi buscar
informações diretamente nos websites, excluindo-se outras fontes de informações relativas à
responsabilidade social. Assim, não se analisando os balanços sociais, outras informações
deixaram de ser coletadas.
De um modo geral, as empresas mostraram que reconhecem que a sobrevivência nos
dias atuais depende da aplicação dos conceitos de ética, responsabilidade social e
transparência, e muito mais do que isso, essa aplicação deve ser divulgada à sociedade, para
que as ações empreendidas sejam mais respeitadas e conhecidas pela comunidade e as
empresas melhorem sua reputação perante essa mesma sociedade.
A título de sugestão a outros trabalhos que poderão ser feitos nessa área de
responsabilidade social, recomenda-se que as novas pesquisas busquem informações também
no Balanço Social das empresas, pois nesses balanços se encontram várias informações,
principalmente numéricas e quantitativas sobre o resultado das ações e projetos de
responsabilidade social.
Recomenda-se também uma pesquisa que possa comparar empresas de diferentes
setores ou do mesmo setor, mas que possuem tamanhos diferentes, pois essa pesquisa mostrou
que todas as empresas, exceto o Unibanco, estão em um mesmo patamar de divulgação da
responsabilidade social.
(*) Universidade de Brasilia

Ações de Gestão Ambiental nas Instituições de Ensino Superior: O que têm
sido feito por elas?
Rúbia Marcondes Guisso e Raquel Engelman
Nas últimas décadas as questões ambientais estão gerando mudanças nos
processos econômicos e produtivos mundiais como reflexos das exigências da
sociedade em relação a valores e um crescente processo de conscientização ecológica,
onde já é possível entrever um número crescente de universidades em várias partes do
mundo desenvolvendo estudos e implementando práticas ambientais nos seus campi.
Nesta vertente, as Instituições de Ensino Superior desempenham um importante papel,
ao serem fonte de conhecimento e exemplo para a sociedade. Esse artigo trata das ações
ambientais oriundas das IES, visando identificar se há um comprometimento por parte
das instituições com uma gestão ambiental e quais as práticas realizadas neste sentido
não só porque atuam na formação dos valores da comunidade, mas também por
servirem de modelo, influenciando a sociedade.
Por causa do seu papel fundamental em direcionar a sociedade nesse sentido,
essa pesquisa buscou identificar se há um comprometimento das IES pesquisadas com
uma gestão ambiental e quais as práticas realizadas neste sentido, suas motivações e
dificuldades, já que atuam na formação dos valores da comunidade, servem de modelo e
influenciam a sociedade em questão.
Percebe-se que em várias partes do mundo (geralmente nos países desenvolvido)
as IES reconhecem a responsabilidade que têm em disseminar, de diversos modos e a
diversas escalas, a consciência ambiental, através exemplos de práticas ambientalmente
saudáveis na gestão dos campi, ou a um nível mais profundo, incluindo temas
ambientais nos currículos acadêmicos. No Brasil, e nos países em desenvolvimento,
nota-se uma postura das IES mais voltada à sustentabilidade social, onde existem
inúmeras iniciativas e programas bem sucedidos nesse sentido.
Considerando sua importância no direcionamento da humanidade a práticas
sustentáveis, a partir da década de sessenta, se estendendo aos anos setenta, as
Instituições de Ensino Superior começaram a introduzir em seus sistemas de gestão
algumas ações ambientais. Com a Conferência de Estocolmo, em 1972, emergiram
inúmeras parcerias e redes de trabalho, bem como instituições voltadas a trazer a
discussão sobre o desenvolvimento sustentável para o âmbito das IES. Na década de 80
essas iniciativas foram aumentando tanto em importância, quanto em número,
priorizando a gestão de resíduos e eficiência energética. Nos anos 90 o destaque se deu
por conta das políticas ambientais de âmbito global (Tauchen e Brandli, 2006).
Para atingir os objetivos do artigo, foi feita uma pesquisa exploratória sobre
ações e sistemas de gestão ambiental nas IES, incluindo informações sobre a ISO
14001. Em seguida fez-se um levantamento histórico sobre o envolvimento de IES com
o desenvolvimento sustentável, bem como os principais encontros e iniciativas nesse
sentido. A seguir, procurou-se na literatura autores que discutiam as posturas e práticas
de sustentabilidade nas IES, procurando relacioná-los com o contexto educacional
brasileiro. Foram escolhidas quatro universidades localizadas no rio Grande do Sul, uma
pública e três privadas (sendo uma delas no interior) que podem ser consideradas
representativas de uma IES gaúcha. Foram feitas entrevistas com gestores dessas quatro
universidades a partir de um roteiro construído de acordo com o referencial teórico
apresentado.
Na coleta de dados, optou-se tanto pela aplicação de um questionário estruturado
e outro semi-estruturado, bem como pela técnica de observação participante, uma vez
que as autoras atuam diretamente no segmento de educação e interagem com os

profissionais da área. Em síntese, a coleta de dados foi desenvolvida através de: 1)
aplicação do questionário semi-estruturado; 2) aplicação do questionário estruturado; e
3) interação com os respondentes responsáveis pelas questões ambientais nas
universidades.
A análise qualitativa dos dados foi feita a partir do estudo dos quatro casos. Do
estudo pode-se inferir que há intenção de uma convergência, por parte dos
administradores, entre a gestão ambiental e a estratégia organizacional das
universidades. Esta convergência, invariavelmente, segue a tendência da adaptação ao
mercado das IES pesquisadas. Com uma visão administrativa ambiental, pode-se inferir
que a tendência é que os impactos negativos causados pela universidade ao meio
ambiente e os custos sejam reduzidos ao longo do tempo, gerando assim benefícios
tanto econômicos quanto ambientais aumentando o grau de satisfação de todas as partes
envolvidas com a universidade. Apesar de barreiras financeiras, muitas iniciativas são
tomadas nesse sentido e há um processo crescente de conscientização em todas as
pessoas envolvidas com as IES. A adoção de um sistema de gestão ambiental pode ser
visto como uma concretização dessas iniciativas. As universidades pesquisadas que não
possuem a certificação ISO 14001, não só almejam tê-la como se baseiam nela para
nortear suas práticas.
Este estudo não esgotou todas as possibilidades de análise dos dados levantados,
como também não é sua intenção ser representativo da situação das IES brasileiras
quanto à Gestão Ambiental. Mas pode contribuir para futuros trabalhos que considerem
a adoção de práticas que englobem a conscientização dos indivíduos envolvendo
benefícios nos campos econômico, ambiental e social. Esse artigo também visa
contribuir para a disseminação do conceito de sustentabilidade ambiental, e a
importância de suas práticas para a sociedade e o meio ambiente.

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL REVELADA PELA SALA
VERDE
Carlos Alberto Cioce Sampaio, Dr., Edson A. Reis, Fábio D. Inocenti, Jean Carlos O. João,
Rafael Rolow.

Na busca desenfreada pelo acompanhamento da evolução tecnológica e do alcance dos
lucros a qualquer custo, a humanidade parece esquecer que há um viés neste ponto, o
crescimento sustentável, ponto que pode ser melhorado através da educação ambiental.
Diante deste quadro e de uma já iniciada resposta da natureza ao desleixo com a qual a
humanidade a tem tratado, imagina-se que a importância das questões ambientais tem
aumentado diariamente. A necessidade de se criar uma consciência ambiental mais
amadurecida, é latente, pois, o estado de degradação é inegável. É clara a necessidade de
mudar o comportamento do homem em relação à natureza, no sentido de promover sob um
modelo de desenvolvimento sustentável, a compatibilização de práticas econômicas e
conservacionistas, com reflexos positivos evidentes junto à qualidade de vida de todos
(AMBIENTE BRASIL, 2007).
De acordo com Brügger (1999) a questão ambiental não pode ser exposta em números.
A medida que ocorre uma devastação de uma determinada área por desmatamento ou
poluição química, por exemplo, este número não deve ser analisado como um fato isolado,
pois, existe um universo muito mais abrangente na relação da sociedade com a natureza.
Neste contexto o objetivo deste trabalho é apresentar a educação ambiental, alicerçada
nas “Salas Verdes”, como um instrumento que possibilita e estruturação da educação
ambiental, onde aborda-se as questões pertinentes a definição, implantação e viabilidade da
Sala Verde como acesso a este propósito, bem como analisar como as organizações que
implantaram estas salas em Santa Catarina avaliam estas implantações nas mesmas,
oportunizando assim verificar a eficácia deste projeto.
Os trabalhos produzidos ultimamente nas escolas brasileiras, a respeito de uma
educação ambiental não estão alcançando os níveis de consciência esperados para que se
tenha uma mudança de comportamento nos seres humanos, visando a sustentabilidade. De
acordo com Sommer (2000) isso acontece devido ao fato de que o desenvolvimento de uma
consciência ambiental é um processo lento e gradual que perpassa gerações, e também as
ações têm sido tomadas de maneira fragmentada, o que dificulta o processo.
Del Rio e Oliveira (1996) apresentam quatro formas distintas de ações de educação
ambiental. São elas:
a) ações pontuais relacionadas a uma data ou evento, através de exposições, feiras,
concursos, entre outros;
b) ações práticas a partir de problemas existentes, mas com ênfase na atividade e com a
maioria dos trabalhos restritos a ela mesma, sem maiores discussões e
encaminhamentos. Tem duração curta, embora não sejam exatamente pontuais;
c) ações de contato com o ambiente natural, com observações e estudos, com saídas de
campo que promovem o entendimento dos problemas e o conhecimento do ambiente;
d) ações de observação dos problemas ambientais, com proposição de soluções e
encaminhamentos para as questões próximas, exercitando elementos de cidadania.
Para que se consiga um desenvolvimento sadio da sociedade atual, faz-se necessário a
conscientização das organizações para o caminho da administração correta respeitando
princípios éticos distanciados do cálculo meramente utilitarista com os meios na qual ela está
inserida. Para isso, tem-se se considerado a aplicação de novas metodologias organizacionais,

as quais são divididas por aqueles que pensam em reorganizar esta sociedade em uma nova
cultura de valores morais e éticos.
Segundo Grajew (2002, p.21), responsabilidade social “(...) inclui, para começar, o
cumprimento das obrigações legais, é o patamar inicial, pois a responsabilidade social nada
mais é do que a ética em administrar um negócio”.
De acordo com Sampaio (2007, p.7) “a ecossocioeconomia está intimamente ligada a
discussão sobre o ecodesenvolvimento,” que vai ao encontro a Sachs (2002, p. 54), onde
escreve que o denominado “ecodesenvolvimento ou desenvolvimento sustentável aborda é
uma harmonização de objetivos sociais, ambientais e econômicos”.
O projeto Sala Verde é um programa que incentiva a educação ambiental,
consolidando o aspecto ambiental, promovendo um arcabouço básico para organizações que
tenham a intenção de iniciar atividades de educação ambiental possibilitando o acesso da
população à informação ambiental através de vídeos, livros e apoio de monitores. Este apoio
do Ministério do Meio Ambiente e Coordenado pela Diretoria de Educação Ambiental do
Ministério do Meio Ambiente (DEA/MMA), consiste no incentivo a implantação de espaços
sócio-ambientais pelo país, com o objetivo de constituir-se num Centro de Informação e
Formação Ambiental, com a perspectiva de democratização de informações ambientais nas
regiões e com os públicos com os quais atuam.
Para o desenvolvimento desta pesquisa foi realizada uma pesquisa exploratória, com
levantamento de informações no site do Ministério do Meio Ambiente e em algumas Salas
Verdes no Estado, como a Sala Verde de Jaraguá do Sul, na FUJAMA e a Sala Verde da
UFSC. Esta pesquisa apóia-se em uma pesquisa bibliográfica para fundamentar o
entendimento das questões de Educação Ambiental, Responsabilidade Social e
Ecossocioeconomia.
Também foi realizada uma pesquisa exploratória quantitativa, nas Salas Vedes do
Estado de Santa Catarina, para verificar como estas organizações avaliam o projeto Sala
Verde como educação ambiental.
Como o estudo é exploratório quantitativo por pesquisar a totalidade da população no
levamento adotado, o procedimento de coleta de dados utilizado será o questionário. Para
tanto foi enviado um questionário com perguntas fechadas para as 13 Salas Verdes de Santa
Catarina.
A presente pesquisa enviou para as 13 Salas Verdes do Estado de Santa Catarina e
obteve retorno de 8 delas, onde 50 % dos respondentes afirmaram que o propósito da
implantação foi ótimo e bom.
Considerando-se como a Sala Verde auxiliou na educação ambiental na comunidade
onde esta atua, 20% responderam que este projeto auxiliou muito, 30% auxiliou pouco e 10%
em nenhum momento. 40% das respostas foram indiferentes e não conclusivos sobre esta
questão.
As Salas Verdes existentes consideraram médias as dificuldades na implantação do
projeto, pois 80% responderam desta forma e apenas 20% acreditam que as dificuldades são
muitas nesta implantação. A pesquisa revela ainda que a ampla maioria das Salas Verdes
considera que os objetivos do projeto foram alcançados.
Desta forma a Sala Verde preconiza a criação de uma consciência ambiental e é capaz
de dar condições de planejamento, estruturação e implantação às organizações que desejam
desempenhar este vital papel na sociedade contemporânea, marcada pelo utilitarismo
economicista, e criar condições para que as questões ambientais eclodam para a consciência e
atitude da nação brasileira.

AÇÕES COOPERATIVAS ENTRE EMPRESAS CLIENTES E FORNECEDORAS
PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAMBIENTAIS
MSc Patrícia Dias (FAI1)
MSc Lauro André |Ribeiro (FAI)
Dr. Luis Felipe Nascimento (UFRGS2)
Resumo
Empresas e fornecedores não só integram os processos produtivos e logísticos, mas também
cooperam para agir de forma mais pró-ativa diante das questões socioambientais. Uma vez
que há limites organizacionais internos para incrementar o desempenho socioambiental, por
exemplo, a aquisição de insumos poluentes ou a perda de legitimidade da empresa relativa
a problemas ambientais em fornecedores. Entretanto, no Brasil são raros os casos de
cooperação entre integrantes da cadeia de suprimentos em projetos de prevenção ou
melhoria ambiental. Apesar de alguns estudos apresentarem ações voltadas para uma
Gestão Sustentável da Cadeia de Suprimentos, faz-se necessário ampliar o conhecimento
sobre como a variável ambiental é abordada no relacionamento da díade cliente-fornecedor.
Para tanto, o estudo apresentado neste artigo buscou compreender como essas ações
ambientais ocorrem no contexto brasileiro e, em especial no Rio Grande do Sul. Assim, a
pesquisa teve como objetivo geral analisar as ações ambientais nas relações da díade
cliente-fornecedor do setor metal-mecânico no Rio Grande do Sul. Especificamente,
objetivou: (i) descrever iniciativas ambientais envolvendo integrantes da cadeia de
suprimentos; (ii) analisar os benefícios ambientais econômicos, sociais e ambientais de
projetos desenvolvidos em parceria na díade cliente-fornecedor; e (iii) identificar as
barreiras à formação de parcerias ambientais entre as empresas consumidoras e
fornecedoras. A literatura refere-se à extensão da preocupação ambiental ou da gestão
ambiental ao longo da cadeia de suprimentos, geralmente, como Green Supply Chain
Management (GSCM). Esta nova forma de gestão incorpora a variável ambiental aos
tradicionais processos de gestão da cadeia de suprimentos, a exemplo do gerenciamento de
pedidos, de compras, logístico, etc. Apesar de predominantes, os estudos sobre GSCM não
se restringem apenas aos denominados processos de “Compras Verde” e Logística Reversa.
Algumas pesquisas também abordam a participação de empresas clientes ou fornecedoras
nos processos de desenvolvimento de produtos e processos produtivos, ou seja, ações
conjuntas em Ecodesing e para uma Manufatura Ecoeficiente. A realização dessas
iniciativas, muitas vezes, implica a formação de parcerias ambientais entre clientes e
fornecedores corporativos. Por conseguinte, este artigo propõe que as melhorias de
desempenho socioambiental de integrantes da cadeia de suprimentos advém da adoção de
iniciativas de Gestão Sustentável da Cadeia de Suprimentos (GSCS), quais sejam:
ecodesign, manufatura ecoeficiente, logística reversa, processo de compras “verde” e a
gestão dos relacionamentos e parcerias para a sustentabilidade socioambiental. Contudo, a
literatura é restrita em relação à forma de participação de outros integrantes da cadeia
nesses processos, bem como respectivos benefícios e barreiras desse processo cooperativo.
A fim de ampliar a compreensão sobre as iniciativas ligadas a GSCS realizou-se um estudo
de caso múltiplo, de caráter descritivo. Os casos (unidades de análise) referem-se a
processos de cooperação envolvendo integrantes da cadeia de suprimentos do setor metalmecânico no Rio Grande do Sul para a obtenção de benefícios ambientais, sociais e
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econômicos. Nesta pesquisa, destacaram-se dois projetos: a implementação de um novo
centro de pintura na empresa ALFA e a substituição de matéria-prima da empresa BETA.
As entrevistas em profundidade foram os principais instrumentos de obtenção de dados
deste estudo. Ao total foram realizadas nove entrevistas, entre os meses de julho a
dezembro de 2007, com gestores das áreas da produção, da gestão ambiental, da gestão de
projetos, do desenvolvimento de produto, de compras e de logística. A análise das
informações obtidas propiciou a contextualização dos casos, a qual aborda informações
gerais e iniciativas da gestão socioambiental das empresas ALFA e BETA. Com o intuito
de salientar a relevância dos projetos selecionados, apresenta-se breve descrição de
iniciativas ambientais envolvendo outros membros da cadeia de suprimentos, identificadas
conforme os critérios de seleção dos casos para estudo. Especificamente, em relação aos
casos buscou-se: descrever os projetos (objetivos, recursos e capacitações envolvidas;
relacionamento entre os parceiros); analisar benefícios (comparação ao produto ou processo
“anterior/substituto” e vantagens para cada parceiro) e identificar as barreiras (desvantagens
do novo produto ou processo anterior e dificuldades na realização dos projetos). A empresa
ALFA Implementos Rodoviários e a BETA (produtora de materiais de fricção), apesar da
sólida gestão ambiental, não apresentaram um programa específico para a extensão dos
conceitos ambientais ao longo da cadeia de suprimentos. Entretanto, salientaram algumas
iniciativas envolvendo a questão ambiental e outros integrantes da cadeia de suprimentos,
quais sejam: a inclusão de indicadores socioambientais na seleção e avaliação de
fornecedores através do manual e do portal para fornecedores, Procedimento de Qualidade
do Distribuidor, alguns processos de retorno de produtos de clientes, e mudanças em
produtos. Apesar dessas ações caracterizam-se como um avanço em direção a
implementação de uma resposta ambiental mais pró-ativa, os gestores ambientais
destacaram duas principais parcerias com os fornecedores, aqui denominados casos ALFA
e BETA. O primeiro trata-se de uma parceria entre a empresa ALFA e a DELTA
(especializada em tratamento de superfície) para a implementação de um novo centro de
pintura para chassis. Esta nova instalação contará com um sistema E-coat (pintura
eletroforética) para tratamento anticorrosivo e Sistema Top-coat de acabamento final para
chassis de implementos rodoviários. O segundo refere-se a uma parceria entre a empresa
BETA e a ZETA (fornecedora de fibra de amianto) para desenvolver novo insumo. Ambos
os casos demonstraram a importância da cooperação dos fornecedores para as respectivas
mudanças em processo e produto das empresas, as quais envolveram a obtenção de
benefícios econômicos (qualidade e custo), sociais (legitimidade, saúde e segurança) e
ambientais (redução ou eliminação de materiais críticos e reaproveitamento de insumos).
Contudo, esses processos cooperativos mostraram-se limitados pela complexidade e
dificuldades técnicas dos projetos e pelo risco de oportunismo entre parceiros envolvidos.
Ainda, a priorização de benefícios econômicos pelas organizações, a falta de
conscientização socioambiental dos gestores e o desconhecimento sobre gestão sustentável
da cadeia de suprimentos restringem os avanços em relação às parcerias socioambientais
entre as firmas.
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RESPONSABILIDADE CORPORATIVA: uma análise das informações sócioambientais de empresas nacionais do setor siderúrgico.

RESUMO
Há algumas décadas o crescimento econômico era sinônimo de exploração dos
recursos ambientais, não havia uma percepção pelo homem que a degradação do ambiente, é
um processo irreversível. Houve a difusão do pensamento de que as nações desenvolvidas
alcançaram níveis satisfatórios de crescimento à custa das perdas ambientais, sendo que as
nações em desenvolvimento teriam de passar pelo mesmo processo de esgotamento de
recursos naturais. Mas o que tudo indica é que a consciência pela preservação hoje está muito
mais presente nos países em desenvolvimento, do que nas épocas de expansão dos países
desenvolvidos, fato justificado por uma sociedade mais participativa.

Diante de grandes mudanças na relação homem-meio ambiente, e a necessidade de
respostas para acompanhar a evolução sócio-ambiental, a Ciência Contábil torna-se um
importante instrumento de controle frente às questões ambientais, sendo o elo de ligação entre
as empresas, a sociedade e o meio ambiente.
Vários estudos surgiram na década de 90 com inserção da questão ambiental com a
Contabilidade. Questões como, o reconhecimento das contas ambientais no patrimônio das
empresas, evidenciação de custos ambientais, as novas classificações das contas patrimoniais
e as formas de evidenciar a informação ambiental nas demonstrações contábeis e informações
complementares. Permitir nomear a contabilidade como ferramenta de gestão ambiental
focado no desenvolvimento sustentável.
O uso sistemático do conceito de preservação, conservação e recuperação por parte
das organizações, são revertidos em ações e por sua vez em diálogo com as partes
interessadas. Para melhor satisfazer suas necessidades sociais visando uma harmonia no
aspecto econômico ao aspecto ambiental, percebe-se a necessidade de uma evidenciação das
informações ambientais demonstrando o compromisso das empresas com a recuperação e
preservação do meio ambiente.
O objetivo geral deste artigo é diagnosticar o comportamento das empresas nacionais
do setor siderúrgico quanto à evidenciação dos aspectos sociais, ambientais e econômicos não
identificados pela contabilidade.
Nesse contexto, considerando que a sustentabilidade é uma visão de longo prazo, este
trabalho resgata a pesquisa realizada em 2005, apresentada no por Ferreira e Silva (VIII
ENGEMA,2005) que analisou a transparência das informações ambientais nas demonstrações
contábeis, no período de 2001, 2002 e 2003 do setor siderúrgico. Buscando identificar o
compromisso do setor com a sustentabilidade empresarial replica-se o estudo para os períodos
de 2004, 2005 e 2006.
Com o propósito de atingir os objetivos estabelecidos, este estudo adota uma
metodologia exploratória-descritiva com a finalidade de verificar as informações ambientais
publicadas por empresas nacionais do setor siderúrgico, e analisar o compromisso com a
evidenciação sócio-ambiental. No presente trabalho, foram empregados na coleta de dados os
procedimentos de pesquisa bibliográfica e documental. Quanto à abordagem do problema, a
pesquisa se caracteriza como qualitativa e quantitativa.
A amostra desta pesquisa foi determinada pelas empresas nacionais que estão no
ranking entre as 10 (dez) maiores produtoras de aço bruto, em 2006, e que foram objeto do
estudo realizado por Ferreira e Silva (2005), onde a amostra foi definida pelas empresas que
tivessem produção de aço bruto, referente ao ano de 2003, superior a 4 milhões de
toneladas/ano, que as empresas fossem certificadas pela ISO série 14.000 (Norma
Internacional de Qualidade Ambiental) e que apresentassem relatórios próprios, contendo
informações ambientais.Assim, a população identificada para este trabalho foi Usinas
Siderúrgicas de Minas Gerais S.A e Companhia Siderúrgica de São Paulo (Usiminas/Cosipa),
Gerdau Açominas, Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST – Arcelor Brasil), Belgo Arcelor
Brasil, Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Acesita, Aços Villares, V&M do Brasil,
Barra Mansa e Villares Metals.
Dessas empresas, quatro delas atendem os requisitos da amostra, que são:
Usiminas/Cosipa, Gerdau Açominas, CST e CSN. Para diagnosticar como está ocorrendo a
evidenciação ambiental nas empresas, optou-se pela análise de conteúdo das Demonstrações
Contábeis, Balanço Social, Relatório da Administração, Notas Explicativas, Relatório
Ambiental, Relatório Anual e Relatório de Sustentabilidade. Analisando as informações das
companhias siderúrgicas, nota-se que a pesquisa realizada demonstra que, das quatro
empresas analisadas, apenas uma (Sistema Usiminas) continua não demonstrando o uso do
relatório ambiental como meio de divulgação das informações ambientais.

Em sua maioria os termos divulgados estão contidos no Relatório Anual, sendo
seguido pelo site, Relatório da Administração e Relatórios Ambientais, respectivamente.
Sendo que na pesquisa anterior a maioria dos termos ambientais era divulgada pelo site,
seguido pelo Relatório da Administração e Relatório Ambiental. A evolução das informações
ambientais das companhias teve relação direta com o aumento da produção de aço bruto
nesses últimos anos, conforme verificada nos quadros 2 e 3, onde mostra o ranking das
maiores produtoras de aço bruto. As empresas, no decorrer do ano de 2002 a 2006, investiram
de forma crescente no meio ambiente.
A empresa que mais investiu foi a CSN, seguida da Gerdau, CST e Usiminas. As
companhias siderúrgicas continuam fazendo uso do relatório da administração, das notas
explicativas, dos sites, alguns casos dos relatórios ambientais, e principalmente dos seus
relatórios anuais para evidenciarem as contas ambientais, sendo que esses relatórios são
grandes fontes de divulgação das questões ambientais. Finalmente, constatou-se um aumento
na divulgação das informações sócio-ambientais apresentadas pelas companhias durante os
anos pesquisados.

A Neutralização de Carbono em Três Grandes Eventos da Cidade de São Paulo
Maria Tereza Saraiva de Souza
Rogério Bueno da Silva
Nilzeane Gomes Leite de Jesus.
Eliete dos Santos Andrade
A neutralização Gases de Efeito Estufa (GEE) tem por objetivo reduzir as
emissões e compensar as que não são passíveis de redução com projetos ambientais.
Entre esses projetos, o plantio de árvores em matas ciliares degradadas no bioma Mata
Atlântica é uma das ações de neutralização que vem sendo muito utilizada no Estado de
São Paulo. O objetivo desta pesquisa é verificar a metodologia utilizada pelos três
grandes eventos da cidade de São Paulo – Fórmula 1, SP Fashion Week e Carnaval –
para neutralizar suas respectivas emissões. A pesquisa é um estudo exploratório que
utilizou como instrumento de coleta de dados a pesquisa bibliográfica, documental e
entrevistas para comparar os resultados das emissões dos eventos estudados. Os
resultados apontam para uma mudança nos padrões de consumo que contribuem para
evitar a emissão de toneladas de monóxido de carbono na atmosfera e compensam a
quantidade de carbono inevitável às atividades relacionadas aos eventos
O atual modo de produção e consumo gera emissão de gases de efeito estufa que
desequilibram o clima da Terra provocando o aquecimento global. O impacto das
mudanças climáticas é visível com os incêndios mais freqüentes em áreas florestais,
derretimento das geleiras, elevação dos níveis dos oceanos e alterações nas correntes
marítimas. Os Gases de Efeito Estufa (GEE) formam uma barreira que não deixa o calor
sair do planeta (GORE, 2007).
O Relatório Stern (STERN, 2006), encomendado pelo governo da Grã-Bretanha,
prevê um custo de 20% ou mais do PIB mundial em decorrência dos impactos do
aquecimento global sobre a economia. Milhões de pessoas sofrerão com as alterações
climáticas, principalmente os mais pobres, decorrentes dos principais problemas: fome,
falta de água potável, disseminação de doenças e inundação de áreas costeiras com o
aumento do nível dos oceanos. Para Stern (2006), se as emissões continuarem a crescer
haverá uma elevação na temperatura global que pode chegar a mais de 5oC. Para
combater as mudanças climáticas o autor sugere que as emissões sejam reduzidas em
80% até 2050.
Outro relatório importante sobre a responsabilidade do homem nas alterações
climáticas mundiais foi divulgado em fevereiro de 2007 pelo Painel Intergovernamental
de Mudanças Climáticas – IPCC (2007), órgão cientifico criado pela ONU. As
mudanças climáticas já estão relacionadas à emissão antrópica de seis principais gases
de efeito estufa: Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Oxido Nítrico (N2O),
PFCs, SF6 e HFCs, responsáveis pela previsão de aumento de 2°C a 3°C na temperatura
média da crosta terrestre até o final desse século.
O Protocolo de Kyoto é um incentivo e um instrumento econômico para as
empresas que conseguiu atrair tanto governos como iniciativa privada para a busca de
soluções para a redução de emissões de poluentes. É uma importante ferramenta de
gestão ambiental para que o mercado contribua com a limpeza do meio ambiente. Os
países não Anexo I podem gerar serviços ambientais por meio de tecnologias limpas e
ser remunerados com a venda de créditos de carbono.
O objetivo de criar um mercado de carbono é reduzir as emissões de gases de
efeito estufa por meio da diminuição de emissões de combustíveis fósseis, queimadas e
desmatamento. Quando a redução de emissões não é possível, por questões tecnológicas

ou de custo elevado, a alternativa é neutralizar as emissões de gases de efeito estufa na
atmosfera. Existem várias maneiras de neutralizar: investir em projetos de eficiência
energética ou biocombustíveis, recuperar áreas degradadas com o plantio de árvores,
reduzir os resíduos sólidos gerados pela atividade produtiva, entre outros.
A adesão voluntária de empresas e indivíduos interessados em compensar as
emissões de GEE por meio de projetos de reflorestamento de mata nativa aumentou a
captação de recursos de ONGs ambientais. A compensação é realizada por meio do
plantio de árvores, correspondente às toneladas emitidas, que armazenam CO2 na sua
biomassa e removem da atmosfera os Gases de Efeito Estufa, melhorando a qualidade
do ar, da água e a proteção da biodiversidade.
A Secretaria do Meio Ambiente estima que há cerca de 1,3 milhão de hectares
de zonas ciliares no Estado de São Paulo degradados. A restauração desse tipo de
vegetação para o equilíbrio ambiental constitui uma proteção para o solo, os rios, lagos
e reservatórios de água, além de formar corredores para a conservação da
biodiversidade. O Código Florestal estabeleceu a zona ciliar como uma área de proteção
permanente, que não pode sofrer qualquer alteração da vegetação original. A maioria
dos proprietários rurais planta nas encostas de rios, ignorando a lei que exige a
preservação de uma reserva legal de 20% para preservar as matas ciliares.
A prefeitura de São Paulo, por meio da portaria no. 6 SVMA/ SP exige,
desde março de 2007, que os eventos realizados nos parques da cidade haja a
neutralização de emissão de carbono. Assim a SPFW, que é realizada no parque
Ibirapuera, está obrigada a neutralizar. Por outro lado, algumas iniciativas
voluntárias são apresentadas por outros eventos em São Paulo que estão fazendo a
neutralização dos Gases de Efeito Estufa (GEE) por meio do plantio de árvores e ações
de reciclagem, como o Carnaval e a Formula 1.
Assim este estudo se propõe a responder a seguinte questão de pesquisa: a
neutralização de carbono pelo plantio compensatório de árvores é um instrumento
eficaz para reduzir o impacto ambiental das emissões?
Diante do exposto o objetivo da pesquisa é verificar se a neutralização das
emissões contribui para reduzir o impacto ambiental, por meio do estudo de três
grandes eventos da cidade de São Paulo: SPFW, Carnaval e Fórmula 1. O objetivo
geral se desdobra no seguintes objetivos específicos: conhecer a metodologia de
cálculo das emissões da compensação; identificar as principais atividades que
estão sendo neutralizadas; conhecer as principais instituições (ONGs e
consultorias) que desenvolvem projetos de neutralização para reduzir o impacto
ambiental do evento.
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RESUMO
A tecnologia construtiva no Brasil favorece o desperdício de materiais. Enquanto em
países desenvolvidos a média de resíduos proveniente de novas edificações encontra-se
abaixo de 100 Kg/m2, no Brasil este índice gira em torno de 300 Kg/m2 edificado. Esse
material corresponde aproximadamente 50% da quantidade, em peso, de resíduos sólidos
urbanos coletados em cidades com mais de 500 mil habitantes.
Em conseqüência desse alto volume de RCD, grandes problemas surgem nos
municípios em decorrência da forma inadequada da disposição dos mesmos, tendo a
prefeitura que arcar com as despesas de remoção, pois raramente são identificados os
infratores .
A reciclagem de RCD atualmente é uma das ferramentas para os gestores públicos
municipais, que pode auxiliar na sustentabilidade do setor diminuindo a quantidade de RCD
depositados inadequadamente no meio ambiente, criando empregos e gerando receitas para o
município.
O desenvolvimento sustentável deve fazer parte do planejamento de ações tanto
empresariais quanto governamentais, para que se minimize o quadro de devastação ambiental
e deterioração social, sem, no entanto, prejudicar o aumento da produtividade, o crescimento e
desenvolvimento do país em termos econômicos. Desenvolver estudos sobre reciclagens de
RCD são relevantes para apoiar os municípios na elaboração de planos estratégicos para a
gestão dos resíduos sólidos visando melhorias nos aspectos ambientais, econômicos e sociais.
Dentro deste contexto, o objetivo principal deste trabalho será investigar os benefícios
ambientais, sociais e econômicos ocasionadas pela modificação do processo produtivo de uma
organização de capital misto, que atua na área de construção de habitações populares, com a
adoção de matérias primas recicladas oriundas dos resíduos da construção civil e mão de obra
carcerária proveniente da penitenciária situada no município de São Carlos (SP).
O desenvolvimento desta pesquisa ocorreu no formato de um estudo de caso, devido à
configuração do capital da organização analisada ser diferente da maioria das organizações de
reciclagem no Brasil, além do fato de que o número desses tipos de organizações serem bem
reduzidos.
Esta pesquisa buscou responder “como” e “por que” foram implantadas as mudanças
na organização analisada, com posterior avaliação das vantagens alcançadas com o
investimento. Para isto, foi realizada uma visita na organização com a realização de entrevista
semi-estruturada com o Sr. Samir Fagury, engenheiro civil responsável da referida
organização. Também foram pesquisadas fontes nacionais e internacionais, sendo as análises
realizadas predominantemente de modo qualitativo.
O estudo de caso foi realizado na Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da
Progresso e Habitação de São Carlos S/A (PROHAB), (SP), cuja atividade principal é a

construção de habitações populares. A organização possui economia mista, sendo que a maior
parte das ações (99%) pertence à prefeitura do município.
A organização analisada já implantou diversas soluções para a melhoria do seu
processo de produção, visando a diminuição dos custos de construção das habitações
populares. A principal delas foi a implantação de uma Usina de Reciclagem, que é a principal
fornecedora das matérias prima utilizadas na construção dessas habitações.
Além de uma melhora no custo das habitações, a organização, com a iniciativa em
melhorar seu processo produtivo, passou a alcançar benefícios ambientais e sociais. A
reciclagem de cerca de 80% dos 250 ton/dia de resíduos provenientes da construção civil
previne o lançamento destes resíduos nos aterros sanitários, diminuindo sua vida útil, ou em
locais impróprios, causando um impacto negativo no meio ambiente. Ainda, segundo Pinto
(1999), na melhor das hipóteses, o custo que o município desembolsaria para remediar a
situação dos resíduos mau gerenciados seria em torno de 5,4 dólares por tonelada, ou seja,
US$ 1.350,00 por dia, US$ 40.500,00 por mês, o que representaria, em reais e por mês, R$
64.800,00, no câmbio de R$ 1,60/US$. Outro benefício ambiental é a redução de extração de
matéria-prima em jazidas.
A adoção de mão de obra carcerária é também muito importante do ponto de vista
social, pois os detentos ganham uma oportunidade de re-socialização, com o benefício da
diminuição de sua pena e do salário que é repassado aos seus familiares. Também, o emprego
do material reciclado em programas de habitação social traz bons resultados, com a redução
significativa dos custos de produção, da infra-estrutura e das unidades em si.
O principal problema que a Usina de Reciclagem ainda enfrenta é quanto a
contaminação de gesso, madeira, graxa, óleo, papelão e plástico, que são encontrados
abundantemente entre os materiais coletados pelas empresas de caçambas e entregues para a
reciclagem. Uma ação necessária seria a criação de uma campanha educativa quanto a
necessidade da utilização das caçambas somente para fins de deposição dos resíduos da
construção.
O levantamento de referencias bibliográficas nacionais e internacionais relacionadas à
reciclagem de resíduos da construção civil e a visita à organização responsável pela Usina de
Reciclagem de RCD de São Carlos, bem como a entrevista com seu engenheiro responsável,
possibilitou identificar alguns benefícios ambientais, sociais e econômicos oriundos da
modificação do processo produtivo da PROHAB.
O principal benefício econômico levantado foi a redução do custo de operação. A
produção de agregados com base no resíduo pode gerar economias de mais de 80% em
relação aos preços dos agregados convencionais. Em termos ambientais, a destinação
adequada de cerca de 80% dos resíduos de construção e demolição no município de São
Carlos (SP), evita problemas de degradação de áreas e problemas de saúde relacionados com a
poluição causadas por estes resíduos. Como benefício social, a possibilidade da resocialização dos detentos da penitenciária de Itirapina (SP).
O cumprimento das obrigações propostas pela resolução 307 da CONAMA, levou o
município de São Carlos, com ajuda da iniciativa de uma organização, a implantação de um
gerenciamento dos resíduos da construção civil, que, a partir do seu plano de construção de
habitações populares, possibilitou alcançar benefícios ambientais, sociais e econômicos que
têm levado todo o setor da construção civil desse município a um desenvolvimento
sustentável.

Indicadores Ambientais Essenciais do GRI em Empresas Brasileiras: Cálculo do Grau de
Aderência Plena e de Evidenciação Efetiva no Período de 2003 a 2005
Márcia Castro Silva
José Ricardo Maia de Siqueira
A questão ambiental tem se mostrado de profunda relevância para a sociedade na
atualidade, conseqüentemente, os stakeholders têm se mostrado interessados com o
desempenho corporativo das empresas nesta área. Uma das formas de avaliar o
desempenho corporativo é através dos balanços sociais e um dos modelos mais discutidos
na atualidade é o apresentado pela GRI. No entanto, tem sido encontradas divergências
entre o que a GRI solicita e o que as empresas efetivamente publicam. Tais discrepâncias
podem ser fruto de uma contínua adaptação ao padrão solicitado. Tendo tal fato em mente,
este trabalho objetiva avaliar a evolução do grau de aderência plena aos indicadores
essenciais e o grau de aderência efetiva em relação aos indicadores essenciais ambientais
publicados nos relatórios de sustentabilidade de empresas brasileiras no período de 2003 a
2005. Tendo em vista as distorções encontradas nos trabalhos de Dias (2006) e Carvalho
(2007), e o objetivo deste trabalho se calculará os graus de aderência de empresas
brasileiras aos indicadores essenciais ambientais que publicaram os relatórios sociais
segundo parâmetros da GRI, por meio da Internet, nos anos 2003, 2004 e 2005, a saber:
ABN, CPFL, Souza Cruz, Natura, Petrobras e Samarco. Conforme modelo (DIAS, 2006),
caso o indicador fosse apresentado no Relatório Social da organização, o mesmo poderia
ser sub-classificado em:
- Aderência Plena : quando todas as informações solicitadas pelo indicador correspondente
do GRI eram fornecidas pela empresa;
- Aderência Parcial: quando apenas parte das informações solicitadas pelo indicador
correspondente da GRI eram fornecidas pela empresa;
- Dúbio : quando não são fornecidas informações suficientes ao usuário que permitam a
este perceber se houve aderência plena ou parcial; e
- Inconsistente : quando as informações fornecidas pela empresa referentes a determinado
indicador são diferentes do que é solicitado pela GRI.
No caso do indicador não ser divulgado no Relatório Social, então ele é classificado como
“não apresentado”, podendo ser sub-classificado em:
- Não disponível: quando a empresa reconhece que a informação referente a determinado
indicador é pertinente às atividades dela, porém a mesma ainda não tem condições de
fornecê-la;
- Não aplicável: quando a empresa não dispõe da informação de determinado indicador
porque este não se relaciona com o setor ou às atividades da mesma. Ressalta-se que os
indicadores apresentados nesta sub-classe foram classificados pela própria organização, que
os considerava não aplicável e informava isto no sumário dos indicadores, não sendo
realizados, neste trabalho, averiguações adicionais para comprovar a não aplicabilidade dos
mesmos.
- Omitido com justificativa : quando a empresa omite a informação referente a determinado
indicador, porém emite alguma justificativa que embase tal decisão conforme declarado
pela GRI; e

- Omitido : quando, nos sumários dos Relatórios Sociais das empresas ou na identificação
dos indicadores da GRI nestes relatórios, nada é comentado sobre este indicador, como se o
mesmo não existisse.
Após estas classificações serem realizadas, foi realizado o cálculo do grau de aderência
plena aos indicadores essenciais da GRI pelas empresas brasileiras, com a utilização da
seguinte fórmula:

GAPIE-GRI =

Total do indicadores com APL + Total de indicadores OJ

Total dos indicadores essenciais - Total dos indicadores NA
Fonte: Dias (2006)
Onde:
GAPIE-GRI = Grau de aderência plena aos indicadores essenciais da GRI;
APL = Aderência Plena;
OJ = Omitidos com Justificativa; e
NA = Não Aplicáveis.

Conforme destacado por Dias (2006, p. 96), o total de indicadores omitidos com
justificativa foi somado ao total de indicadores essenciais com aderência plena pelo fato
dos primeiros serem uma opção fornecida pela GRI para a não apresentação de algum
indicador essencial, mesmo nos casos de relatórios elaborados “de acordo com” a GRI e o
total dos indicadores não aplicáveis foi subtraído do total dos indicadores essenciais para
que a empresa não fosse penalizada no cálculo de sua aderência à GRI em virtude de um
indicador não se aplicar à sua realidade. Foi realizado também o cálculo do grau de
evidenciação efetiva – desenvolvido no trabalho de Carvalho (2007) – que tem como
objetivo demonstrar o percentual da quantidade de informação efetivamente externalizada,
pela organização relatora, dentro do potencial total de informação do modelo GRI, com a
utilização da seguinte fórmula:
GEE

=

Total do indicadores com APL
Total dos indicadores essenciais - Total dos indicadores NA
Fonte: Carvalho (2007)
Onde:
GEE = Grau de evidenciação efetiva dos indicares essenciais da GRI;
APL = Aderência Plena; e
NA = Não Aplicáveis.

Os trabalhos de Dias (2006) e Carvalho (2007) encontraram um grau de aderência ao que
propõe a GRI inferior a 100%. Tal fato pode ser função de uma adesão gradual ao modelo
GRI. Caso tal fato seja verdadeiro, as empresas apresentariam uma evolução ano após ano.
Infelizmente isto não foi observado nas empresas que compõem a amostra, com relação aos
indicadores essenciais ambientais.Das seis empresas apenas duas apresentaram uma
evolução consistente. A primeira delas foi a CPFL que começou em 2003 com um índice de
57,14%, passou para 85,71% no ano seguinte e apresentou mais uma evolução no ano de
2005 chegando a 86,67%. Outra empresa que evolui foi a Samarco, que saiu também de
57,14% em 2003, saltou para 62,50% em 2004 e para 80,00% em 2005. As demais

empresas ou ficaram estagnadas, como o ABN, ou apresentaram queda em relação a 2003,
como foram os casos da Souza Cruz, Petrobras e Natura.Tal constatação é preocupante,
pois pode se ter uma baixa aderência ao que postula a GRI sem uma percepção clara de
evolução ao longo dos anos. Trata-se de um desserviço aos usuários dos relatórios sociais,
pois cria-se uma expectativa de uma boa informação sócio-ambiental, lastreada em uma
instituição com boa imagem como a GRI, que acaba, muitas vezes, não se revelando
verdadeira.
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Resumo
Contornando a visão da hegemonia econômica da atividade turística quando se
pensa no desenvolvimento local, o turismo deve ser analisado sob uma perspectiva mais
crítica, pois também é um fenômeno social, político, cultural e ambiental e, conforme
Shiki (2007), a geração de renda pode ocorrer de forma concentrada, e a geração de
emprego não acolher a população local, em decorrência da exigência de
aperfeiçoamento técnico inexistente nela. O turismo, sob a ótica econômica, atribui um
valor aos espaços, transformando o lugar em mercadoria e determinando o valor de uso
para os atrativos turísticos existentes, como também gera uma pressão inflacionária,
resultando de uma demanda superior à oferta, afetando os turistas e a comunidade local.
Por isso, o olhar mais abrangente do real impacto da atividade turística sobre o
desenvolvimento loco-regional é imprescindível na construção de políticas que
busquem explorar essa atividade. Dentro de uma perspectiva desenvolvimentista,
programas foram elaborados e implementados no Nordeste, notadamente na região
costeira, tais como a Política de Mega Projetos Turísticos visando à ampliação da infraestrutura hoteleira regional territorialmente concentrada, e que obedece a padrões
internacionais de urbanização turísticas; O Projeto Costa Dourada (Pernambuco e
Alagoas); e o Projeto Linha Verde (Bahia), com o mega resort Costa Sauípe. Ao mesmo
tempo, o Programa para o Desenvolvimento do Turismo do Nordeste –
PRODETUR/NE - visou contribuir para melhorar aspectos da infra-estrutura básica e de
acesso, assim como aperfeiçoar o sistema institucional de gestão da atividade. Há que se
observar, porém, que a injeção de recursos que muito contribui para as melhorias na
infra-estrutura básica e de acesso, não é suficiente para a integração das diversas
atividades que compõem o turismo com vistas à sustentabilidade. Este artigo faz uma
análise das políticas públicas para o desenvolvimento do turismo de forma sustentável
no estado de Pernambuco a partir do Plano “Pernambuco para o Mundo” tendo como

base teórica os critérios de sustentabilidade parcial (SACHS, 2007) buscando analisar
que tipo de desenvolvimento tais estratégias políticas promovem. Para o autor, o
crescimento se dá através de quatro estágios: crescimento selvagem, crescimento social
benigno, crescimento ambientalmente benigno ou estável e, desenvolvimento
sustentável os quais apontam o equilíbrio ou desequilíbrio entre as dimensões do
desenvolvimento sustentável. Além disso recorreu-se a teoria de sustentabilidade parcial
do mesmo autor para compreender e classificar as estratégias do Plano “Pernambuco
para o Mundo” frente à promoção do desenvolvimento sustentável. Essa teoria aponta
oito indicadores parciais de sustentabilidade (social, ambiental, ecológico, econômico,
cultural, territorial, político nacional e político internacional). Como conclusões da
pesquisa encontrou-se que os oito critérios de sustentabilidade parcial proposto por
Sachs (2007) foram contemplados nas ações públicas do plano estratégico do turismo. O
Plano propõe desenvolver a atividade turística no estado a partir de ações que
minimizem a ocorrência de práticas sociais, ambientais e econômicas insustentáveis
tendo como interesse principal o alcance da sustentabilidade dos municípios através da
atividade turística. Na abordagem relacionada à sustentabilidade social e seu corolário
(a sustentabilidade cultural) percebe-se ações de curto prazo que envolvem
comunidades, mão-de-obra local, patrimônio histórico cultural dos destinos. Esses
aspectos foram percebidos a partir da intenção de qualificar e reestruturar o serviço
turístico oferecido aos visitantes dos destinos de nível I do projeto. A Sustentabilidade
Ecológica é suplementada pela sustentabilidade ambiental e pela sustentabilidade
territorial. Nesse sentido, as ações articulam a preocupação com a preservação do meio
ambiente, recursos naturais renováveis e não-renováveis e a distribuição espacial das
atividades humanas. A capacidade de visitantes nos destinos naturais de Fernando de
Noronha e Ipojuca serão incorporadas ao plano até 2010, a partir daí será regulamentada
e fiscalizada o número de turistas compatível com cada destino. O controle de visitação
mais eficaz permite a conservação dos atrativos naturais fundamentais à estruturação da
atividade turística. Já a sustentabilidade política, no universo das ações de curto prazo
encontradas no plano estratégico, está à implantação do programa Nacional de Apoio à
Modernização do Planejamento e da Gestão dos Estados Brasileiros, no estado de
Pernambuco. A adesão a esse programa proporcionará melhorias na qualidade e eficácia
da gestão pública municipal do turismo. No médio prazo (2011-2015), as ações
previstas estão direcionadas ao reposicionamento estrutural e mercadológico do Litoral
Norte, enquanto que, a valorização da diversidade cultural está evidenciada na
preocupação em criar novos atrativos histórico-culturais a ser desenvolvidos nos
municípios e estruturar os existentes. As ações ligadas à preservação da natureza e
manutenção da biodiversidade (SACHS, 2007) têm foco no reposicionamento do
destino pela efetivação de estratégias promocionais nacionais e internacionais de um
novo molde da imagem de Fernando de Noronha no médio prazo: de práticas
predatórias competitivas com diminuição de preços para práticas de visitações
qualitativas focadas em um público com maior poder aquisitivo, gerando divisas aos
seus habitantes. Pôde-se observar aspectos da sustentabilidade social, ecológica,
econômica e política nas ações de curto e médio prazo nos destinos turísticos com nível
de desenvolvimento I e II. Os critérios de sustentabilidade mais freqüentes encontrados
no plano estratégico são os de natureza econômica, territorial e social apresentando
menor intensidade os políticos, ambiental, ecológico e cultural. Dessa forma, a política
estadual para o turismo no estado de Pernambuco apresenta um desequilíbrio de suas
ações, intensificando o foco em aspectos econômicos, infra-estrutura e qualificação de
mão-de-obra. Apesar do plano estratégico, em suas proposições, buscar
desenvolvimento sustentável turístico e a harmonização de objetivos (SACHS, 2007),

verificou-se a sustentabilidade sendo trabalhada mais fortemente nas dimensões de
natureza econômica e social, tendo como indicadores parciais principais:
homogeneidade social, pleno emprego, equilíbrio entre tradição e inovação e capacidade
de modernização contínua do aparato produtivo. Não obstante, contempla a
sustentabilidade territorial, com ênfase na infra-estrutura à melhoria de ambientes
urbanos. A sustentabilidade ecológica a partir da preservação do potencial do capital
natural à produção de recursos renováveis e limitação do uso dos não renováveis não
está expressa, não sendo considerada em sua totalidade no desenvolvimento local.
Diante disso, a estratégia do turismo pernambucano proposta se classifica como
Crescimento Social Benigno, uma vez que produz impactos sócio-econômicos
positivos, não tendo o mesmo primor ambiental, evidenciando um crescimento
desequilibrado (SACHS, 2007).
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RESUMO
A evolução tecnológica tem um preço: a poluição na fabricação e no descarte de
produtos obsoletos. Toneladas de resíduos elétricos e eletrônicos são descartadas diariamente
no meio ambiente, sem qualquer forma de tratamento e reciclagem adequados. Estimativas de
entidades de defesa do meio ambiente e de empresas de consultoria ligadas ao setor de
Informática mostram que, em países desenvolvidos, o tempo médio de vida de um
computador é de aproximadamente dois anos, antes da troca por um modelo mais novo. No
entanto, em alguns países como o Japão, os celulares são trocados, em média, em menos de
um ano. No Brasil, a troca não é tão constante. Estudos apontam que os brasileiros substituem
o celular a cada dois anos, em média, enquanto os computadores são mantidos por até quatro
anos nas empresas e por uma média de cinco anos pelos consumidores domésticos. Mas a
tendência é a redução desses prazos, aliada ao crescimento das vendas dos produtos
eletrônicos, mais especificamente computadores e celulares. Trata-se de um lixo tóxico
nocivo ao meio ambiente e à saúde humana. Os principais problemas relacionam-se com a
lixiviação e a evaporação de substâncias perigosas quando determinados dispositivos são
destruídos. A vaporização do mercúrio14 metálico e do dimetilmercúrio, ambos presentes nos
REEE, são igualmente motivos de preocupação. Componentes contendo cádmio e polímeros
contendo aditivos polibromados (PBB), que são retardadores de chama , ao serem depositados
em aterros, poderão sofrer lixiviação para o solo e águas subterrâneas. Os PBB apresentam-se
200 vezes mais solúveis nos lixiviados de aterro do que em água destilada, podendo desta
forma atingir um nível considerável de dispersão no ambiente. As águas ácidas que se
encontram com freqüência em aterros dissolvem quantidades significativas de íons chumbo,
provenientes de vidro partido, como o vidro dos tubos de raios catódicos. Perdas de
plastificantes, decorrentes da deposição de PVC em aterros, representam grande potencial de
danos à saúde humana e ao ambiente. A possível queima destes resíduos promove a emissão
de metais e de outras substâncias químicas, tais como dioxinas e furanos, que apresentam um
elevado nível de toxicidade Apenas recentemente organizações, empresas e governos
reconheceram a necessidade de se projetar soluções para um problema alarmante como este.
O presente trabalho relata o programa de gerenciamento de computadores de uma
universidade em Curitiba, PR, capaz de prolongar a vida útil desses equipamentos. Na
universidade foco do presente estudo, o departamento de informática desenvolve um
programa integrado para maximizar o ciclo de vida dos equipamentos eletro-eletrônicos,
diminuindo assim a aquisição de equipamentos novos e a geração de resíduos. Esse programa
inclui o cadastro dos laboratórios e usuários e a demanda por máquinas de alto, médio e baixo
desempenho. O objetivo deste processo é prolongar a vida útil dos equipamentos a fim de
evitar desperdícios e descartes prematuros, através da prática dos três Rs:

Reuso: É praticado no remanejamento entre os diferentes níveis de usuários, pois
computadores que não atendem mais os usuários que demandam máquinas com alto
desempenho passam para usuários com demanda moderada (intermediários). Ainda é
possível, e praticado para muitos computadores, uma terceira reutilização, quando os
computadores passam de usuários intermediários para usuários (ou laboratórios) cujas
necessidades são atendidas por computadores com configuração básica.
Reaproveitamento: Devido ao grande número de computadores existentes, e ao
sistema de controle adotado pelo departamento de informática, é possível um alto índice de
reaproveitamento de peças que estejam em boas condições de uso e que sejam compatíveis
com os demais equipamentos. Assim, por exemplo, a capacidade de um computador pode ser
melhorada pela adição de mais memória ou disco rígido, provenientes de equipamentos que
seriam descartados.
Reciclagem: A reciclagem acontece somente ao final da vida útil do equipamento,
quando não existe mais a possibilidade de se manter dentro dos padrões mínimos de uso. A
venda da sucata é realizada para uma empresa de reciclagem especializada em eletroeletrônicos. Este programa enfatiza o reuso de computadores e o reaproveitamento de
componentes, permitindo que cada usuário receba atualizações ou novas máquinas em média
a cada 2 anos. Dessa forma, em termos gerais, o gerenciamento de computadores realizado
pelo departamento de informática permite atender a demanda dos usuários e laboratórios sem
aumentar significativamente a produção de REEE, pois cada computador passa por 3 níveis
de utilização, tendo uma vida útil de até 6 anos, até ter a sua saída do Campus, através de
programas de leilão para funcionários, doação ou vendas para empresas especializadas em
reciclagem. Os dados apresentados no presente trabalho indicam que, no período de 2003 a
2007, as aquisições de novos computadores representaram um valor médio de 18% do total de
computadores do Campus, enquanto que 10% do total de computadores foram remanejados e
11% removidos.
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Resumo
Este artigo analisa motivações econômicas que podem justificar o comportamento
ambiental pró-ativo das empresas. Essa análise é desenvolvida por meio de uma avaliação
empírica, que leva em conta a percepção do Sistema Financeiro Nacional (SFN) em relação
ao comportamento ambiental dos tomadores de crédito. Nessa linha, foi testada a hipótese de
associação entre empresas que desenvolvem um sistema específico de gestão ambiental
(certificação ISO 14001) e aquelas com menor custo de capital no financiamento de suas
atividades, o que aumentaria sua capacidade de obter empréstimos a custos mais baixos. Para
tanto, foi feita uma avaliação empírica do risco de crédito entre empresas certificadas e não
certificadas do segmento metalúrgico, com base nas análises de risco desenvolvidas pelas
instituições financeiras. De modo a reduzir o efeito “porte da empresa” da avaliação em curso,
um segundo teste foi realizado, com o fito de agrupar, em ambas as carteiras, empresas com
valor semelhante de crédito recebido.
Para fins do estudo em tela, foram instituídas duas amostras. Elas contam,
respectivamente, com empresas certificadas ISO 14001 e com empresas não detentoras de tal
certificação, participantes do segmento de metalurgia. O segmento corporativo foi escolhido
não apenas pelo potencial poluidor em suas operações e importância econômica, mas também
por ser aquela com uma população maior relativamente à grande maioria dos demais
segmentos econômicos detentores de certificação ISO 14001, com selo do Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO).
A fonte dos dados referentes à classificação de risco das empresas selecionadas
origina-se no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), comumente
denominada como central de risco de crédito. Todas as instituições financeiras que concedem
crédito estão obrigadas, por força da Resolução 2.724, de 2000, a informar as classificações
de risco correspondentes a cada cliente, desde que a exposição total de cada tomador seja
maior que R$ 5.000,00. A escolha do risco de crédito apurado conforme o SCR, portanto,
pode ser justificada pelo fato dos dados serem utilizados pelas próprias instituições
financeiras para efeito da apuração do risco de suas operações. A partir da análise do risco
assumido, fica estabelecida a taxa de juros no financiamento dos projetos das empresas que
necessitam de crédito, elemento essencial no custo de capital nas operações realizadas pelos
empresários.
A expectativa é que as empresas detentoras de um sistema de gestão ambiental
apresentem melhores avaliações em relação a outras não certificadas, do mesmo segmento
econômico, no tocante ao risco de crédito. O fato de que algumas instituições financeiras vêm
adotando políticas de mitigação do risco ambiental, privilegiando as empresas que observem
padrões ambientais adequados, pode gerar redução da taxa de juros definida nas operações
(que reflete a redução do risco por parte da instituição financeira). Nesse caso, o benefício
ambiental gerado pelo crédito selecionado pode estar refletido tanto na redução do risco de
inadimplência da instituição financeira, quanto no aumento do valor patrimonial das empresas
tomadoras, que pode ser expresso na forma de valores mobiliários emitidos por essas
empresas, quando for o caso.
Com efeito, observou-se que o risco de crédito das empresas ISO 14001 é menor do
que das demais empresas não certificadas, o que acarretaria uma redução na composição
média do “spread” cobrado nas operações pactuadas no sistema financeiro com aquelas

empresas. No tocante ao segundo teste, as empresas não certificadas da amostra ajustada
tiveram uma percepção de risco menor por parte das instituições financeiras.
Ambos os testes realizados permitem sugerir que o componente ISO 14001 seria uma
justificativa mais consistente que o porte das empresas para a diferença no provisionamento
registrado para a carteira “C” e “N”. Em termos práticos, a percepção, pelas instituições
financeiras, de que as empresas certificadas possuem menor probabilidade de inadimplência
pode ser revertida a essas empresas na forma de taxas de juros menores que aquelas incidentes
no mercado, reduzindo seu custo de financiamento.
O estudo revela ainda que, no segmento econômico em exame, quanto maior a firma,
maior a tendência a buscar e conseguir a certificação ISO 14001, o que vai ao encontro da
literatura que sugere serem aquelas as empresas possuidoras de pessoal necessário e de
capacidade de realizar investimentos em gestão ambiental para implementar tais sistemas. De
fato, o compromisso da avaliação do componente ambiental em projetos de grande porte
financiados pelas instituições financeiras, advindo da participação dessas instituições em
acordos e protocolos gera um incentivo econômico ao desenvolvimento de sistemas de gestão
ambiental (EMS) nas empresas. Não surpreende, portanto, que as empresas com certificação
ISO 14001 estejam associadas com aquelas de maior porte.
A confirmação da hipótese de que boas práticas ambientais geram redução de inadimplência
depende de uma série de estudos que possam evidenciar os resultados ora apurados
independentemente do segmento ou do sistema de gestão ambiental a ser considerado. Porém,
contextualizar a eventual redução do spread bancário em função da melhoria do risco de
crédito dos agentes tomadores é razoável do ponto de vista econômico, levando em conta ser
a inadimplência importante componente envolvido no cálculo (37,35% em relação ao spread
total).
Em sendo verdadeira tal hipótese, medidas que induzam esse comportamento
corporativo poderiam gerar externalidades positivas sobre a política de crédito, revelando um
efeito sinérgico. Seria desejável, portanto, política pública nesse sentido, em especial em um
cenário com tendência de aumento no volume de crédito concedido.
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As discussões sobre a relação das organizações com o meio ambiente estão ganhando
mais importância na sociedade e no mercado, isto se deve em parte, pela urgência na busca de
soluções que possam garantir a minimização dos impactos negativos que afetam a todos.
Nesse sentido, é fundamental que os administradores reflitam suas práticas atuais e futuras na
condução das organizações e a relação destas para com o ambiente onde estão inseridas.
Um incentivo nesse sentido são as peculiaridades do Código de ética do Administrador
que sugere o dever de esclarecer o cliente sobre a função social da organização e a
necessidade de preservação do meio ambiente.
Convém destacar que no contexto das disciplinas dos cursos de administração a nível
nacional, às temáticas que envolvem o meio ambiente não tem merecido uma atenção
especial, inserindo-se em algumas disciplinas que oportunizam sua apreciação no decorrer do
curso. Neste contexto, este estudo busca evidenciar a percepção desta problemática pelos
acadêmicos do curso de administração da UNIPAR – Universidade Paranaense, campus de
Francisco Beltrão – PR sobre a problemática ambiental deste município. Ressaltando a
preocupação destes com relação à degradação do meio ambiente no próprio município que
vivem, buscando compreender durante o período de formação, de que maneira eles percebem
este escopo de estudo.
A importância deste estudo se dá pela necessidade de avaliar a percepção dos futuros
administradores sobre o ambiente relacionando ao próprio local de vivência, tentando desta
forma provocar mudanças no direcionamento dos conteúdos e dos discursos na formação dos
futuros administradores.
O delineamento metodológico desse trabalho foi exploratório e descritivo, amparado
pela pesquisa documental em fonte primária. A amostra foi definida de forma intencional, de
conveniência, constituída por 201 acadêmicos distribuídos entre as quatro fases do curso. Para
coleta de dados utilizou-se de um questionário com perguntas abertas e fechadas. Os dados
coletados receberam tratamento estatístico amparado pelo software LHstat. Utilizou-se de
análises fatoriais multivariadas em Componentes Principais (ACP). Na Análise em
Componentes Principais os vetores de apresentação próximos ao eixo 1 são de alta
contribuição. Em seguida, os componentes do eixo 2 têm representação significativa porém
em menor proporção.
As coordenadas das ações dos acadêmicos em relação à degradação do meio ambiente
em Francisco Beltrão – PR formados no eixo 1 mostram que existe uma correlação de 79,1%,
entre as opiniões dos acadêmicos das quatro turmas pesquisadas, sendo, portanto, evidenciado
as ações: orientei as pessoas envolvidas, não fiz nada e tratei do assunto com um amigo. Em

segunda análise no eixo 2 representando 6,4% o segundo ano afasta-se do grupo por efetuar
contato com um órgão governamental. No terceiro eixo representando 11,8% da inércia total
aparece o quarto ano com a ação de estar presente a uma manifestação. A somatória desses
eixos corresponde a 97,30% das ações tomadas pelos acadêmicos, os 2,70% restantes são
explicados pelas ações: tratei do assunto com um político; procurei passar o fato para a
imprensa; fiz minha filiação a uma ONG e; outros.
As coordenadas das opiniões dos acadêmicos em relação aos responsáveis pela
degradação do meio ambiente em Francisco Beltrão - PR formados no eixo 1 mostram que
existe uma correlação de 98,3%, entre as quatro turmas pesquisadas, sendo, evidenciado por
uma forte opinião em relação a “sociedade como um todo” a responsável pela degradação do
meio ambiente em Francisco Beltrão – PR. Em segunda análise no eixo 2 representando 1,1%
o terceiro ano afasta-se do grupo por considerar as indústrias responsáveis pela degradação do
meio ambiente. O setor agrícola; os órgãos públicos; não tenho opinião, não foram
considerados responsáveis pela degradação na opinião dos acadêmicos.
Avaliando as coordenadas estatísticas dos envolvidos com a proteção do meio
ambiente em Francisco Beltrão - PR na opinião dos acadêmicos percebe-se que no eixo 1
existe uma correlação de 79,9%, entre as quatro turmas pesquisadas, tendo, portanto,
correlação nas opiniões direcionadas aos órgãos públicos e aqueles que não opinaram em
relação ao assunto. No eixo 2, representando 2,0%, identifica-se que o terceiro ano de
administração direciona sua opinião em relação ao setor agrícola.
As coordenadas estatísticas dos meios de informações considerados pelos acadêmicos
ao escolher por uma empresa efetivamente preocupada com o meio ambiente em Francisco
Beltrão - PR evidenciam que no eixo 1 existe correlação de 57,8%, entre as turmas do
primeiro ano, segundo ano e quarto ano em concordarem entre elas quanto a considerar as
informações contidas em material divulgado pela própria empresa. Tendo se afastado o
terceiro ano. No eixo 2, representando 8,8%, identifica-se que o primeiro ano e segundo ano
consideram as informações pela TV.
Quanto à existência de uma disciplina específica que trate especificamente da temática
meio ambiental. Constatou-se não dispor de uma disciplina especifica, porém, dispõe de
algumas disciplinas as quais os professores direcionaram assuntos relacionados, com ênfase
nas disciplinas de Noções de Ciências Sociais e Tópicos Especiais em Administração.
Ficando evidente a necessidade de uma atenção especial por parte da coordenação do curso,
principalmente com relação aos compromissos humanos e a correção dos impactos sociais e
ambientais causados por estes. Este resultado merece atenção por parte da instituição já que o
conteúdo do curso deve considerar a realidade contemporânea da administração e suas
organizações, envolvendo novas perspectivas para melhorar a relação das organizações com a
sociedade e o ambiente.
Salienta-se que o método proposto pela Técnica de Incidente Crítico mostrou-se
adequado para analisar os dados da pesquisa norteando a interpretação dos dados dentro de
um delineamento que permitiu identificar, definir e categorizar as opiniões dos acadêmicos.
No entanto, restringe as percepções subjetivas que demonstram a amplitude das opiniões. Por
isso, ressalta-se que novos estudos devam ser realizados afim de aprofundar esta temática.
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RESUMO AMPLIADO
O aumento das evidências científicas sobre a influência das ações humanas nas
mudanças climáticas trouxe as questões ambientais ao centro do debate político e
econômico em meados da década de 60 do século passado. Segundo RIBEIRO (2001),
os trinta últimos anos do século XX foram marcados pela realização de vários
Encontros e Conferências entre vários países do mundo, preocupados com o aumento
substancial de concentrações atmosféricas de gases do efeito estufa, provenientes de
atividades humanas e das conseqüências deste aumento.
A partir desse momento, passaram a ocorrer diversas Conferências Internacionais que
tratam centralmente sobre questões ambientais e sobre soluções para diminuir o impacto
da atividade humana sobre a natureza. Dentre as principais questões ambientais
debatidas nestas Conferências, o aquecimento global e suas conseqüências são um dos
temas que vem despertando maior preocupação dos países participantes e da opinião
pública em geral.
Segundo o IPCC (2001), os impactos econômicos, sociais e ambientais decorrentes do
aquecimento global afetarão todos os países, porém, serão sentidos de maneira
diferenciada. O fato é que as conseqüências naturais do aquecimento global provocadas
pelas atividades econômicas e industriais já estão sendo sentidas no mundo. Estudos do
dessa mesma fonte mostram que a concentração de Gases do Efeito Estufa (GEEs) na
atmosfera durante o período de 1750 a 1998 quase duplicou e que a elevação da
concentração desses gases poderá acarretar um aumento da temperatura média do
planeta entre 1,4 e 5,8ºC, nos próximos 100 anos. Segundo ROCHA (2003), esse
aumento da temperatura irá ocorrer devido ao bloqueio do fluxo natural de saída
radiação solar para o espaço que estes gases causam.
Um dos marcos fundamentais para a conscientização dos agentes econômicos quanto
aos riscos inerentes à mudança global do clima foi o Protocolo de Quioto. Este tratado
que foi estipulado em 1997 e entrou em vigor em 16/02/2005, estabeleceu um
compromisso de redução de emissões de GEEs para os países que historicamente mais
contribuíram para a emissão desse tipo de gases no mundo, dentro de um princípio de
que as Nações possuem responsabilidades comuns, porém diferenciadas em relação à
emissão de gases poluidores do mundo.
Através da criação de Três Mecanismos de Flexibilização - o Comércio de Emissões
(Emission Trading), a Implementação Conjunta (Joint Implementation) e o Mecanismo
de Desenvolvimento Limpo – MDL (Clean Development Mechanism – CDM), o
Protocolo proporcionou alternativas para auxiliar as Nações com metas de redução a
atingirem as mesmas e, dessa forma, criou também um mercado que vem crescendo, em
termos de movimentação financeira, de forma acelerada e que movimentou, em 2007,
40,5 bilhões de euros, segundo relatório da Consultoria Point Carbon.

O Protocolo de Quioto estabeleceu metas de redução de emissão de gases do efeito
estufa para os países considerados desenvolvidos devido à sua responsabilidade
histórica de emissões de gases poluentes. Através da criação dos Mecanismos de
Flexibilização, o Protocolo proporcionou também a criação do chamado mercado de
redução de emissões que vem crescendo de forma acelerada no mundo. O MDL, um
desses Mecanismos permite que países em desenvolvimento participem do Mercado de
Redução de Emissões como vendedores de Reduções Certificadas de Emissões, RCEs,
que comprovam o desenvolvimento de projetos desenvolvidos dentro desses países que
auxiliam na redução de emissão de gases do efeito estufa no mundo.
Este trabalho tem como objetivo principal apresentar a estrutura de funcionamento do
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, identificando as principais características do
mercado criado a partir do seu estabelecimento e discutindo a posição do Brasil no
mercado financeiro criado pelo MDL em termos de número de projetos aprovados e
movimentação financeira nos últimos três anos.
A pesquisa desenvolvida nesse artigo tem caráter exploratório, visando desenvolver
conhecimento sobre um assunto relativamente novo e pouco explorado no Brasil.
Quanto aos meios de investigação, foram utilizados levantamentos bibliográficos
baseados principalmente em dados oficiais do Conselho Executivo do MDL e do
Ministério de Ciências e Tecnologia e trabalhos realizados por Consultorias
Especializadas no Mercado de Carbono, além de trabalhos acadêmicos. A análise da
movimentação financeira do mercado de carbono se baseia principalmente na análise do
Relatório da Consultoria Especializada Point Carbon – “Carbon 2007 – A new climate
for carbon trading”. Já o status atual da atividade de MDL no mundo está
principalmente baseado no relatório de status da atividade de MDL disponível no site do
Ministério de Ciência e Tecnologia, bem como em informações disponíveis no site da
UNFCCC.
O artigo apresenta como principal resultado uma posição crítica sobre a posição atual do
Brasil no mercado criado pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, sugerindo
algumas ações que possam contribuir para o melhor aproveitamento das oportunidades
de financiamento de projetos de redução de emissões no país.
Percebeu-se que apesar do Brasil possuir uma posição importante no mercado, em
termos de projetos registrados no Conselho Executivo do MDL, o ritmo de crescimento
das atividades de projeto do país é menor em relação aos mais importantes players do
mercado (China e Índia). Essa conclusão pode ser atingida pelo número de projetos em
andamento e pelo próprio volume de RCEs projetados e volume financeiro negociado.
Contudo, apesar de possuir da menor participação e crescimento em relação à China e
Índia, o potencial do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões se mostra bastante
promissor, considerando que há uma expectativa de reduções médias anuais de
18.167.690 ton. de CO2, segundo o UNFCCC.
Porém, um dos principais objetivos desse artigo é deixar contribuições para futuras
discussões de quais estratégias devem ser adotadas para o melhor aproveitamento das
oportunidades criadas por esse novo mercado que pode gerar recursos para diversos
investimentos que contribuam para o desenvolvimento sustentável do país.
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O ambiente organizacional vem passando por transformações fundamentais referentes
à sua estrutura e orientação. A sociedade tem questionado cada vez mais as responsabilidades
das organizações econômicas frente aos impactos socioambientais gerados pelas suas
atividades e, ao mesmo tempo, pressionado os poderes regulatórios e políticos na criação de
regulamentações de fiscalização e controle sobre as interferências de práticas organizacionais
nos sistemas socioambientais.
Desta forma, as mudanças nos cenários externos têm modificado também o cenário
interno das organizações fazendo com que as estratégias para a conquista de bons resultados
financeiros e vantagens competitivas sejam mais complexas, passando, principalmente pela
necessidade da construção de uma imagem de preocupação e, sobretudo de engajamento nas
questões socioambientais.
Uma das estratégias que mais tem sido utilizada pelas organizações é a implementação
de sistemas de gestão socioambiental por meio de obtenção de tecnologias mais eficientes,
maior ênfase na qualidade dos processos e produtos e redução de desperdício e de custos,
gerando benefícios econômicos. Dentre tais sistemas encontra-se o conceito de Produção mais
Limpa, cujo objetivo é o aumento da eficiência e redução de riscos no sistema produtivo
através da aplicação de estratégias preventivas e integradas em todos os processos, produtos e
serviços.
A Produção mais Limpa é reconhecida como sendo um enfoque “ganha-ganha”, que
permite atividade econômica saudável, tendo sensibilidade ambiental e sendo socialmente
responsável. Sua implantação traz vantagens como redução de custos, maiores lucros,
aumento de produtividade e competitividade; adequação ambiental e minimização do impacto
correspondente; melhoria da qualidade e muitas vezes do volume de produção; incremento
dos benefícios sociais gerados; ganhos em saúde e segurança ocupacionais; efeito favorável
em marketing e vendas; entre outros.
No setor do agronegócio, um segmento bastante visado pela sociedade e por órgãos
reguladores é o de beneficiamento de couros bovinos, por possuir um processamento com
grande demanda de água, utilização de insumos químicos altamente tóxicos, e geração de
odores desagradáveis em volta às indústrias. Contudo, os curtumes – assim chamadas as
indústrias beneficiadoras – têm gradualmente percebido a importância de minimizar seus
efeitos ambientais. A adoção de práticas e tecnologias de redução de resíduos por alguns
curtumes, como a Produção mais Limpa, tem sido em parte por necessidade de adequação às
legislações vigentes, principalmente as internacionais, outra em busca de uma maior
harmonização com a opinião pública, porém um fator relevante tem sido também a redução

dos custos de produção, influenciando diretamente nos resultados financeiros dos curtumes
adotantes.
Neste sentido, o objetivo deste artigo é identificar as ações de Produção mais Limpa
que tem sido implementadas por uma indústria de processamentos de couros localizada no
município de Portão no estado do Rio Grande do Sul (RS), bem como identificar as
motivações que levaram o curtume a adotar tais preceitos.
O estudo foi conduzido sob a forma de pesquisa qualitativa exploratória e descritiva. A
estratégia adotada foi o estudo de caso. Para a coleta de dados adotou-se a técnica da
entrevista estruturada, através da aplicação do questionário.
O curtume estudado passou a buscar agregação de valor aos seus produtos a partir de
2002 processando couros desde a condição wet-blue até a condição de acabados
comercializando seus produtos diretamente para as empresas beneficiadoras, ligadas
principalmente, aos setores moveleiros e automotivos. Contudo, foram exigidas mudanças
organizacionais e produtivas no curtume, como a construção de novas instalações físicas,
aquisição de tecnologias, além da necessidade de captação de uma grande dosagem de água
utilizada nos processos.
A implementação de ferramentas de P+L ao sistema produtivo foi a estratégia
escolhida pelo controle administrativo e gerencial que pode comprovar a possibilidade de se
adequar às legislações, solucionar a carência de água utilizada nos processos e ao mesmo
tempo reduzir seus custos operacionais, adquirindo desta forma vantagens: i) ambientais
como redução no consumo de água e energia, utilização de sistemas de tratamento dos
efluentes líquidos, sólidos e gasosos e substituição de produtos tóxicos por outros menos
agressivos; ii) sociais com uma maior preocupação na capacitação dos funcionários através de
treinamentos e palestras com vista na melhoria dos processos bem como na criação de uma
conscientização ambiental; iii) institucionais, pelo fato de estar em conformidade com as
legislações sociais e ambientais as quais o curtume é submetido e iv) econômicas, com a
redução no consumo de insumos químicos e tintas, redução nos custos de tratamento da água,
redução de desperdício de matérias-primas, melhor aproveitamento dos equipamentos além da
construção de vantagens competitivas, tanto no mercado interno quanto no mercado externo.
Identificou-se também que as principais motivações para a adoção de tais práticas
foram econômicas e legais, porém com uma emergência nas preocupações sociais e ambientas
dos gestores e funcionários com o passar do tempo.
Este caso estudado é relevante no setor dos agronegócios por retratar uma realidade
que vem sendo construída com a adequação de indústrias ligadas a esse setor frente às
questões socioambientais representando a construção de um novo cenário organizacional e de
negócios dentro dos agronegócios.

O Marketing e o Social do Setor Bancário Brasileiro: evidências de relações
assimétricas entre o discurso e a prática.
Autor: Sérgio Luiz do Amaral Moretti
Torna-se cada vez mais intensa na comunicação das empresas com seus públicos o
apelo às iniciativas sociais como fator de diferenciação. Com tal procedimento busca-se
associar o mote da Responsabilidade Social e da Sustentabilidade com a imagem corporativa,
aproveitando o prestígio que a onda da preservação ambiental e da solidariedade alcançou na
sociedade. A realidade destas ações está presente nas mídias por meio de campanhas
publicitárias e ações ambientalistas como a do banco ABN AMRO Real cuja comunicação
com os clientes, extratos incluídos, já são em papel reciclado, e promoções como a do Cartão
Ipiranga Carbono Zero que propõem o plantio de árvores para cada uso do referido cartão.
Embora legítimas tais iniciativas merecem melhor análise no sentido de avaliar a simetria
entre o grau de envolvimento em ações sociais e a utilização do mote sócio-ambiental como
um diferencial de comunicação. Embora a RSE seja um movimento com mais de uma década
de existência, existe ainda uma persistente confusão de conceitos, definições e abordagens
desta importante problemática.
O objetivo principal deste trabalho é comparar os resultados de uma pesquisa e de um
relatório recentes. A pesquisa é a “Avaliação comparativa da responsabilidade socioambiental
dos bancos no Brasil” apresentada em fevereiro de 2008 pelo Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor – IDEC. Seu problema central foi investigar se os programas de comunicação de
empresas do setor bancário nacional que utilizam o mote da RSE são coerentes com seus
esforços sócio-ambientais. Por outro lado, o relatório em questão apresenta os resultados das
práticas de RSE dos bancos associados à Febraban, apresentadas em seu Relatório Social de
2007. Os resultados serão também confrontados com a literatura sobre o tema.O trabalho está
estruturado de forma a apresentar a literatura da Responsabilidade Social Empresarial- RSE e
do Marketing Social Corporativo-MSC, seguido da metodologia, resultados e discussão, e
considerações finais.
Trata-se de uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo e comparativo (GIL,
1999; MALHOTRA, 2001). O setor bancário foi eleito como foco da pesquisa devido ao seu
impacto na economia nacional e pelos inúmeros tipos de serviços que prestam como bancos
comerciais. Outro fator de peso foi o fato dos bancos encabeçarem as listas de reclamações
nos órgãos de defesa do consumidor. A amostra da pesquisa do IDEC foi realizada com as
instituições financeiras que possuíam mais de 1 milhão de correntistas excluídos os bancos
estaduais. Assim foram selecionados: ABN AMRO Real, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil,
Caixa Econômica Federal, HSBC, Santander e Unibanco. Estabeleceu-se que a coerência
seria baseada na proporcionalidade dos gastos de comunicação com os das ações e programas
sociais, no cumprimento das obrigações legais com seus clientes e funcionários, no impacto
de suas atividades no meio-ambiente, na aproximação com os pressupostos éticos e
operacionais da comunidade empresarial e de suas próprias missões e códigos de valores e
éticos. A coleta de dados foi realizada mediante a aplicação de um extenso questionário para
expor programas de RSE e comunicação; pesquisa de dados disponíveis em sites
especializados e pesquisa de campo que incluiu abertura e movimentação de contas, pedido de
empréstimos e serviços e utilização de caixas eletrônicos (Relatório IDEC, 2008 p. 8-10).
Os dados da pesquisa do IDEC foram comparados com os dados fornecidos pela
Federação Brasileira de Bancos – Febraban, em seu Relatório Social de 2007. Este
documento revela o investimento do setor bancário em ações de RSE, descrevendo suas ações

conforme os indicadores do Instituto Ethos de Responsabilidade Social. Os dados foram
levantados em questionários enviados a todos os associados e respondidos voluntariamente
por 29 dos 110 bancos associados (73,3% do total de 150 bancos no Brasil). Os dados foram
coletados e coordenados pela Comissão de Responsabilidade Social e Sustentabilidade da
Febraban. Um primeiro elemento negativo a ser destacado é o baixo índice de adesão dos
associados a pesquisa da Febraban - somente 26% do total - parecendo indicar que os esforços
de RSE estão concentrados nas maiores instituições conforme pode ser observado pela Tabela
1 do IDEC, acima.
Observou-se que as práticas do setor bancário em temas como trabalhadores, meio
ambiente e consumidores apresentaram resultados assimétricos negativos quando comparados
com o ideal mostrado nas campanhas publicitárias. Exceção feita ao Banco Real e ao
Bradesco que o acompanhou de perto, os demais bancos ficaram aquém da média aceitável
em todos os temas. As baixas notas nas práticas relativas aos consumidores é a que,
naturalmente chama mais a atenção, em primeiro lugar por ser a área central do próprio
negócio e já deveriam estar assimiladas nos procedimentos operacionais e, em segundo,
devido ao fato de que sendo os consumidores ativos propagadores de imagem devido ao poder
do world of mouth. Falhar nesta área é bastante temerário. As implicações gerenciais são
muitas e servem de alerta para as empresas. As reclamações relativas ao atendimento por
parte dos consumidores é um sinal de que algo não vai bem neste setor. A crescente
constatação de que os serviços bancários do país estão entre os mais adiantados do mundo
contrasta fortemente com os resultados apresentados pelo IDEC. Seria falta de estímulo pela
baixa concorrência efetiva em um setor marcado pela forte regulamentação? Em outro campo,
a assimetria das mensagens e das práticas sociais pode gerar um ruído perigoso, devido ao
poder do worl of mouth, e levar ao descrédito junto ao emissor. A banalização da mensagem
da sustentabilidade pode esvaziar este importante tema com perdas para ambos os lados, pois
não é comum encontrar propostas com apelo tão simpático e com possibilidades de criar
sinergias entre empresas e clientes quanto o da RSE.

As Empresas Descobrindo o Potencial da Educação Ambiental
Lucia Ceccato de Lima
PPGA - UNIPLAC

Resumo
O potencial da Educação Ambiental para as empresas ainda é pouco conhecido.
Conceitualmente entendida como um processo mediador, possibilita a construção coletiva do
processo de desenvolvimento sustentável para os setores produtivos, com uma proposta
metodológica aberta, cujo modelo é gerar soluções ambientais locais e cotidianas a partir da
participação social. Entende-se, ainda, que a Educação Ambiental Formal e Não-Formal é um
processo de práxis educativa, que tem por finalidade a construção de valores, atitudes,
conceitos, habilidades, normas, saberes e práticas partilhadas para a construção de um estilo
de pensamento que contribua para o desenvolvimento ambiental sustentável. O mecanismo
legal da Educação Ambiental é a Lei 9.795 de 27 de abril de 1999 que dispõem sobre a
Educação Ambiental e a Política Nacional de Educação Ambiental, que apresenta o seu
caráter formal e não-formal, sendo prerrogativa das empresas desenvolver Programas de
Educação Ambiental não-formais. A Educação Ambiental não-formal é entendida como
qualquer atividade educacional organizada fora do sistema escolar formalmente estabelecido,
desenvolvida isoladamente ou como parte de atividade mais ampla, que visa atingir um
determinado grupo de pessoas (Organizações, Associações, Cooperativas e Empresas), com
objetivos de aprendizagem determinados. As lideranças constituídas pelos setores públicos e
privados, começam a agir a partir de um contexto da necessidade de preservar, recuperar, e ou
manter o que ainda resta do Meio Ambiente em prol de uma qualidade de vida equilibrada,
para eles próprios e para as gerações futuras. Cabe aqui distinguir Educação Não-formal da
Educação Informal. Entende-se a Educação Informal como aquela em que não há intervenção
pedagógica intencional, ou seja, é espontânea, ocorrendo sem objetivos específicos e em
grupos indeterminados. A Uniplac e a empresa Klabin firmaram parceria em 2000 para
desenvolver Projeto de Extensão Educação Ambiental com cursos de 60 horas para
professores da Educação Básica. Ocorreram dez edições, totalizando 600 horas do Projeto na
Serra Catarinense. Até as cinco primeiras edições haviam sido atendidos 136 professores,
sendo que 62% destes haviam implementado os projetos elaborados durante o curso e
atenderam de forma direta e indireta um total de 15.470 pessoas da comunidade escolar, o que
confere a empresa um ativo ambiental no que se refere a responsabilidade ambiental. A
metodologia compreendida aqui como práxis educativa é fundamental em programas de
Educação Ambiental, por este motivo apresentaremos a seguir a forma como eram
conduzidos os encontros: a) acolhimento e inserção no tema e atividades; b) fundamentos em
Educação Ambiental e construção de Mapas Conceituais; c) oficinas pedagógicas. Na medida
em que foram realizadas as oficinas pedagógicas, começou-se a compreender melhor as
pessoas, que, antes de ali chegarem, já tinham uma percepção do mundo, do ambiente, e do
impacto ambiental devido as suas diferentes vivências. A diversidade de percepções ocorre
intra-grupos e inter-grupos. Nas palavras de Nicolescu (1999), na realização das oficinas
pedagógicas há “a abertura de um nível de percepção para outro nível de percepção”. Estas
observações e ações evidenciaram o modelo aberto de Educação Ambiental, representado por
fractais para melhor apresentar a complexidade, interações e emergências ambientais. A
proposição do modelo aberto de Educação Ambiental, com o paradigma da abertura
transdisciplinar mediado pela percepção ambiental dos atores sociais envolvidos e resultando
numa construção coletiva da percepção ambiental local e cotidiana. Em 2003/2004 a empresa
Klabin trabalhou, ainda com a Universidade, em um trabalho de conclusão de curso a

Educação Ambiental não-formal com os colaboradores da empresa, ou seja, na dimensão
interna da organização nas duas unidades fabris: Otacílio Costa/SC e Correia Pinto/SC. Com
um projeto chamado GAIA – Grupo de Apoio ao Meio Ambiente. Foram executados cursos
de 40 horas pelas estagiárias do Curso de Ciências Biológicas, que objetivaram em sua
pesquisa possibilitar a construção de outra visão das relações do homem com o meio e a
adoção de novas posturas individuais e coletivas, refletindo, na implantação de uma outra
ordem ambientalmente sustentável. De 2005 até o momento a empresa esta desenvolvendo
um programa do Grupo que ocorre também nas unidades fabris do Paraná chamado Projeto
Caiubi que é semelhante ao Projeto de Extensão Educação Ambiental Uniplac/Klabin – para
professores da Educação Básica, que é coordenado em Santa Catarina por uma das Biólogas
que atuou como estagiária no Projeto GAIA. A Universidade continua acompanhando esse
processo com a participação efetiva de professores pesquisadores da área de Educação
Ambiental. O Projeto de Educação Ambiental Uniplac/Klabin, o Projeto GAIA e o Projeto
Caiubi permitiram que a empresa descobrisse o potencial da Educação Ambiental como
estratégia de produção de ativo ambiental. O ativo ambiental que será produzido por esses 3
(três) projetos ainda não poderá ser dimensionado qualitativamente pelo curto tempo, pois
quando tratamos da percepção, sensibilização, capacitação, mediação e gestão ambiental, há
uma subjetividade intrínseca do ser humano que é de difícil mensuração e precisa-se de mais
tempo para avaliar os resultados. Deixamos claro que não há ingenuidade por parte da
pesquisadora quanto as estratégias empresariais para a “Certificação verde”, para desviar a
atenção de impactos ambientais nesse caso, comprometimento dos Recursos Hídricos da
Região, a política desmesurada de florestamentos com exóticas e a necessidade de cumprir a
legislação ambiental. Não acreditamos na “bondade” das organizações. Este não é o foco
desse trabalho e alguns autores já vem escrevendo nessa área. O que se quer expressar é o
potencial da Educação Ambiental para as organizações de ativo ambiental a médio e longo
prazo, a medida que começa a ser construída uma cultura de soluções de problemas
ambientais locais e cotidianos, compatibilizado aspectos ecológicos e econômicos, permitindo
que realmente ocorra o desejado desenvolvimento ambiental sustentável.
Palavras-chave: Educação, Ambiente, Empresa, Potencial.
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Resumo Expandido
Este trabalho analisa os instrumentos de política ambiental, aqui configurados nos Estudos de
Impacto Ambiental (EIAs) e o Licenciamento, e a articulação político-institucional para a sua
implantação nas empresas, privilegiando-se uma empresa do setor de energia, a Eletronuclear.
O objetivo é compreender as dinâmicas político-institucionais que influenciam a adoção de
instrumentos de política ambiental e não somente as razões movidas pela força da legislação.
Para tal, investigou-se sobre desafios e oportunidades para a adequação do setor industrial às
políticas ambientais, a legislação ambiental e a articulação político-institucional da sua
instrumentalização no mundo (BOLEIA,1984; WESTMAN, 1985) e no Brasil (MAGRINI,
1989; TEIXEIRA e BESSA, 1990; TEIXEIRA et al.,1994a e 1994b). Estudos de Lustosa
(2003), Lustosa e Young (2002) e Lustosa et al. (2003) explicam que além da pressão dos
mercados externos, o Estado, por meio da gestão ambiental pública vem fazendo uso da
política ambiental de suas regulamentações para incentivar as empresas a mudarem o seu
comportamento em relação aos impactos ambientais resultantes da suas atividades produtivas.
Oliveira (2003) enfatiza que a articulação político-institucional influencia mudanças no papel
da política pública e da sua instrumentalização técnica. Por isso não basta nos debruçarmos
apenas na análise dos procedimentos do Licenciamento Ambiental e sua eficácia (MENDES,
et al., 2006).
A abordagem empírica foi qualitativa por meio de entrevistas semi-estruturadas junto à
Eletronuclear, conduzidas com pessoas de setores-chave ligados à Gestão Ambiental, aos
Estudos de Avaliação de Impactos Ambientais e o Licenciamento dos seus empreendimentos
com o objetivo de compreender as mudanças ocorridas em relação à utilização dos
instrumentos EIA’s e Licenciamento Ambiental e sua absorção na política ambiental da
empresa. A escolha dessa abordagem justifica-se por possuir características comunicativas
apropriadas à pesquisa qualitativa, pois a comunicação favorece um processo interativo entre
entrevistador e entrevistado (HABERMAS, 1984). Mishler (1986, p.64) compartilha da visão
de Habermas e acrescenta que “a entrevista é um tipo de discurso” com o potencial de
empoderamento do entrevistado no sentido de encorajar e atribuir conhecimento ao
respondente e assim tornar possível a ação comunicativa.
A pesquisa documental forneceu a visão interinstitucional do problema investigado. Foram
utilizados: o Anuário Análise Gestão Ambiental (2007); documentos da Eletronuclear
disponibilizados aos entrevistadores; fontes do Conselho Nacional de Política Energética
(CNPE); dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA); a legislação ambiental brasileira, documentos produzidos pela comunidade
científica e fontes de órgãos ambientais de outros países.
Para a análise dos dados utilizou-se interpretação, procurando-se entender os significados dos
dados tendo em vista a natureza qualitativa da pesquisa (GODOY, 1995; ROESCH, 2007).
Viu-se nas entrevistas a preocupação com maior clareza na definição de papéis e
responsabilidades institucionais no planejamento e execução das políticas setoriais - no caso

estudado, da política energética integrada à política ambiental. Assim, percebeu-se que o
atendimento ao arcabouço legal é movido por uma rede de articulações político-institucionais
sujeita às mudanças nos rumos do planejamento das políticas públicas e que a política
ambiental e seus instrumentos legais poderão contribuir para a construção de uma governança
ambiental criando perspectivas favoráveis à absorção da política pública na gestão ambiental
empresarial no Brasil.
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Sistema Informatizado de Monitoramento Ambiental e de
Sustentabilidade Empresarial
Autores: TAKESHY TACHIZAWA; JOSE PARENTE DE OLIVEIRA; HAMILTON POZO.
Apresenta uma estrutura de software de monitoramento socioambiental para diagnóstico das
organizações em termos de sustentabilidade. Este sistema informatizado está alicerçado em
uma base de dados de indicadores de desenvolvimento socioambiental. Tais indicadores, além
de refletir o estágio de sustentabilidade em que se encontra a empresa analisada, subsidiariam
o mapeamento socioambiental dos diferentes segmentos econômicos do universo empresarial
brasileiro. A arquitetura, estruturada com o suporte dos recentes recursos das tecnologias da
informação possibilitaria o desenvolvimento de programas de um sistema informatizado, sob
medida, para cada tipo de empresa, para suporte às decisões inerentes à gestão sustentável de
sua cadeia produtiva. O presente trabalho se originou da constatação de que as organizações
no novo contexto empresarial necessitam compartilhar do entendimento de que deve existir
um objetivo comum, e não um conflito, entre desenvolvimento econômico e responsabilidade
socioambiental, tanto para o momento presente como para as gerações futuras. A
responsabilidade social corporativa, na trilha dos inúmeros desastres empresariais ocorridos
em consagradas organizações ganha importância como instrumento de gestão para evitar
riscos de escândalos econômicos e sinistros ecológicos. Existia, até pouco tempo atrás, o
conceito de que responsabilidade social corporativa se resumia no que a empresa podia
oferecer para a comunidade, através de campanhas e doações comunitárias. Atualmente este
pensamento expandiu e se tornou mais abrangente incorporando, além deste conceito, outros
fatores importantes como a preservação do meio ambiente, a valorização do colaborador
como parte integrante da empresa, bem como a preocupação em criar medidas que assegurem
sua qualidade de vida dentro da organização. Os clientes, neste novo cenário empresarial, têm
expectativas de interagir com organizações que sejam éticas, tenham boa imagem
institucional no mercado, e que atuem de forma ecologicamente responsável. Neste ambiente
emerge a gestão socioambiental, que enfatiza o compromisso pela sustentabilidade junto aos
stakeholders (clientes, fornecedores, consumidores, colaboradores internos, instituições
financeiras, ONGs e comunidade em geral), como instrumento gerencial para a otimização
econômica da organização. É neste contexto, que foram analisados os fatores de influência da
sustentabilidade e as possibilidades do uso de indicadores de desenvolvimento socioambiental
nas empresas brasileiras. Foram pesquisadas as diferentes atividades econômicas exercidas
pelas organizações relacionando-as com suas estratégias de sustentabilidade. Como
decorrência desta análise estabeleceu-se uma metodologia para o diagnóstico socioambiental,
com enfoque diferenciado para cada tipo de organização do cenário empresarial brasileiro.
Este diagnóstico permitiu estruturar um indicador de desenvolvimento socioambiental - IDS
que levasse em conta a diferenciação existente nas empresas em função do seu setor
econômico de atuação. O princípio que serviu de base para a composição do IDS, foi
fundamentado na avaliação do estágio de desenvolvimento na empresa, não do ponto de vista
do crescimento econômico, mas pelo prisma de outras dimensões capazes de interpretar a
sustentabilidade de suas ações empresariais. O IDS objetivou o desenvolvimento de uma
métrica que espelhasse o estágio em que se encontra a organização em termos
socioambientais, em seu contexto interno e externo. As razões que justificariam seu uso como
instrumento de gestão pelas empresas não são apenas decorrentes de aderência à legislação
vigente, mas, principalmente, em função da possibilidade de direcionar as decisões de
sustentabilidade de forma convergente com os objetivos corporativos. Os dados da pesquisa

empírica desenvolvida ao longo do ano de 2007, e obtidos segundo uma perspectiva indutiva,
foram base do presente trabalho. Nesta pesquisa foi utilizado o método grounded theory
(GLASER e STRAUSS, 1967) que é uma modalidade de pesquisa qualitativa que busca gerar
novas teorias através de conceitos, categorias e propriedades. A ênfase da grounded theory é o
aprendizado a partir dos dados (interativa e indutiva) e não a partir de uma visão teórica
existente (dedutiva). A maior diferença entre grounded theory e outros métodos de pesquisa
qualitativa é seu foco específico no desenvolvimento da teoria através de uma contínua
interdependência entre a coleta de dados e a análise. É um método que provê uma estrutura
metodológica freqüentemente ausente em outras abordagens qualitativas, sem sacrificar a
flexibilidade ou o rigor científico. A grounded theory foi desenvolvida no âmbito da pesquisa
em ciências sociais, enfatizando a descoberta indutiva de teorias a partir dos dados analisados
sistematicamente. Outros autores desenvolveram e debateram o método reafirmando que: (a)
a proposta principal do método é a construção de teoria, e não somente a codificação e análise
de dados; (b) regra geral, o pesquisador não deve definir um quadro conceitual que antecede
ao início da pesquisa, como premissa, para garantir que os conceitos possam emergir sem
vieses conceituais pré-definidos; (c) a análise e a conceitualização são obtidas através do
processo de coleta de dados e comparação constante, no qual cada fatia de dados é comparada
com construtos existentes, visando enriquecer uma categoria existente, formar uma nova ou
estabelecer novos pontos de relação entre categorias. O universo desta pesquisa foi o conjunto
das maiores organizações do ramo industrial, comercial e de prestação de serviços que
atuam na economia nacional (Revista Exame, 2008). A pesquisa foi desenvolvida com a
coleta de dados através de questionário eletrônicos encaminhados diretamente aos executivos
das 1.150 maiores empresas brasileiras, de acordo com a publicação Melhores e Maiores da
Revista Exame (2008). Complementando as respostas dos questionários preenchidos, foram
obtidas informações disponibilizadas diretamente nos sites corporativos das mesmas empresas
da amostra pesquisada. Foram consideradas respostas de 458 empresas, do total de 1.150
organizações. Balanços sociais e relatórios de sustentabilidade foram acessados, via Internet,
junto às empresas da amostra, para fins de análise adicional. Foram consideradas, também,
informações específicas obtidas dos sites do Instituto Ethos, Ibase, Bovespa, IBGC, Revista
Exame, Época e publicações especializadas em negócios. Para a concepção da arquitetura de
dados socioambientais, procurou-se analisar as respostas das 458 empresas que responderam a
pesquisa (42% de respostas em relação ao total das 1.150 empresas pré-selecionadas), o que
permitiu estabelecer uma compreensão da sustentabilidade das organizações da economia
nacional. Pela aplicação do questionário eletrônico e acesso aos sites das empresas,
obtiveram-se dados relativos aos setores de atuação, constatando-se uma predominância das
empresas industriais.

Perspectivas da Sustentabilidade e a Relação com os Stakeholders: Um
Estudo envolvendo uma Rede Horizontal do Segmento do Varejo
Vania de Fátima Barros Estivalete, Simone Alves Pacheco de Campos e
Marcelo dos Santos Machado
O presente artigo tem como objetivos: (i) verificar, segundo a percepção das
pessoas que ocupam funções estratégicas na rede estudada, a visão sobre
sustentabilidade; (ii) mapear as ações de sustentabilidade desenvolvidas pela rede e; (iii)
identificar as influências das ações desenvolvidas em relação aos stakeholders. Para
alcançar os objetivos propostos neste estudo, desenvolveu-se uma pesquisa descritiva,
de caráter qualitativo. O método adotado para realização desta pesquisa é o estudo de
caso, pois a unidade de análise é uma rede horizontal que atua no segmento de varejo no
setor de supermercados. A escolha da rede estudada foi feita de maneira intencional, a
partir do interesse e importância do elo do varejo para a cadeia supermercadista. Outro
aspecto que influenciou a escolha desta rede foi a ênfase dada pela mesma junto à
comunidade externa no que tange aos aspectos relacionados a sustentabilidade. A sede
central da rede localiza-se na região central do Estado do Rio Grande do Sul na cidade
de Santa Maria. Neste estudo, os sujeitos pesquisados foram cinco gestores das lojas
localizadas na cidade de Santa Maria. A escolha dos sujeitos foi do tipo intencional pelo
fato de se concentrar nesta cidade o maior número de empresas da rede e por ser o
centro das decisões estratégicas da rede. A coleta dos dados ocorreu em duas etapas:
entrevistas individuais semi-estruturadas e fontes documentais. As entrevistas foram
estruturadas com base no referencial teórico que alicerçou o presente estudo e inspirada
nos indicadores Ethos de responsabilidade social empresarial. As entrevistas foram
gravadas e, posteriormente, transcritas para fins de análise. As fontes documentais
analisadas foram: publicações sobre a rede, folders institucionais, material de
apresentação da rede, edições dos jornais publicados pela rede e site da rede.A análise
dos dados foi feita qualitativamente através da técnica da análise de conteúdo e à luz do
referencial teórico, construindo-se as seguintes categorias de análise: (a) visão sobre
sustentabilidade; (b) mapeamento das ações de sustentabilidade e; (c) ações de
sustentabilidade e a relação com os stakeholders. A discussão dos resultados no que diz
respeito à visão sobre o que significa sustentabilidade remete a compreensão de que há
diversos entendimentos sobre o tema. Tais entendimentos perpassam as várias
dimensões que o conceito abarca, no entanto, percebeu-se que o foco maior concentrase nas questões de natureza ambiental. Estes resultados evidenciaram que os gestores
entrevistados não têm clareza da abrangência do conceito e dos diversos pilares e
dimensões que o compõem. Sob esta perspectiva, sugere-se o desenvolvimento de
iniciativas, por parte da rede, de ações que promovam uma maior repercussão interna
junto aos seus gestores e colaboradores. Neste sentido, um dos aspectos que pode
auxiliar e que foi manifestado como uma das intenções da rede é a redefinição dos
valores, missão e visão de longo prazo, incluindo a questão da sustentabilidade e a
preocupação com os stakeholders. Este processo de redefinição, em uma perspectiva
futura, fará com que as pessoas que ocupam posições estratégicas dentro da rede,
passem a ter uma visão ampliada do conceito, já que este estará internalizado nos
valores da rede. Com relação às ações desenvolvidas, constatou-se que a rede tem
promovido diversas ações de cunho ambiental, social, e cultural atuando, ainda, no
desenvolvimento local e regional. De certa forma, estas ações revelam a preocupação da
rede com as dimensões que perpassam o conceito de sustentabilidade. No entanto, cabe
destacar que a maior ênfase foi atribuída à confecção das sacolas retornáveis que,

segundo o entendimento da maioria dos gestores, tem um cunho eminentemente
ambiental. Somente um dos gestores enfatizou a questão social envolvida no
desenvolvimento desta ação, pois para confecção das sacolas foram firmados convênios
com quatro presídios do Estado do Rio Grande do Sul visando promover a reintegração
social dos apenados que as produzem. Estes resultados podem sinalizar para a
necessidade de divulgar o processo de operacionalização das ações de modo a
conscientizar o público interno sobre as dimensões envolvidas no conceito de
sustentabilidade. Em relação aos stakeholders ficou evidente que os relacionamentos
são mais visíveis com relação à confecção das sacolas retornáveis, onde os entrevistados
identificaram como stakeholders envolvidos: a comunidade, uma empresa do setor de
bebidas como parceira empresarial, os apenados, a Susepe, os fornecedores, os
funcionários e os concorrentes. Nas demais ações não foram constatadas, com clareza,
as relações estabelecidas com os stakeholders. A realização do presente estudo serviu
para reforçar que agir de modo sustentável, como aponta a literatura, representa um
grande desafio para as organizações. Estes desafios somente serão superados se as
empresas passarem a incorporar em suas decisões e ações aspectos que abarcam as
diversas dimensões do conceito de sustentabilidade. Esta pesquisa traz contribuições
relevantes na medida em que a mudança do paradigma cartesiano para o paradigma
sustentável requer uma nova forma de atuar e deve, prioritariamente, começar pelo
público interno das organizações para fazer eco nos demais envolvidos. Por fim, sugerese que esta pesquisa seja ampliada envolvendo os colaboradores da rede investigada e
outros stakeholders envolvidos. A realização do estudo em redes de outros segmentos
também pode trazer contribuições para o aprofundamento deste tema.
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Investindo em Projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL)
Os projetos de MDL, que podem gerar créditos de carbono, tornaram-se o braço
financeiro do Protocolo de Kyoto (PK) para os países em desenvolvimento, conseguindo
atrair o empresariado e a iniciativa privada para as causas do aquecimento global. Trazem
também oportunidade de ganho com novas tecnologias e comercialização dos créditos de
carbono.
Esta pesquisa tem como questão central: Os projetos de MDL podem ser considerados
um bom investimento? Seu objetivo geral busca identificar, através da opinião de
especialistas do mercado, se os investimentos em projetos de MDL são rentáveis. Agregando
valor às empresas promotoras, os projetos de MDL podem atrair investimentos externos para
a geração e venda de créditos de carbono. Como objetivos específicos a pesquisa pretende
analisar a capacidade brasileira na redução dos GEE e a tendência futura desse mercado, a
partir de 2012, quando será encerrada a fase atual do PK.
A pesquisa é de natureza predominantemente qualitativa. As hipóteses foram definidas
com base no referencial teórico levantado e serviram de base para a formulação de um
questionário. Para a realização das entrevistas, após a definição do roteiro, escolheu-se uma
amostra por acessibilidade (RICHARDSON et al., 1999), composta de 9 executivos ligados à
área ambiental. Dos nove entrevistados, três eram bancários, cinco trabalhavam em
consultorias e um pertencia a uma ONG. Definidos o roteiro, amostra e os respondentes,
foram realizadas as entrevistas. As respostas foram transcritas fielmente para que não se
perdesse nenhum detalhe dos depoimentos. Para o tratamento dos dados utilizou-se da análise
de conteúdo (BARDIN, 1977) que considera a temática de um texto em que se procurou
compreender o efetivo da fala (comunicação) dos entrevistados sobre o fenômeno:
investimentos em projetos de MDL.
Após as transcrições das entrevistas, a análise de conteúdo se deu da seguinte forma: i)
identificação de unidades de padrão segundo uma codificação determinada, isto é, as fontes
mais citadas pelos entrevistados; ii) categorização das fontes citadas. Nesta etapa, as fontes de
identificadas, foram reordenadas de forma que as respostas de cada entrevistado fossem
alocadas por categorias comuns, e; iii) construção de quadro-resumo que permitisse a rápida
leitura e o seu entendimento. Saliente-se que as questões formuladas alinhavam-se às
hipóteses de pesquisa. Dessa forma foi possível analisar o grau de importância que os
entrevistados atribuiam aos elementos destacados.
A análise dos resultados das entrevistas está apresentada na Tabela 3. Matriz de Análise
de Conteúdo – constante do artigo. A Tabela procura alinhar as respostas com os objetivos
gerais e específicos, para facilitar a análise. Pelos dados da matriz, verifica-se que todos os
profissionais entrevistados (8/9) percebem uma mudança de atitude dos seus clientes que
passaram a reconhecer a necessidade dos certificados ambientais que se tornaram valiosos por
representarem diferencial competitivo. Os entrevistados (8/9) também reconhecem que
projetos que visam o desenvolvimento sustentável são bons investimentos e podem atuar
como redutores de custos, quando bem administrados. Com relação aos projetos de MDL

aumentarem o market-share e serem economicamente rentáveis as respostas são inconclusivas
(4/9 e 5/9, respectivamente).
Com relação à capacidade de redução dos GEE, através dos MDL, os profissionais
consultados afirmam que os projetos de MDL são bons negócios que ajudam a melhorar as
condições do meio ambiente. Concordam (7/9) que as medidas preconizadas pelo PK são
eficientes, no entanto alguns (4/9) as acham tímidas. Julgam que os créditos brasileiros são
rentáveis e considerados um bom investimento (7/9 e 6/9 respectivamente). A maioria (6/9)
acha que o banco de projetos e o resultado do primeiro leilão de Créditos de Carbono foram
positivos, porém divergem quanto ao preço, alguns acham que foi elevado, enquanto outros
acham que foi mercado. A maioria dos entrevistados (6/9) entende que o Brasil tem uma
matriz limpa e por isto China e Índia têm melhores condições de alavancarem projetos de
MDL.
Com relação às relações Pós-Kyoto os entrevistados (7/9) opinam que o mercado
continuará ativo. Entendem que ocorrerão medidas para preservação de florestas, mas que
essas medidas não serão geradoras de Créditos de Carbono. Quanto às usinas nucleares não há
uma definição quanto ao seu uso, possivelmente devido aos problemas que podem ser
causados e ao lixo atômico cujo destino não tem uma definição satisfatória. No entanto,
reconhecem que devido a condições econômicas e estratégicas, deverão ocorrer investimentos
nessa fonte de energia.
Finalmente, uma consideração que parece cada vez mais presente e reconhecida é a da
preponderância dos fatores econômicos em relação aos fatores ambientais. O discurso de
Tony Blair, a não ratificação do PK pelos Estados Unidos, a China acelerando sua produção e
a substituição de Marina Silva (ex-ministra do Meio Ambiente) têm como medida comum a
complacência da assistência universal. Todos querem um planeta mais saudável, reconhecem
os efeitos dos GEE e estão dispostos a colaborar, desde que não sejam afetados
economicamente. O dilema é mais conforto ou mais saúde? Nesse universo conturbado, a voz
de Bjorn Lomborg, parece fazer sentido ao sugerir enfaticamente que se invista em pesquisa
para o desenvolvimento de tecnologias voltadas para a produção de energia limpa.

Título: Natureza s/a? O consumo verde na lógica do Ecopoder.
Autores: Frederico Augusto Tavares Junior e Marta de Azevedo Irving
A sociedade contemporânea vem apresentando mudanças em seus hábitos e estilos de
consumo nos últimos anos, influenciada pelo paradigma da sustentabilidade ambiental
(ALMEIDA, 2002; GUIMARÃES, 1997; PORTILHO, 2003; LOUREIRO, 2003;
HAWKEN et al, 2002; HOLLIDAY et al, 2002; ACSELRAD, 1999). Neste contexto, a
discussão desse novo paradigma envolve uma complexa rede de atores sociais constituída
por Empresas, Mídia, ONGs, Poder Público e sociedade civil, numa nova configuração.
Essa “rede” tende a se configurar por meio de um rizoma (DELEUZE; GUATTARI, 1995),
através do qual todos se influenciam, por meio de agenciamentos mútuos, para
desenvolvimento, criação, controle e produção do olhar de um “consumo verde”. Dessa
forma, a natureza passa a se vincular à lógica do consumo, através do regime de Biopoder
(HARDT & NEGRI, 2001). Nesse sentido, a natureza é produzida como vida, e, também,
capital, “bem de consumo”, ou seja, um “novo produto de mercado”, no cenário da
contemporaneidade.
No contexto dessa contemporaneidade, novas tendências econômicas, sociais,
políticas e culturais emergem; os paradigmas se transformam em toda a amplitude do
conhecimento e, a partir desse campo, o homem contemporâneo – individual e
coletivamente – começa a perceber os riscos dos modelos de desenvolvimento vigentes,
bem como sua responsabilidade para o bem-estar das gerações futuras, incluindo, entre as
suas preocupações, a proteção da natureza, sobretudo no que se refere aos padrões de
consumo dos recursos naturais não-renováveis. Nesse contexto,a questão ambiental se
tornou um tema central, diante do cenário de uma crise global de esgotabilidade dos
recursos naturais não-renováveis no planeta, sendo estes, também, uma base estratégica
para o desenvolvimento do consumo na sociedade contemporânea.
Partindo desse olhar, o presente trabalho procurou interpretar o consumo verde, sob a ótica
psicossocial, através do entrelaçamento dos paradigmas de Sociedade de Controle,
Capitalismo Mundial Integrado e Modernidade Líquida – e de conceitos que satelizam suas
fundamentações -, orientados por Gilles Deleuze, Félix Guattari e Zygmunt Bauman e
consubstanciados por outros autores que dialogam com seus pensamentos. Através de um
rizoma, se dinamiza uma rede formada por diferentes atores sociais (Empresas,
Consumidores, Mídia, ONGs e Governo), que produz esse consumo, ilustrado na tese pelo
consumo no caso brasileiro.
A metodologia adotada para esta investigação foi fundamentada nas pesquisas
bibliográfica, documental e de campo, sendo esta realizada através de entrevistas junto aos
atores sociais que integram o “rizoma verde”. A análise dos dados foi baseada na técnica de
Análise de Conteúdo, no sentido de Bardin (1977).
A partir da concepção de rizoma (DELEUZE; GUATTARI, 1995), o Ecopoder é
operado por intermédio da idéia da vida como objeto de poder (segundo a concepção
desterritorilizada do não-lugar) e de consumo, segundo o olhar de um Ethos ambiental,
presente no “rizoma verde” que o produz. O Ecopoder transforma em capital o valor de
natureza (PELBART, 2003), por meio da interseção dos aspectos políticos, econômicos,
sociais e ambientais, que se tornam questões sinergizadas e reguladas pela lógica do
Capitalismo Mundial Integrado (GUATTARI, 1981 1991; & ROLNIK, 2000) em uma
Sociedade de Controle (DELEUZE, 1992), através da perspectiva da Modernidade Líquida
(BAUMAN, 1998, 2001).

Outrossim, essa noção de natureza como um conceito capitalizável remete à idéia de
uma vida melhor, através do diferencial que vem sendo internalizado pela imagem dos
produtos verdes, gerando essa percepção no mercado, graças ao papel de todos os atores
sociais envolvidos nesse processo, nesse rizoma (DELEUZE; GUATTARI, 1995), pela
produção de um Ecopoder, em que todos, com todos e através de todos se influenciam, se
controlam, se produzem e se consomem.Nesse mercado verde, a cultura de consumo é
capitalística (GUATTARI; ROLNIK, 2000) e o processo de subjetivação parte dessa lógica
cultural de mercado (e que, também, as subjetividades dos atores sociais envolvidos nesse
“rizoma verde” influenciam, igualmente, o mercado).
Nesse sentido, a vida, através da natureza, torna-se capital e consumo, ao mesmo
tempo, conforme a lógica de um Ethos ambiental, que conjuga aspectos econômicos,
psicossociais e ambientais, por meio de um apelo ético-estético e político, que se expressa
no consumo de serviços e produtos verdes, autênticos e socioambientalmente responsáveis,
em condições de salvaguardar o planeta e os interesses do mercado, simultaneamente, como
a idéia de “lucro com ética”.
A partir da perspectiva da sustentabilidade ecológica na sociedade contemporânea
(influenciada pela Rio-92), os recursos naturais se tornaram matéria – prima ao
desenvolvimento de um consumo verde, caracterizado pela “produtilização” da natureza
(“produtos verdes”) e a produção de uma “subjetividade capitalística” (o modo de ser
“ecologicamente correto”), na qual as relações entre sociedade e natureza são, de forma
ecosófica, atravessadas pelas redes do mercado, por meio de um “rizoma verde”. Neste
movimento, o regime de Biopoder se desloca para uma faceta socioambiental, configurado
em Ecopoder, através de um Ethos ambiental, que capitaliza o que não era capitalizável (ou
seja, a vida), por intermédio da corporificação dos valores da natureza, tanto como um
“bem de consumo”, quanto pela importância de sua proteção para o futuro do planeta e do
mercado, o que é confirmado, também, no caso brasileiro.

Gestão Ambiental da Empresa: valor de ações negociadas na Bovespa e
responsabilidade ambiental de empresas brasileiras.
Joaquim Camilo de Castro1, Jorge Madeira Nogueira2 e Pedro Zuchi da
Conceição3

RESUMO AMPLIADO
O objetivo deste trabalho é identificar, no mercado de ações brasileiro,
evidências que empresas detentoras de Sistema de Gestão Ambiental (SGA)
baseado nos padrões da ISO 14001 demonstrem variações superiores no preço
de suas ações às ocorridas em empresas de mesmo segmento econômico,
porém desprovida de SGA reconhecido. São inicialmente analisados estudos
internacionais que abordam a influência no valor de mercado de empresas em
função de fornecimento de informações sobre seu desempenho ambiental
(disclosure).
Para este estudo foram utilizadas as cotações das ações de empresas que
obtiveram certificação de seu SGA com base nos padrões da ISO 14001 por
algum dos organismos de certificação acreditados pelo Inmetro. A base de
dados do INMETRO relaciona as empresas detentoras de SGA certificado pelos
organismos. Em pesquisa realizada na base de dados do INMETRO foram
identificadas 142 empresas constituídas sob o regime de sociedade anônima.
Desse universo, foram identificadas 31 empresas que possuíam ações cotadas
na Bovespa.
As empresas foram classificadas em dois grupamentos: 1 - com SGA
reconhecido e 2 - sem SGA reconhecido. Adicionalmente as variações no preço
das ações durante o período de 2001 a 2006 foram transformadas em númerosíndices. Calculados os números índices formados pelo preço de cada ação foi
aplicado teste t de student de duas amostras para médias para aferir se há
igualdade entre os preços das ações das empresas com SGA comparado ao
preço das ações de empresas sem SGA adotando-se as seguintes hipóteses:
H0: µSGA = µSSGA
H1: µSGA > µSSGA
onde:
µSGA – preço médio das ações de empresas com sistema de gestão
ambiental reconhecido
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µSSGA

– preço médio das ações de empresas sem sistema de gestão
ambiental

Ao testar cada hipótese estabeleceu-se nível de significância do teste em 95%.
Para escolha do teste t adequado foi avaliada a equivalência entre as variâncias
das amostras, através do teste F-Snedecor. O resultado dos testes para as
variâncias das amostras é presumidamente equivalentes estatisticamente, ao
nível de 5% de significância, para os setores de Papel e Celulose, Material
Rodoviário, Máquinas e Equipamentos e Eletrodomésticos. Isso significa que no
teste t-student, pode-se utilizar o teste-t adotado para testar a igualdade entre as
médias presumindo equivalência das variâncias. Para os setores Petroquímico,
Siderurgia, Motores e Compressores, Carnes e Derivados, Fios e Tecidos,
Telefonia Fixa, Telefonia Móvel e Energia Elétrica pode-se utilizar o teste-t
adotado para testar a igualdade entre as médias presumindo-se variâncias
diferentes. Para efeito de comparação, adotou-se o t-tabelado ou probabilístico
e o t-calculado.
A existência de um SGA viabiliza as empresas anunciar seus produtos como
“verdes”. A demanda dos consumidores por produtos verdes tende a crescer em
função do desejo de não somente se evitar a exposição a substâncias tóxicas
(por exemplo, agrotóxicos em alimentos), como também um anseio mais geral
de promover a prática da produção menos agressiva ao meio ambiente (por
exemplo, eletricidade verde). Este pensamento é reforçado por que
demonstraram que empresas norte-americanas têm suas ações desvalorizadas
imediatamente após a divulgação do Toxics Release Inventory (TRI). A
sensibilidade do mercado de ações norte-americano à divulgação do TRI pode
ser explicada em parte pelo seu grau de evolução. O mercado de ações daquele
país apresenta nível de capitalização de mercado4 de 105,83%, em 2002,
enquanto no Brasil, no mesmo período, é de 28,25% (CVM, 2005).
Dada inexistência de um “TRI brasileiro” buscou-se, por meio das informações
relativas à variação dos preços das ações de empresas com ações negociadas
na Bovespa, analisar o desempenho do preço das ações de empresas com SGA
reconhecido das demais empresas, dentro do mesmo segmento de atuação e
pelo volume de seus Ativos Totais, de forma a analisar a sensibilidade do
mercado brasileiro de ações à variável ambiental. Aliado ao pensamento de que
a expectativa da ausência de um SGA bem desenvolvido e implementado
implique ganhos futuros menores, podendo resultar em um preço de oferta para
a ação relativamente menor. A ausência de um SGA pode implicar lucros futuros
menores, em decorrência da crença da ineficiência depositada pelos
investidores e do risco potencial de responsabilização por danos ambientais.
Adiciona-se, ainda, a propensão de investidores individuais a investir em
empresas “ambientalmente amigáveis”.
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Como resultado pode-se verificar a inexistência de comportamento similar nos
setores analisados . Por outra análise, segmentando-se as empresas por volume
de Ativos pode-se constatar no teste estatístico realizado que empresas de
maior porte, com Ativo Total superior a R$ 3 milhões, detentoras de SGA
apresentam variação de preço das ações no período de 2001 a 2006 superior
que empresas sem SGA. Parcela desse resultado pode ser explicada pelo fato
de empresas de maior porte verem oportunidades de negócios na obtenção da
certificação ambiental por atender as exigências do mercado externo levando-as
a adequar seus produtos e processos ao padrão internacional de qualidade
ambiental.
Por outro lado, empresas de menor porte, com Ativos Totais inferiores a R$ 3
milhões, detentoras de SGA, não apresentam variação no preço das ações no
período analisado superior à variação no preço das ações de empresas sem
SGA o que poderia ser explicado por um baixo nível de disclosure das empresas
com SGA, não evidenciando ao mercado informações sobre seu desempenho
ambiental. A análise do disclosure ambiental de empresas de menor porte é uma
oportunidade para pesquisas futuras a fim de avaliar o grau de evidencia que
essas empresas apresentam para o mercado brasileiro em relação às empresas
de maior porte.

Políticas de Responsabilidade Socioambiental nos bancos: indutoras do desenvolvimento
sustentável?
Maria de Fátima Cavalcante Tosini
Elvira Cruvinel Ferreira Ventura.
Luciana Graziela Araújo Cuoco.
Resumo
O objetivo do artigo é analisar de que maneira as políticas de responsabilidade socioambiental
(RSA) dos bancos podem ser indutoras do desenvolvimento sustentável. Para tanto, o artigo traz
uma abordagem teórica do movimento pela RSA, contextualizando-o em novo ambiente
institucional e dos movimentos sociais e ambientais. Com relação ao setor financeiro, para
entender como essas instituições chegaram à adoção de políticas de RSA como fator estratégico
de seus negócios, traçou-se histórico do envolvimento dos bancos com as questões sociais e
ambientais, tanto no Brasil quanto no mundo.
O artigo baseia-se em dois estudos das autoras sobre a relação dos bancos com questões sociais e
ambientais. O primeiro investigou os riscos ambientais para os bancos e o segundo a
institucionalização da responsabilidade social nos bancos no Brasil. Os dois estudos tiveram em
comum a preocupação em se delinear o potencial papel indutor dos bancos para o
desenvolvimento sustentável. Ambos contaram com ampla pesquisa de campo, somando seis
dezenas de entrevistas em profundidade com atores representativos do segmento bancário e do
mercado financeiro, em cerca de 25 instituições, entre os anos de 2003 e 2006.
A pesquisa evidenciou que o papel dos bancos como indutores do desenvolvimento sustentável
ocorre por meio da adoção de uma política de RSA e a inserção dos aspectos sociais e ambientais
em seus negócios, particularmente em dois grupos de produtos: operações de crédito e
investimentos. Em relação às operações de crédito, os bancos podem atuar principalmente de duas
maneiras: (1) adotanto critérios socioambientais para concessão de crédito e financiamentos, e (2)
ofertando operações de crédito específicas, com objetos ou objetivos sociais ou ambientais. A
adoção de critérios socioambientais para concessão de crédito ocorre por dois motivos - faz parte
da política de Responsabilidade Socioambiental do banco e para mitigar os riscos sociais e
ambientais que surgem principalmente em decorrência da legislação ambniental. Por outro lado,
na busca de novas oportunidades de negócios, os bancos estão lançando linhas de crédito
específicas com alcance e benefícios socioambientais. Entre elas destacam-se três grupos: (a) as
microfinanças, que engloba a questão do microcrédito, da bancarização e dos correspondentes
bancários; (b) as linhas de financiamento para desenvolvimento de tecnologias e produtos
ambientalmente amigáveis, ou sustentáveis, como a implantação de uma nova matriz energética
com fonte renovável ou financiamento de Projetos MDL (Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo), no âmbito do mercado de crédito de carbono, como exemplos; e (c) outros produtos
socialmente responsáveis, como condições especiais de crédito a públicos específicos – como
pessoas com necessidades especiais, grupos minoritários, por exemplo. As linhas de crédito
contemplam ainda o desenvolvimento de arranjos produtivos locais (APLs), onde o banco entra
com o papel de organizar a produção local de uma região a partir do estabelecimento de parcerias
– como exemplos, o programa Desenvolvimento Regional Sustentável, do Banco do Brasil.
Além das operações de crédito, os bancos têm passado a considerar aspectos sociais e ambientais
nos investimentos, principalmente na administração de recursos de terceiros, especificamente em
fundos de investimentos, bem como nos investimentos para compor suas próprias carteiras.
Estudos empíricos têm demonstrado que o mercado financeiro já precifica a performance social e

ambiental das empresas, ou seja, essas variáveis agregam ou destroem valor para o acionista. A
escolha de investimentos sob critérios sociais e ambientais não existe exclusivamente para atender
aos investidores responsáveis, mas também para atender aos grandes fornecedores de liquidez
para o mercado que são os fundos de pensão. Considerando que os fundos de pensão possuem
responsabilidade fiduciária com seus associados no longo prazo, eles devem considerar aspectos
sociais e ambientais nas escolhas de investimentos. Embora os grandes fundos de pensão possuam
áreas específicas para análise de investimento, muitas entidades pequenas preferem fundo
multimercado como alternativa. E, no Brasil, a grande maioria dos fundos de investimento são
administrados por asset managment de instituições bancárias. Esse é um dos motivos que exige
dos bancos atenção aos aspectos sociais e ambientais das empresas na escolha de investimento
para composição das carteiras.
No Brasil, a busca de novos ativos financeiros não é restrita aos fundos de pensão, mas é uma
tendência de todos os investidores devido à progressiva queda nas taxas de juros. Com os novos
níveis de taxa de juros, os investimentos reduzirão a concentração de recursos em títulos públicos
e aumentarão suas aplicações em títulos privados. Conseqüentemente, os bancos, como gestores
de recursos de terceiros, deverão refinar as análises das empresas, inclusive sob suas políticas de
RSA.
A possibilidade das grandes corporações captarem recursos diretamente no mercado de capitais
não excluiu a atuação dos bancos no processo de intermediação. Nas emissões de títulos pelas
empresas, a atuação dos bancos de investimento é fundamental, na estruturação das operações
bem como em muitas situações em que os bancos dão garantia firme, ou seja, caso os títulos não
consigam o preço esperado, os bancos colocam tais títulos em suas próprias carteiras, assumindo o
risco de investimento. Nessas operações os bancos também assumem riscos, obrigando-os a
gerenciá-los inclusive os socioambientais.
Assim, os bancos, como canalizadores de recursos para o setor produtivo, ao adotarem uma
política de RSA, estarão não apenas mitigando seus riscos de negócio, estratégicos, e
aproveitando oportunidades, mas favorecendo o movimento pela RSA junto a seus parceiros
financeiros. Isso mostra que a RSA dos bancos tem efeito multiplicador, tornando essas
instituições grandes agentes indutores do desenvolvimento sustentável.

Responsabilidade Social - das Doações à construção do Processo - a experiência da
Empresa Teka SA.
Dra. Marialva Tomio Dreher1
Danielle Regina Ullrich2
RESUMO
O processo de adoção da responsabilidade social (RS), enquanto ação organizacional
vem sendo desenvolvido em muitas áreas da sociedade, entre elas nas empresas de
interesse privado. Este fenômeno emerge, muitas vezes pelo empenho em minimizar os
problemas sociais, como também por uma resposta a pressão da sociedade e do mercado
com relação à contribuição social das empresas. Independente do “real” motivo é
crescente a inserção das empresas, especialmente no Brasil, em projetos de
responsabilidade social. Entretanto, algumas ainda não possuem clareza quanto à
construção deste processo que implica desde as doações em movimentos de filantropia
até resultados como: parcerias intersetoriais, estratégias efetivas e mudança da cultura
organizacional. A implantação da RS é um processo complexo, uma vez que envolve
todos os stakeholders da organização. A RS envolve uma mudança na cultura
corporativa, que se preocupa com o papel que a organização exerce perante a sociedade
e o ambiente. No entanto, muitas organizações mesmo atingindo parte das dimensões
propostas pela teoria da RS, já demonstram estar no caminho do desenvolvimento das
demais dimensões. O que importa é o interesse em se engajar nesta idéia que foi
desconsiderada pelas organizações por muitos anos, resultando em impactos sociais e
ambientais que prejudicam a vida em sociedade. Por isso, observa-se um grande
movimento das organizações em direção da adoção da RS. Diante deste contexto, este
estudo apresenta uma análise da experiência da empresa do ramo têxtil Teka SA,
situada no município de Blumenau no Estado de Santa Catarina. Ressalta-se que esta
empresa busca ajustar-se às dimensões que permeiam a construção de um processo da
responsabilidade social. Nesse sentido, esta análise foi metodologicamente amparada
pela técnica científica do Estudo de Caso, viabilizado pela pesquisa bibliográfica,
análise documental e entrevista como instrumentos de coleta de dados. A pesquisa
bibliográfica englobou diversos autores que discutem a RS, com destaque para a teoria
de Carroll (1991). A teoria de Carroll (1991) divide o conceito de RS em quatro
dimensões principais: econômica, jurídica, ética e filantrópica. Para o autor o conceito
de responsabilidade social empresarial surgiu visando compreender a orientação
econômica e social da empresa. Este conceito incluía a idéia de que a empresa não tinha
apenas obrigações econômicas e legais, mas, também, responsabilidades éticas e
filantrópicas. A questão era que para a responsabilidade social ser aceita como legítima,
seria necessário enfrentar todo um conjunto de obrigações que a empresa tem para com
a sociedade incluindo a economia fundamental. É nesta perspectiva que a pirâmide da
responsabilidade social, retratada pelo autor, está baseada. Para a entrevista foi utilizado
um formulário de entrevista semi-estruturada aplicado junto ao responsável pela
condução dos trabalhos de RS na empresa. A análise documental ocorreu através das
informações publicadas no Balanço Social da Teka em 2007. A análise dos dados foi
feita por meio do estabelecimento de relações entre a análise documental e as
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informações obtidas na entrevista, correlacionando estas relações com a teoria de
Carroll (1991). Os resultados demonstram que nesta empresa os passos iniciais rumo à
responsabilidade social já podem ser vislumbrados, pois o modo de atuação socialmente
responsável evidencia um processo em construção. Algumas situações levantadas
durante a pesquisa corroboram com essa constatação, como: a intenção de adotar a RS,
o atendimento as exigências legais nas questões ambientais e a realização de
investimentos sociais. Vários projetos nesse sentido foram observados na Teka SA, no
entanto, ainda não apresentam continuidade, devido aos recursos para eles dispendidos e
talvez pelo pouco envolvimento da maioria dos stakeholders que ainda não reconhecem
sua importância como estratégica. Incita-se, portanto, a necessidade de socializar os
resultados destes projetos para criar maior apoio e, portanto cultura e identidade
empresarial. Isto pode ocorrer pela melhoria da comunicação e por um processo de
prioridades internas e externas definido com todos os públicos afetados por cada linha
de atuação. Por vezes o direcionamento em poucas ações, mas com efetividade, é capaz
aumentar o comprometimento dos envolvidos resultando em maior credibilidade.
Porém, salienta-se que por menores que sejam, mesmo doações esporádicas, contribuem
para minimizar alguma demanda existente. Até mesmo, cumprir apenas as
responsabilidades econômicas e legais já pode-se considerar como papel social de uma
organização, que podem resultar em interesse por outras dimensões da RS. Por isso
afirma-se, que se continuar nesta direção, a Teka SA que já apresenta fatos concretos de
envolvimento com a RS, deverá atingir outras dimensões que possam resultar na
efetivação de um processo de RS. Esta é uma situação que precisa ser considerada nas
tomadas de decisões em níveis estratégicos, resultando em uma maior compreensão de
todos e, possivelmente, na minimização de recursos e esforços, visto que se torna um
processo formal e profissional diante dos envolvidos. O fundamental neste caso, é que
há interesse por parte dos gestores em continuar o processo de modo que este represente
um compromisso da empresa perante a sociedade. Os desafios são compreendidos como
provocação para as práticas futuras. Conclui-se desta forma que a Teka SA está atenta e
apresenta interesse para concretização das ações em prol da RS. Ressalta-se, contudo
que por sua delimitação esta discussão não se esgota com esta pesquisa. Para ampliar a
compreensão deste fenômeno, é necessário a realização de novos estudos que possam
aprofundar a realidade em questão. É essencial também, realizar um levantamento e
análise do ponto de vista de todos os atores, para estabelecer um diagnóstico completo.
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Agenda Internacional de Meio Ambiente:
Continuidade e Mudança da Posição do Brasil no Regime do Clima
Em um mundo no qual as fronteiras se tornaram mais voláteis e, a velocidade de informações
aumenta exponencialmente, novas questões, e novos atores assumem protagonismo no
cenário internacional. Essa realidade global desafia conceitos antes inquestionáveis – como
soberania, hegemonia e poder - evidenciando tensões e a necessidade de estratégias
alternativas de negociação entre os países. A agenda internacional do meio ambiente ilustra a
necessidade de Estados responderem a desafios cujos impactos não podem mais ser relegados
a um segundo plano, exclusivamente local ou regional. O caráter transnacional das questões
ambientais significa também que nenhum país está imune às suas conseqüências, ainda
quando não tenha um papel protagônico na gênese destes – as mudanças do clima e o
desaparecimento da camada de ozônio constituem ilustrações eloqüentes. O paradigma atual
do desenvolvimento sustentável traz à tona, portanto, a necessidade de mudanças em muitas
esferas de atuação do Estado e da sociedade. É este o cenário global no qual acordos
internacionais são negociados. Mais de trinta anos depois do surgimento da temática
ambiental nos fóruns globais (Estocolmo,1972), o Brasil continua exercendo um papel de
liderança nessas negociações. Sua abundância de recursos naturais e sua definição como país
emergente oferece uma posição privilegiada. No entanto, as contradições no discurso
brasileiro - ousado na esfera internacional e conservador no âmbito interno – suscitam uma
interrogação acerca do efetivo compromisso do país em relação à agenda ambiental.Nesse
sentido, o objetivo deste trabalho é apresentar uma introdução à agenda ambiental
internacional, com foco no regime do clima e a participação do Brasil na formação e
progresso do regime internacional do clima. O presente estudo foi desenvolvido por meio de
uma pesquisa documental e bibliográfica, por meio do levantamento de documentos oficiais e
de publicações acadêmicas relacionadas aos principais eventos nacionais e internacionais em
torno da agenda ambiental global, mas especificamente sobre o regime do clima. Este artigo
faz parte de um projeto de pesquisa em andamento. Portanto, o artigo apresenta alguns pontos
identificados até agora, exercendo o papel de um relatório de acompanhamento.As últimas
décadas vivenciaram um aumento exponencial do número de organizações ambientais no
mundo, tanto governamentais quanto não governamentais. Na escala global, esta parte da
história também presenciou o uso crescente do discurso ambiental e o aumento da troca de
informações sobre o meio ambiente. Dois aspectos sobre a formação de regimes merecem
destaque. Primeiro, é importante ressaltar que a emergência de regimes ambientais
internacionais gera novos significados para conceitos-chave nas relações internacionais. São
eles governança e soberania. Isso significa que o que é demandado dos Estados, referente à
abdicação de parte da soberania frente às decisões ambientais internacionais, pode ser
manifestado de maneiras diferentes, sendo a nação considerada desenvolvida ou em
desenvolvimento segundo o critério econômico, status tecnológico, ou responsabilidade em
trazer para o centro da discussão do regime sobre o impacto ambiental. É também a partir dos
regimes ambientais internacionais que surgem importantes princípios que regem a cooperação
internacional. Um bom exemplo que ilustra esse ponto é o princípio “poluidor-pagador”, que
significa que, nacional e internacionalmente, os atores responsáveis por ações que destruam o
ambiente serão responsáveis financeiramente pela remediação dos impactos. O segundo ponto
aborda o papel de atores não estatais nesses regimes, como organizações não-governamentais.
Esses atores passam a ter um papel mais ativo na formação e desses regimes.A agenda

ambiental surgiu em 1972 na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
Humano em Estocolmo. A conferência do Rio de Janeiro – Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento - em 1992 foi um marco para a agenda ambiental
e um dos principais resultados desta Conferência foi a Convenção sobre Mudança do Clima.
As alterações climáticas são consideradas como um dos mais graves problemas ao
desenvolvimento sustentável da economia internacional, à saúde e bem-estar das pessoas.
Tida como resposta política a este contexto, foi criada a UNFCCC no âmbito da ONU. Nos
textos da Convenção (Rio-92) e da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento foram estabelecidos conceitos fundamentais para a gestão da agenda
ambiental (e do clima) no contexto das relações internacionais, além de princípios norteadores
para ação dos Estados nas negociações referentes ao tema. Em relação às posições assumidas
pelo Brasil no que diz respeito às mudanças climáticas, desde a Rio-92, passando pelo
protocolo de Kyoto em 1997 e as demais conferências das partes a partir de Berlim em 1995
até Bali, em 2007, pode-se verificar alguns descompassos entre o posicionamento oficial
brasileiro na esfera internacional e o que efetivamente é implementado no campo interno.O
artigo é divido em quatro partes. A primeira apresenta uma análise sobre a relação entre
modernidade e meio ambiente, e alguns aspectos importantes do debate sobre o
desenvolvimento. A segunda oferece uma introdução sobre regimes ambientais – o que são,
como se formam, sua estrutura. A terceira parte é dedicada especificamente ao regime
internacional do clima e a quarta aborda o papel do Brasil no regime do clima.
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RESUMO
Em função do potencial de periculosidade ambiental dos agrotóxicos, sua presença
no ambiente pode inúmeros organismos vivos e não simplesmente as pragas agrícolas. Neste
sentido há várias formas de contaminação ambiental por agrotóxicos, mas que podem ser
divididas em dois grandes grupos: contaminação direta e contaminação indireta. A
contaminação direta resulta da aplicação do agrotóxico para controle de pragas agrícolas e a
indireta deriva de outras fontes não resultantes da aplicação direta para o controle de pragas.
São exemplos de contaminação indireta: os resíduos industriais contendo agrotóxicos
lançados diretamente nos rios, as partículas de agrotóxicos suspensas após pulverização, o
descarte de sobras de agrotóxicos, a lavagem dos aplicadores em córregos e o lançamento de
agrotóxicos em esgoto doméstico. Desses dois tipos de contaminação derivam os mais
variados problemas ambientais que incluem a poluição do ar, dos solos e das águas.
Os agrotóxicos há décadas vêm sendo largamente utilizados como promotores do
extermínio das pragas em culturas, pastagens, etc. que passaram a ser usados
indiscriminadamente sem contabilizar os efeitos desses compostos químicos e suas
embalagens (descartadas irregularmente) no ambiente. Diante deste quadro e sendo o Paraná o
segundo maior consumidor de agrotóxico do Brasil, e Ponta Grossa como a Capital Mundial
da Soja, definiu-se tal região como alvo da análise do uso de agrotóxicos, com a finalidade de
propor ações de gerenciamento ambiental para redução dos efeitos de contaminação do
ambiente, resultante de seu manejo.
Para entender o comportamento dos agrotóxicos no solo ou na água, e utilizá-los da
maneira mais correta possível, é necessário considerar suas propriedades físico-químicas de
uma forma particular, ou seja, cada composto irá interagir com o solo de acordo com suas
características. O destino dos agrotóxicos no ambiente é governado por processos de retenção
(sorção, absorção), de transformação (degradação química e biológica) e de transporte
(deriva, volatilização, lixiviação e carreamento superficial), e por interações desses processos.
A Degradação microbiológica ou biodegradação de um químico orgânico no solo é a
modificação ou decomposição do químico pelos microrganismos do solo para produzir por
fim células microbiais, dióxido de carbono, oxigênio e água. A Volatilização é a perda de
químicos na forma de vapor da água do solo (fase líquida) ou da superfície do solo (fase
sólida) para o ar do solo (fase gasosa) da zona não-saturada. Somente o primeiro tipo de

volatização, da fase líquida para a fase gasosa, será discutido nessa seção. A Adsorção é a
união de um químico orgânico à superfície de um mineral do solo (argila) ou à superfície de
matéria orgânica. A união é geralmente temporária e é acompanhada de ligações iônicas,
dipolo, hidrogênio ou de Van der Wall. As transformações químicas que ocorrem no solo são
mediadas pela água, que é o meio de reação, o reagente, ou ambos. Devido à sua composição,
o solo representa um meio efetivo para a condução de reações químicas, pois contém
oxigênio, água, superfícies adsorventes reativas e também os agrotóxicos. Além disso, as
enzimas extra-celulares estão amplamente distribuídas e estabilizadas no solo e têm um papel
importante na degradação de muitos agrotóxicos, representando um ponto de transição entre a
degradação química e a microbiológica intracelular. Uma outra forma de degradação química
é a fotólise. A fotólise é primariamente um fenômeno de superfície e não ocorre se o produto
for incorporado ao solo. A superfície do solo recebe uma grande quantidade de poluentes que
são provenientes de diversas fontes e da aplicação direta de agrotóxicos, onde ficam sujeitos a
transformações fotoquímicas, além das químicas e microbiológicas.
Para se considerar esses processos de contaminação é preciso se ter controle do ciclo
dos agrotóxicos e embalagens. A utilização dos agrotóxicos traz consigo a geração de uma
nova categoria de resíduos, as embalagens vazias de defensivos agrícolas, as quais eram
indicadas, por Lei Federal, a serem enterradas em covas a camadas geologicamente estáveis,
especialmente abertas para esta finalidade. A legislação ambiental determina que, desde o dia
primeiro de junho de 2002, todos os produtores rurais estão obrigados a devolver as
embalagens vazias de defensivos agrícolas dentro de um prazo de, no máximo, um ano após a
aquisição, em local indicado no momento da venda. A partir da entrega, o produtor recebe um
comprovante para justificar o destino dado à embalagem para a fiscalização dos órgãos
ambientais.
Além dos processos envolvidos na contaminação dos solos, foram apuradas as
culturas produzidas, os principais agrotóxicos utilizados, condições de acompanhamento
técnico, destinação e percentual reciclado das embalagens, frente ao volume de venda desses
insumos. Uma vez identificados os principais problemas associados ao uso de agrotóxicos,
são propostas ações que buscam a minimização dos impactos associados ao seu uso, visando à
preservação ambiental dos solos e a redução dos riscos de contaminação das águas
superficiais e subterrâneas. Uma maneira de avaliar o grau de contaminação do solo da região
é o confronto do volume comercializado dos agrotóxicos frente à máxima dosagem
recomendada por cultura e por ingrediente ativo.
Ao final das análises são avaliados os principais pontos que representam elementos
potencias de contaminação e poluição dos solos no ciclo do uso dos agrotóxicos na região dos
Campos Gerais.
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Resumo Expandido

Neste artigo, apresenta-se algumas das principais conclusões de uma dissertação de mestrado
que procurou analisar as estratégias de relacionamento político-institucionais utilizadas pela
empresa Plantar S.A. para a regulação dos conflitos socioambientais ocorridos durante as etapas de avaliação, validação e aprovação de seu projeto de Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo (MDL), aqui denominado Projeto Plantar. Enfoca-se, mais precisamente, a utilização
da comunicação organizacional e suas ferramentas de relações públicas como estratégia empresarial para a regulação destes conflitos, tendo em vista ser esse o mecanismo mais utilizado pela empresa. Verifica-se que o enfoque dado ao tema aborda um aspecto ainda pouco estudado dos projetos de MDL, parte integrante do Protocolo de Kyoto: as relações entre as empresas proponentes e os diversos atores sociais direta ou indiretamente por ele impactados.
Esse aspecto torna-se especialmente relevante porque um dos requisitos básicos para a aprovação do MDL é a comprovação de que a empresa ouviu a opinião dos atores sociais impactados pelo projeto, e ainda garantir que essa opinião foi levada em consideração no momento
da formulação do mesmo. Verifica-se, assim, que a formulação conceitual dos projetos de
MDL incorpora o entendimento de que a construção da governança ambiental depende da união de diversos interesses, em tese divergentes. Durante sua construção, pode-se verificar
que além dos governos, atores não estatais exerceram forte influência nas negociações globais. Integrantes da sociedade civil e do mercado procuram descobrir, junto com os Estados,
quais as possíveis soluções para a problemática ambiental. Entretanto, considerando-se que as
pessoas utilizam-se os recursos naturais de maneiras diferenciadas, baseadas em interesses
que podem ser individuais ou coletivos, as questões ambientais são, necessariamente, conflitivas. Também nos projetos de MDL verificam-se formas divergentes de análise das propostas
apresentadas, exigindo uma aproximação entre a empresa proponente e as partes interessadas
(os stakeholders), visando ao estabelecimento de consensos mínimos para a minimização dos
conflitos socioambientais havidos. Desta forma, uma investigação sobre as formas de regulação de conflitos socioambientais relacionados aos projetos de MDL torna-se relevante não
apenas para o desenvolvimento dos estudos em Ciências Sociais, no que se refere às questões
ligadas ao meio ambiente e seus impactos sociais, mas também para auxiliar na formulação de
políticas públicas relativas à governança ambiental e para a definição de estratégias empresariais de minimização de conflitos. Especialmente no âmbito dos Mecanismos de Desenvolvimento Limpo, há grande interesse brasileiro para que esse mercado realmente se concretize.
Portanto, a presente pesquisa focou suas atenções no papel desempenhado por uma empresa
brasileira, a Plantar S.A., diante dos conflitos decorrentes da proposta de um dos primeiros
projetos de MDL brasileiros a negociar créditos no Mercado de Carbono. Como será observado, a cobrança de modificações no sistema comunicacional da empresa, realizada por parte da

certificadora SCS, responsável pela concessão do selo FSC (Forest Stewardship Council), que
atesta o manejo sustentável de plantações florestais de eucalipto, teve um peso fundamental
para a adoção das estratégias aqui relatadas. Será possível verificar-se, ainda, que as ações de
comunicação organizacional da Plantar tiveram que acompanhar as escalas territoriais de ocorrência de conflitos, extrapolando totalmente o território local onde as atividades de projeto
seriam desenvolvidas. O estudo de caso utilizou os seguintes procedimentos metodológicos:
pesquisa bibliográfica aprofundada sobre os principais temas envolvidos, englobando documentos científicos, artigos pela mídia virtual e impressa, e documentos institucionais; pesquisa de campo através da realização de entrevistas semi-estruturas com os principais atores envolvidos; vasta análise de documentos elaborados pela empresa e pelo movimento social contrário a seu projeto de MDL; e a realização de observação não participante. As entrevistas realizadas englobaram representantes da Plantar S.A., integrantes do movimento contrário ao
Projeto Plantar, e organizações favoráveis a ele. Após intensa pesquisa, foi possível chegar-se
a inúmeras conclusões relevantes, entre as quais se destacam: a) os conflitos advindos do Projeto Plantar ocorreram em diversos níveis (internacional, nacional, regional e local); b) a elaboração e proposição do Projeto trouxe novos relacionamentos institucionais para a empresa
proponente; c) em realidade, as críticas ao Projeto extrapolam, em muito, a questão do MDL
propriamente dita, envolvendo questões relativas ao monocultivo do eucalipto, à certificação
FSC para plantações florestais, à metodologia de “sumidouros de carbono”, englobada, sob
fortes questionamentos de atores sociais de todo o mundo, nas possibilidades do Protocolo de
Kyoto, e ao próprio modelo de desenvolvimento defendido pelo Banco Mundial; d) a empresa
precisou melhorar consideravelmente seus relacionamentos político-institucionais, o que foi
realizado através de estratégias de comunicação organizacional e relações públicas, para obter
a aprovação da primeira etapa de seu projeto, necessitando, ainda, novas articulações, visando
à aprovação das etapas restantes. Em realidade, a Plantar necessitou adotar estratégias de relacionamento para cada um dos níveis onde o conflito se instaurou. Esses conflitos alteraram
desde a forma de a empresa de relacionar com seus funcionários (que passaram a ter, por exemplo, condições de trabalho mais digna), com seus vizinhos de forma geral (que encontraram na empresa uma parceira para a busca de melhorias para a localidade onde está instalada),
com as próprias ONGs e movimentos socioambientalistas (que, através da pressão, estão conseguindo garantir cuidados cada vez maiores ao meio ambiente e às populações que nele habitam), com o governo brasileiro (que passa a contar com mais um aliado pela valorização do
crédito de carbono brasileiro). No entanto, percebeu-se que o foco das atenções concentrou-se
nas ações de fortalecimento institucional para legitimar a empresa e suas ações perante os atores sociais em nível local, de forma a subsidiar a legitimidade em todos os demais níveis.
Com essa atitude, percebeu-se que a Plantar procurou agir localmente, pensando globalmente.
i
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Autoria: Maiso Dias Alves Júnior, Raimundo Eduardo S. Fontenele, Maria Vilma C. Moreira
Faria
Devido à transformação da sociedade atual, imersa em problemas sociais e
desigualdades diversas, a sociedade civil, representada pelas organizações do Terceiro Setor,
tem como grande desafio apoiar o governo e a iniciativa privada, no sentido de estimular
práticas sociais empreendedoras e humanitárias, capazes de gerar mais qualidade de vida para
as pessoas que vivem em exclusão social e com limitação de recursos. Este estudo tem como
objetivo avaliar as ações sustentáveis dos empreendimentos sociais localizados no Estado do
Ceará, apoiados pela Ashoka, ONG americana que apóia empreendimentos sociais em
diversos países do mundo, no tocante às dimensões econômica, social e ambiental,
caracterizado nestas três esferas o triple bottom line, conceito desenvolvido pela consultoria
inglesa Sustainability, que se refere a um conjunto de indicadores utilizado para a avaliação
do desempenho econômico das organizações e das suas ações de responsabilidade social e
ambiental. Trata-se da principal ferramenta do índice de sustentabilidade empresarial (ISE) da
Bovespa Justificada a importância das técnicas de gestão para os empreendimentos sociais,
este estudo procurou ainda elucidar o seguinte questionamento: Como as ações sustentáveis,
com base nas dimensões econômica, social e ambiental das ONG’s estudadas contribuem para
o seu desenvolvimento e impacto social na comunidade? A pesquisa teve um enfoque
qualitativo na análise e coleta de dados. Constituem sujeitos da pesquisa os empreendedores
sociais do Ceará apoiados pela Ashoka. Foram pesquisados doze empreendedores sociais,
sendo nove em Fortaleza, um no Crato, a 800 km de Fortaleza, um em Quixeramobim e um
no litoral leste do Estado do Ceará – Prainha do Canto Verde, a 120 km de Fortaleza, Ceará.
Nesta pesquisa, utilizou-se de dois procedimentos para análise dos dados: a análise descritiva
simples, para a 1ª etapa, e a análise de conteúdo, para a 2ª etapa. Após a coleta dos dados da
1ª etapa, as entrevistas foram armazenadas em uma planilha eletrônica do Microsoft Excel,
onde foram submetidas a um processo de organização, preparação e depuração, para análise
posterior. Uma vez estando prévia e corretamente estabelecido o tema da pesquisa, iniciou-se
sua codificação, ou categorização, que consistiu em operações de desmembramento do texto
em unidades (categorias), que possibilitou o atingimento de uma representação do conteúdo
(BARDIN, 1977). Para o tratamento dos dados coletados, foi utilizado o software ATLAS/Ti,
para auxiliar no ordenamento e organização das informações. Os dados foram classificados
com base nos diferentes conceitos abordados pelos entrevistados, entre os quais as múltiplas
relações sociais e empreendedoras. Para atender aos preceitos seguidos pela ética na pesquisa,
associada ao bom senso, o pesquisador estabeleceu códigos para destacar os empreendimentos
sociais e os empreendedores sociais citados ao longo da pesquisa, na análise dos resultados,
justamente para evitar constrangimentos e para preservar a imagem de todos os envolvidos no
estudo. Por meio das análises do levantamento realizado nos doze empreendimentos sociais
em questão, pode-se concluir que, mesmo levando-se em conta as peculiaridades e
especificidades de cada empreendimento social apoiado pela Ashoka, as organizações
articulam-se de forma ainda incipiente, haja vista que as ações por elas desenvolvidas não
garantem a sustentabilidade recomendada pelos autores fundamentados no referencial teórico,
faltando para muitos deles a cultura da sistematização das atividades, assim como, do
acompanhamento das tendências sobre as melhores práticas de gestão eficaz. É importante
ressaltar que a Ashoka tem exercido um papel muito importante no desenvolvimento das
dimensões sustentáveis dos empreendimentos analisados, pois, através de seu apoio às ONGs
estudadas pode-se observar a preocupação e a necessidade de se constituir redes sustentáveis
no estímulo em busca deste novo paradigma do desenvolvimento para o Brasil.

Com relação ao questionamento da pesquisa, pode-se analisar e confirmar que as ações
sustentáveis, com base nas dimensões econômica, social e ambiental das ONG’s estudadas
contribuem para o seu desenvolvimento e impacto social na comunidade, podendo ainda
aperfeiçoar em sua sistematização e priorização conforme o pensamento estratégico das
mesmas, assim como, estar focadas em sua causa social contribuindo para o empoderamento
das comunidades. Com relação ao objetivo da pesquisa: avaliar as ações desenvolvidas pelos
empreendimentos sociais, tendo como referência as categorias da sustentabilidade – foram
identificadas as categorias teóricas que dariam suporte a essa resposta, sendo cuidadosamente
analisadas através dos conteúdos dos depoimentos dos entrevistados, no intuito de se
compreender a forma como as organizações desenvolvem suas ações na busca do
enraizamento social, no qual é fundamental para uma sustentabilidade para as organizações do
Terceiro setor, embora se tenha observado que nenhum dos empreendedores sociais mensurou
o grau das ações sustentáveis de sua ONG: a primeira categoria a ser destacada como
essencial para a sustentabilidade foi a Captação de Recursos, percebida pelos empreendedores
como fundamental para a sobrevivência de sua ONG, porém não sendo ainda explorada, no
sentido de que as limitações de recursos e a quantidade reduzida de fontes de financiamento,
dificultam a expansão dessa área, caracterizando como incipientes em suas práticas para a
gestão das ONGs; a segunda categoria foi a Interação com a Sociedade, sendo confirmada a
plena efetividade das ações desenvolvidas pelos empreendimentos na comunidade em que
atuam, proporcionando grandes intervenções para a sustentabilidade, devido não só à atuação
dos atores sociais nas comunidades, mas também à importância por eles atribuída a essa
interação com as pessoas. Sendo assim, caracteriza-se uma categoria com grande efeito para a
sustentabilidade; a terceira categoria, do Meio Ambiente, constitui tema atualmente debatido
em âmbito mundial e essencial para a sustentabilidade. No entanto, com relação a essa
categoria, observou-se que as organizações não estão preparadas, nem estruturadas para
implantar políticas de gestão ambiental. Traduzidas e interpretadas as suas falas, confirmou-se
também uma falta de direcionamento para esse tema, sendo percebida pelos entrevistados
como um aspecto periférico. Resume-se, então, para esta categoria, que são incipientes as
ações referentes ao atendimento dos requisitos da sustentabilidade.
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REUSO DE ÁGUA – UMA JUSTIFICATIVA SOCIOAMBIENTAL
Resumo
Este artigo trata do valor ambiental da água, das causas e conseqüências da sua
escassez, bem como de sua importância ressaltada pelos fóruns mundiais e os problemas
que afetam a qualidade de vida do homem. A pesquisa discute o reuso da água e as
questões atinentes à preservação ambiental e social para o que levanta as seguintes
questões: O reuso de água é técnica de uso eficiente de água adequada à agricultura?
Quais os benefícios daí decorrentes? e em que contexto o reuso de água como técnica
de uso racional foi implantado nas indústrias? A pesquisa parte das hipóteses de que no
Brasil, medidas de uso racional de água, como as técnicas de reuso não são
suficientemente compreendidas e aceitas para a agricultura; o reuso como modo de
comprometimento sócio-ambiental das indústrias deve seguir rigoroso controle de
qualidade das águas e de seus efluentes. O objetivo geral dessa pesquisa é analisar os
aspectos ambientais e sociais do reuso de água diante das constantes ações de
degradação ambiental. O reuso de água é modo de uso racional ou
eficiente e constitui método que minimiza a produção de efluentes e o
consumo de água de qualidade superior - água distribuída pelas

concessionárias públicas ou retirada diretamente dos mananciais
hídricos - devido à substituição da água potável por água que já fora
previamente usada. Pode ser compreendido como alternativa recomendável para
satisfazer a demanda menos exigente, liberando as águas de melhor qualidade para uso
mais nobre, qual o abastecimento doméstico, e outros usos prioritários. Sendo
o reuso um modo de recuperação de água poluída, as propriedades
da água utilizada, tais como pH, turbidez, temperatura, presença ou
não de metais pesados, concentração máxima de matéria orgânica e
de organismos patogênicos, entre outras, definirão a finalidade
específica do reuso. Desse modo, efluentes oriundos de densas
estações de tratamento de esgotos podem ser uma alternativa
inviável de reuso; e ainda, esgotos industriais não poderão ser
reutilizados para qualquer fim. “O reuso, para fins potáveis, só pode
ser praticado, tendo como matéria prima básica, esgotos
exclusivamente domésticos” (HESPANHOL, 2002, p.77). Contudo, de
maneira geral, qualquer esgoto tratado tem aproveitamento para fins
potáveis e não potáveis. O reuso direto, segundo Hespanhol (2202, p.
76) é “a conexão direta dos efluentes de uma estação de tratamento
de esgotos a uma estação de tratamento de águas e, em seguida, ao
sistema de distribuição”. É a técnica de maior ocorrência, mas deve ser destinada
principalmente para uso em indústria ou irrigação. O reuso urbano para fins
potáveis no seu método direto não é recomendado pela Organização
Mundial de Saúde devido às altas concentrações de organismos patogênicos e de
compostos orgânicos sintéticos, o que representa elevado risco para a população.
Assim, o reuso urbano de águas residuais para fins potáveis pode ser
implementado do seguinte modo: Reuso indireto planejado da água –
é a descarga de esgotos pós-tratados para diluição em um corpo
hídrico - rio, corrente, curso de água, reservatório, aqüífero
subterrâneo - não poluído, no qual, após um longo período é
realizada a captação, seguida de adequado tratamento e posterior
distribuição. A diluição deverá ser feita adequadamente em um corpo
hídrico não poluído para que através da redução da carga poluidora
obtenha-se nível de poluição aceitável segundo a Organização
Mundial de Saúde. Para que se caracterize o reuso indireto é
necessário que as efluências sejam inicialmente tratadas, e então,
despejadas em um corpo hídrico não poluído. (HESPANHOL, 2002). O
reuso urbano para fins não potáveis oferece riscos menores para a
saúde pública, porém, devem ser tomados cuidados quando há
contato direto de pessoas com essa água. No entanto, deve ser
considerado como a primeira opção de reuso na área urbana. O reuso
urbano não potável apresenta como obstáculo para sua
implementação os custos elevados de sistemas duplos de distribuição
de água, dificuldades operacionais e riscos potenciais de conexões
cruzadas (HESPANHOL, 2002). Devem ser empregadas técnicas
eficientes de sistema de tratamento de efluentes para a remoção de diferentes
contaminantes. Metodologicamente, a pesquisa caracteriza-se como bibliográfica e
documental. É exploratória, descritiva quando expõe a dialética referente ao assunto em
questão. Os resultados apontam sucessos no esforço pelo reuso de água no Brasil, mas

denota dificuldades devido não existir uma legislação específica sobre o assunto. O
caminho para melhores perspectivas está justamente na aprovação de uma lei específica
e completa que traga os benefícios da ampla proteção jurídica aos recursos hídricos
aliada, ainda, à educação ambiental, uma das diretrizes da Agenda 21, e que constitui o
alicerce para a mudança para hábitos sustentáveis. A tecnologia de recarga artificial foi
desenvolvida pela engenharia de recursos hídricos para, através de efluentes
adequadamente tratados, proporcionar o aumento da disponibilidade hídrica por meio de
armazenamento de água em aqüíferos; o controle de salinização em aqüíferos costeiros;
e o controle de subsidência de solos. Outro benefício da recarga é a perda de
identificação entre efluentes tratados e a água subterrânea, uma vez que os efluentes
tratados penetram no lençol freático e são naturalmente filtrados e biodegradados pelo
solo, o que pode, dependendo do tipo de recarga e das condições hidrogeológicas,
eliminar a necessidade de sistemas de tratamento avançado. Além dos impactos
ambientais ocasionados pela contaminação das águas provocadas pelo lançamento de
esgotos sem tratamento; ou por agrotóxicos usados inadequadamente; ou mesmo pela
erosão devido aos desmatamentos que atingem diretamente os solos contaminando os
lençóis freáticos, há outro fator que compromete os aqüíferos subterrâneos. É a
significativa impermeabilização do solo urbano, o que contribui consideravelmente para
a redução da recarga natural dos aqüíferos e que em áreas de grande demanda tem
ocasionado a redução dos níveis freáticos. Embora o Brasil seja carente de uma lei que
defina plenamente o conceito de todas as técnicas de reuso, os parâmetros a serem
seguidos e quais as restrições de uso, as normas da ABNT, do CONAMA, a
Constituição, as recomendações da Agenda 21 e os princípios do direito ambiental
procuram, juntos, “regulamentar” as aplicações de reuso na medida em que tutelam os
recursos hídricos.

Análise das Dimensões de Responsabilidade Social Corporativa em uma
empresa do Setor Elétrico de Santa Catarina
Jairo José Assumpção
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Carlos Ricardo Rossetto
Resumo expandido
A Responsabilidade Social Corporativa (RSC) é um tema que ainda permanece em construção
dada à sua complexidade e diferentes abordagens adotadas pelos autores que estudam o
assunto. Duas correntes do pensamento sobre a RSC, classificadas como ampla e restrita,
norteiam as forças envolvidas nesse debate. A responsabilidade ampla é compreendida como
um desempenho associado a um relacionamento harmonioso e integrado com os stakeholders
na proteção da sociedade. A responsabilidade restrita atua dentro de uma visão clássica e
socioeconômica com interesse exclusivo na maximização do lucro. Assim, as influências da
responsabilidade social corporativa pertencente à corrente do pensamento classificada como
ampla, serviram como base de orientação para este estudo. No Brasil, os estudos sugerem que
existe um contínuo interesse em tornar a RSC parte integrante do negócio. Essa constante
procura tem levado à investigação e aplicação de modelos, uma vez que esses modelos
possibilitam a representação de um fenômeno, ajudando a compreender a realidade cotidiana,
na tentativa de atender à demanda em questões essenciais na consolidação do tema. Mediante
a necessidade de compreender as estratégias de RSC adotadas por uma empresa do setor
Elétrico de Santa Catarina (SC), foi realizado um estudo de caso, caracterizado pela pesquisa
qualitativa, tendo como base a entrevista com roteiro semi-estruturado e a utilização de fontes
secundárias fundamentadas em pesquisa documental. O roteiro das entrevistas foi criado a
partir da própria sugestão de Schwartz e Carroll (2003) que formularam um conjunto de
perguntas para orientar futuras pesquisas. Para a análise das entrevistas, utilizou-se um
procedimento de categorização que apoiou o método de análise de conteúdo mediante o
critério de classificação temática. Da mesma forma, para a análise documental foi utilizado o
Balanço Social da Empresa como outra fonte de informação, que está sob responsabilidade da
Assistente Social entrevistada. Como forma de legitimar os resultados encontrados nas
entrevistas, realizou-se uma pesquisa em uma Organização Não-Governamental (ONG) que
faz parte dos projetos sociais da empresa. O Modelo de Três Dimensões de Responsabilidade
Social Corporativa de Schwartz e Carroll (2003) foi escolhido para sustentar a análise das
variáveis de RSC na empresa pesquisada. Essa estrutura se trata de um aprimoramento do
modelo da Pirâmide Social de Carroll (1991) e se refere a uma abordagem que descreve as
três dimensões centrais da RSC: econômica, legal, e ética. Representada em um diagrama de
Venn, o modelo se amplia em mais quatro categorias, econômica-ética, econômica-legal,
legal-ética e econômica-legal-ética, resultantes da sobreposição das três dimensões principais.
Por ser um modelo que ainda não foi aplicado no Brasil considerou-se mais apropriada a sua
operacionalização neste estudo, visando a obter respostas adicionais à pesquisa sobre a
temática, seguindo as recomendações dos autores. Essa escolha é ratificada pelo estudo de
Freire et al. (2008), ao argumentar que a busca de um paradigma no campo de negócios e
sociedade tem levado à proposição de modelos, cada vez mais abrangentes, que evoluem com
base em estruturas anteriores. Tais proposições são criticadas e reavaliadas pelos próprios
autores e por outros estudiosos da área, bem como servem de base para os novos modelos.
Como o foco deste estudo foi identificar o relacionamento da empresa com o público externo,

os pesquisadores não se ativeram às estratégias relacionadas ao público interno. Como
conclusão, ao fazer uso do modelo de Schwartz e Carroll (2003), nesta pesquisa, foram
obedecidas suas recomendações que dizem respeito a pôr em foco: “(1) o desenvolvimento de
uma pesquisa instrumental para medida de RSC e os componentes de suas dimensões, (2) uso
do modelo e instrumentação para desenvolver imagens de RSC, e (3) uso do modelo e
instrumentação para investigação e futuras pesquisas”. A proposição dos autores é a de que
as estratégias de RSC, baseadas no modelo de três dimensões, podem ser caracterizadas
segundo quatro orientações. Nesse caso, a RSC pode ser orientada com predominância de
uma das dimensões sobre as outras, ou de forma equilibrada. Os autores sugerem que o
modelo ideal seria a do equilíbrio. Assim, em função do exposto, ao investigar as estratégias
de interação da organização estudada com o ambiente externo, os pesquisadores concluíram
que existe uma tendência para o equilíbrio entre as dimensões econômica, legal e ética. Nesse
caso, as estratégias da empresa coincidem com a orientação de equilíbrio descrita na sugestão
de análise de Schwartz e Carroll (2003). Tal afirmação foi confirmada pelos depoimentos
coletados junto a ONG. A relevância desta investigação está em contribuir com os estudos
científicos, à medida que apresenta uma reflexão a respeito da RSC em diferentes contextos e
aplica um modelo ainda não utilizado no Brasil, verificando sua adaptabilidade à realidade
nacional. Como contribuição prática, este estudo poderá orientar as empresas em seus projetos
e ações sociais no entendimento do papel vital que a política social corporativa pode assumir
no processo da administração estratégica. Uma limitação deste trabalho encontra-se no fato de
que o entrelaçamento das dimensões econômica, legal e ética foi discutido unicamente nas
estratégias de interação da empresa com o ambiente externo. Como sugestão para futuras
pesquisas, sugere-se o emprego do modelo nas outras três estratégias da organização
(interação com o meio ambiente, geração e distribuição de riqueza), bem como sua aplicação
em outras empresas, levando-se em conta a estratégia de RSC como um todo.
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Repensando o Atual Modelo de Desenvolvimento:
Relevância dos Indicadores Sócio-Ambientais para um Desenvolvimento na Escala
Humana.

O objetivo deste artigo é colocar em debate a importância de refletir os sobre
indicadores objetivos e subjetivos de bem estar e relevar à importância da consideração e
utilização de indicadores sócio-ambientais, que permitam incorporar uma racionalidade sócioambiental que vise um desenvolvimento sustentável na escala humana. Pretendem-se
considerar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e Ecological Footprint (Pegada
Ecológica segundo a tradução brasileira) consolidando-se, desta maneira, estes indicadores
como ferramentas para o estabelecimento de estratégias e tomadas de decisões que visem o
planejamento para o desenvolvimento sustentável, considerando as pessoas como sujeitos e
não como objetos.
Este trabalho torna-se relevante por tentar incorporar, no atual modelo de
desenvolvimento hegemônico, caracterizado por uma racionalidade instrumental utilitarista de
curto prazo, uma racionalidade sócio-ambiental. Através da reflexão de indicadores de
sustentabilidade (sócio-ambientais), e como considerar estes indicadores na elaboração das
políticas, poderiam tornar as pessoas de uma determinada comunidade, cidade ou pais, mais
felizes mediante o processo de desenvolvimento com ênfases na sustentabilidade.
O artigo é uma combinação entre estudo exploratório e pesquisa bibliográfica.
Segundo Raupp e Beuren (2004) a caracterização do estudo como pesquisa exploratória
normalmente ocorre quando há pouco conhecimento sobre a temática a ser abordada. Cervo e
Bervian (1983) definem a pesquisa bibliográfica como a que explica um problema a partir de
referenciais teóricos publicados em documentos.
O bem-estar subjetivo, entendido como felicidade de vida, provê um critério de
convalidação empírica; sendo possível corroborar que tão bem se aproximam os indicadores
objetivos ao bem estar. Ou seja, é possível convalidar ou refutar a prática comum da
utilização de indicadores objetivos de ingresso e riqueza como indicadores de bem estar
(tradução livre dos autores deste artigo). Mais na ciência sabe-se que a suposição entre bem
estar e o indicador de ingresso e riqueza nunca tem sido comprovada de maneira empírica.
(ROJAS, 2003).
Os indicadores para sustentabilidade são ferramentas capazes de avaliar progressos na
direção do desenvolvimento sustentável. O processo de elaboração dos indicadores sócioambientais é lento e complexo, requerendo uma abordagem de trabalho específica, onde os
pesquisadores trabalhem com visão global, mas atuando de forma local. Para tanto, é
imprescindível que haja interação e integração das diferentes áreas do conhecimento e de
diferentes disciplinas científicas.

Segundo Besserman (2003) há uma grande lacuna de informações ambientais locais,
regionais e globais: a produção de estatísticas e indicadores sobre a sustentabilidade do
desenvolvimento é insuficiente e precária, as deficiências superam em muito a oferta de
informações. Isso se deve à própria emergência da problemática ambiental, tanto no que diz
respeito ao despertar da consciência ecológica em escala global, quanto à evolução acelerada
das agressões ao meio ambiente nas últimas décadas e sua maior divulgação.
Uma das características marcantes do atual modelo de desenvolvimento econômico
hegemônico é não levar em conta os custos sócio-ambientais decorrentes das atividades
produtivas industriais. Por esse motivo, se faz necessário a incorporação daqueles custos
permitindo-se balizar os processos de tomada de decisão na elaboração de políticas públicas,
por exemplo. Uma das maneiras de calcular estes custos é por meio dos indicadores sócioambientais, que fazem parte de um movimento que ganha força e, que, embora ainda pouco
utilizados, têm relevada importância.
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi criado pelo economista paquistanês
Mahbub ul Haq com a colaboração do Prêmio Nobel de Economia de 1998, o indiano
Amartya Sen, para medir o nível de desenvolvimento humano dos países a partir de
indicadores de educação (alfabetização e taxa de matrícula), longevidade (esperança de vida
ao nascer) e renda (PIB per capita). Variações do IDH como o IDH-M (Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal) medem os mesmos fenômenos, mas são adaptados
para avaliar as condições de núcleos sociais menores.
O Ecological Footprint é um indicador que surgiu com o lançamento da obra “Our
ecological footprint” de autoria de Wackernagel e Ress (2001). Segundo Hans Michael Van
Bellen (2006) foi um trabalho pioneiro acerca do tema, que marca o início da pegada
ecológica como ferramenta para medir e difundir o desenvolvimento sustentável. A pegada
ecológica pode ser definida como “a área de território ecologicamente produtivo necessária
para produzir os recursos utilizados e para assimilar os resíduos produzidos por uma
população da com um modo de vida especifico de forma indefinida” (WACKERNAGEL et
al., 1997).
Ao concluir o presente estudo, cabe ainda perguntar como medir o desenvolvimento?
Há muito tempo organismos internacionais, governos, instituições acadêmicas e
pesquisadores tentam responder a essa questão. Para tanto, a construção de indicadores tem
sido a ferramenta mais utilizada por aqueles que objetivam mensurar o estágio de
desenvolvimento de países, regiões, locais e comunidades. Embora, muitas vezes se obtenha
apenas índices de crescimento, por meio de variáveis econômicas, isto é, a sobre utilização de
indicadores objetivos e que se pressupõem validos para a elaboração de políticas publicas,
contudo, esta pressuposição não tem sido validada cientificamente.
Neste sentido, o Produto Interno Bruto (PIB) permaneceu por um longo período sendo
utilizado para medir a riqueza das nações, sendo alvo de inúmeras críticas, devido à sua
abrangência restrita não respondendo às necessidades contemporâneas, sendo substituído pelo
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), aceito amplamente em nível internacional por ser
considerado o indicador mais completo ao incorporar dimensões socioeconômicas.
Num processo evolutivo, acompanhando as discussões emergentes em torno da
sustentabilidade, questiona-se hoje, a possibilidade da criação de indicadores mais
abrangentes, capazes de contemplar as variáveis econômicas, sociais e ambientais e, ao
mesmo tempo, serem aceitos cientificamente no que se refere à credibilidade dos resultados.
Tal preocupação ganha força num contexto em que se cristaliza a problemática ambiental,
tanto em nível global, quanto nacional, regional e até mesmo local.
A importância do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e do Ecological
Footprint se radica na tentativa de considerar outros indicadores principalmente sócioambientais e desta maneira, incorporar aqueles indicadores como ferramentas para o

estabelecimento de estratégias e tomadas de decisões que visem o planejamento para o
desenvolvimento a escala humana. A presente discussão pretendeu demonstrar que a
implementação de indicadores sócio-ambientais passa a ser uma questão fundamental. Neste
sentido são necessários outros estudos sobre indicadores sócio-ambientais.
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Resumo Expandido
A sociedade tem exigido cada vez mais das empresas planos socialmente responsáveis, com
ações que compreendam as dimensões ética, social e ambiental. No Brasil, o tema da
responsabilidade social ficou em evidência no ano de 1997, quando o Instituto Brasileiro de
Análises Sociais e Econômicas – IBASE estimulou a preparação e a divulgação do Balanço
Social pelas empresas. Em 1998 ocorreu a fundação do Instituto Ethos de Empresas e
Responsabilidade Social, com o objetivo de disseminar a prática social entre seus associados
em busca de uma sociedade sustentável e justa. A partir de então, é crescente a discussão mais
sistematizada da responsabilidade social tanto no meio acadêmico quanto no empresarial. Em
relação às organizações do setor bancário, de acordo com Ventura (2005), nota-se de forma
veemente a discussão e difusão da responsabilidade social, inclusive destacando o
pioneirismo da Federação Brasileira das Associações de Bancos – FEBRABAN na publicação
de balanços sociais, e a relevância na condução do tema por parte dos grandes bancos em
atividade no país. Nesse sentido, a pergunta básica que se apresenta para a pesquisa pode ser
descrita como: até que ponto as práticas de responsabilidade social corporativa dos bancos no
Brasil, estão alinhadas às estratégias de negócio dessas empresas? O objetivo geral do artigo é
analisar comparativamente o alinhamento das ações de responsabilidade social com as
estratégias de negócios dos bancos brasileiros. Essas considerações instigam a lançar duas
hipóteses: (H1) qualitativamente um banco público enquadra-se com mais ações responsivas
que estratégicas que o banco privado, e (H2) em termos quantitativos de valores absolutos e
relativos à receita líquida, um banco privado atua com mais responsabilidade estratégica mais
que um banco público. Para tanto, apreciaram-se pesquisas sobre a evolução das práticas de
responsabilidade social como vantagem competitiva para as empresas, bem como modelos de
análise do alinhamento da responsabilidade social à estratégia de negócios das empresas. A
metodologia adotada contemplou um estudo de dois casos baseados na análise dos relatórios
de sustentabilidade do ano de 2007 de dois grandes bancos brasileiros, um público (Banco do
Brasil) e um privado (BRADESCO), à luz do modelo de Porter e Kramer (2006),
diferenciando as ações entre responsivas e estratégicas, A responsabilidade social responsiva
compreende duas ações: atuação como boa cidadania corporativa e mitigação dos danos das
atividades da cadeia de valor, ao passo que a responsabilidade social estratégica divide-se em
duas outras ações: transformação das atividades da cadeia de valor para beneficiar a sociedade
ao mesmo tempo em que reforça a estratégia e filantropia estratégica que alavanca a
capacidade para aprimorar áreas consideráveis do contexto competitivo. O critério qualitativo
foi observado por meio da técnica de análise de conteúdo, de acordo com os indicadores do
Instituto ETHOS (2003), divididos em seis tipos de categorias: (i) Valores e transparência; (ii)
Público interno; (iii) Meio ambiente; (iv) Fornecedores; (v) Consumidores e clientes, e (vi)
Governo e sociedade A análise mostrou semelhanças entre as ações de responsabilidade social
nos dois bancos, tanto nos quesitos responsivos quanto estratégicos, não se confirmando a
Hipótese 1, mas que o banco privado superou o banco público no quesito estratégico, em
valores absolutos e observando-se o percentual dos investimentos de responsabilidade social
em relação à receita líquida no geral e nos indicadores sociais externos, confirmando-se a

Hipótese 2. Entre as ações classificadas como de RSC Responsiva, destacam-se as
semelhanças encontradas nas ações de responsabilidade social envolvendo o público interno
(saúde, previdência e capacitação), fornecedores (códigos de conduta e canais de acesso),
consumidores e clientes (acessibilidade), meio ambiente (ecoeficiência) e governo e sociedade
(ações de boa cidadania por intermédio de suas respectivas fundações). Em relação às práticas
específicas de RSC Estratégica, duas conclusões podem ser observadas. De um lado, a análise
das ações de Valores e Transparência aponta para o compromisso das instituições com a
responsabilidade socioambiental, demonstrado pelas práticas de governança corporativa e
pela inclusão no planejamento estratégico de programas, produtos e serviços que levem em
consideração os impactos sociais e ambientais e o relacionamento com os stakeholders e a
sociedade. Por outro lado, as ações de RSC Estratégica das dimensões de Meio Ambiente e
Consumidores e Clientes, representam ainda muito pouco em termos quantitativos
comparando-se ao potencial de duas das maiores empresas brasileiras, que juntas lucraram
mais de treze bilhões de reais em 2007. Em relação ao percentual da receita líquida, o
BRADESCO apresenta valores bem superiores ao Banco do Brasil para os indicadores sociais
internos (17,24% contra 5,85%), externos (32,01% contra 6,39) e ambientais (0,07% contra
0,00%). Quanto ao percentual do resultado operacional, o Banco do Brasil apresenta valores
bem superiores ao BRADESCO para os indicadores sociais externos (82,77% contra 55,53%).
Em termos nominais, o BRADESCO supera o Banco do Brasil em R$ 876.092 mil,
considerando-se os indicadores sociais internos, externos e ambientais, tendo o montante do
banco privado alcançado a quantia de R$ 8.894.594 mil enquanto que o banco público
totalizou para os três indicadores o valor de R$ 8.018.502 mil. Quanto à distribuição do valor
adicionado em termos nominais, o BRADESCO supera o Banco do Brasil em R$ 1.054.455
mil. Em termos percentuais, o banco privado supera o banco público nas parcelas referentes
ao governo (29,5% contra 26,42%), acionistas (14,2% contra 10,77%) e valor retido (26,2%
contra 16,16%). O Banco do Brasil, porém, distribuiu uma parcela maior aos seus
colaboradores (46,64% contra 30,1%). Em relação à questão sobre os impactos sociais da
cadeia de valor envolvendo Fornecedores, Consumidores e Clientes, por exemplo, tornou-se
difícil encontrar o limiar que diferenciaria uma ação seria RSC Responsiva da Estratégica.
Embora os objetivos deste trabalho tenham sido alcançados, os resultados não podem ser
generalizados para as demais empresas do setor financeiro em virtude da análise ter sido
restrita aos relatórios de dois bancos do ano de 2007. Sugere-se a realização de novas análises
envolvendo um número maior de empresas em um período mais abrangente, para avaliar
inclusive a evolução do alinhamento da Responsabilidade Social Corporativa à estratégia das
empresas.
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Aspectos Sócioculturais, Ambientais e a Economia Solidária Participativa. (RE)
Francisco Tarciso Leite - PhD

Resumo estendido
O Governo e o setor empresarial continuam tateando, usando antigas soluções para
novos e sérios problemas que são gargalos ao desenvolvimento sócio-organizacional e
ambiental do eco-sistema rural. As Universidades têm demonstrado interesse na
pesquisa e no estudo do semi-árido, mas faltam recursos materiais e financeiros para
continuarem com seu intento de descobrir uma solução definitiva para o problema do
seu desenvolvimento auto-sustentável. Neste artigo, mostra-se a complexidade da
estrutura global do sistema rural e a necessidade da implantação de tipos de empresas
com economia solidária com gestão sócioambiental participativa, respeitando os valores
culturais autóctones. Buscou-se numa pesquisa qualitativa de tipos bibliográfica,
descritiva e exploratória, baseadas nos métodos da observação e da análise
interpretativa, nas técnicas da leitura sistemática, específica, consulta á internet, assim
como na vivência profissional do autor, coletar os dados e informações para sua
fundamentação teórico-prática. (LEITE, 2005). Inúmeros são os obstáculos encontrados
pelos órgãos governamentais e raras iniciativas privadas, para atuação positiva na
execução de políticas de planejamento e de desenvolvimento integrados do semi-árido.
Maior dificuldade têm no convencimento do uso da economia solidária, por ser
concepção nova e interdisciplinar na área das ciências sociais aplicadas. As políticas de
produção agrícola são improvisadas e as produções agro-pecuárias privilegiam a
natureza do produto, da localização, o modo tradicional de obtenção (métodos e
técnicas) e o calendário (cronograma) a que estão ligadas e combinadas nas raras
empresas rurais e agro-industriais fundamentadas na economia de mercado sem
preocupação com a cultura organizacional do meio sócio-ambiental do semi-árido.
(GIESSMAN, 2000). Entre as inúmeras dificuldades encontradas na atividade de
produção agro-pecuária, há a falta de escolha ou a má escolha de produção apropriada
ao local – ao sócioambiental rural-, e a falta de conhecimento das causas e efeitos do
escolhido como produto. Ensina-nos o Prof. Marc Penouil em “Economie du
développement agricole” que as teorias de localização propostas são muito simplistas:
Van Thunen, Dun, (1996) seguindo Richard (1994), fazem variar o fator renda da terra e
acrescentava o custo do transporte. Klatzamann (1995) não define bem outros fatores e
deixa sua teoria apenas em esboço. (BEZY, 1997). A política agrícola e os critérios de
escolha dos sub-sistemas ecológicos priorizam a exportação e não ao consumo local,
nas regiões semi-áridas como o nordeste brasilerio. No uso da terra não se considera as
tendências e as vocações dos terrenos e a produtividade agrícola está relacionada a
fatores raros, fixos e onerosos, na óptica do crescimento eco-econômico: água e
superfície cultiváveis; os instrumentos e recursos técnicos e materiais não se adaptam à
realidade cultural nem sócioambiental; o capital diminuto e escasso; o pessoal,
proprietários e trabalhadores sem preparo par instalar empresas agro-pecuárias, -agronegócio, muito menos de empresas solidárias voltadas para o sóciaoambiental, com
participação gestionária. A economia solidária baseia-se na junção de forças produtivas
visando a produção de determinados bens ou serviços mediante a implementação de
repartição de um trabalho solidário no processo produtivo e a repartição de receitas na
hora da venda. Essa junção de forças produtivas numa unidade ou organização de
produção de bens e serviços é também chamado de “empresa solidária’, defendem Paul
Singer, Adolfo Noronha, Ari B. Tavares, Alfredo Luiz K. e Diogo T. Motta
(NORONHA et al. 1996)

Há recursos técnicos e científicos para mudar-se este quadro tradicional do sócioambiental rural do semi-árido, como o planejamento estratégico, a organização
empresarial solidária com base na motivação e na participação do homem para tornar
mais precisa, racional e produtiva as decisões individuais e coletivas...
O autor participou de várias experiências nacionais, - EMATER/CE, SUDEC/CE- e
internacionais no setor do desenvolvimento rural integrado e auto-sustentado, com uso
da economia solidária. Entre estas destacam-se três: a) Mille Vaches na Bretagne/
França: através de um projeto piloto e depois generalizado, de recuperação de uma
região semi-árida, com uso de um planejamento racional, estratégico e participativo e da
aplicação de uma política agrícola de renovação da eco-economia ambiental, conseguiuse grande sucesso. A escassez da água e de energia foi vencida pela construção de uma
maré-motriz com dessalinização do água do mar, construída e explorada por uma
empresa solidária; b) Kibutz Efrain de Israel: entre os vários Kibutzes, o de Efrain foi
selecionado para uma experiência piloto: alcance do processo de desenvolvimento
integrado e auto-sustentável, levando-se em consideração o alto grau de avanço na
mudança de mentalidade e de visão cultural dos seus moradores. Com uma metodologia
estratégica, o planejamento consciente, participativo e o estudo sócio-ambiental e
organizacional, chegou-se a resultados excelentes, inclusive a gerar energia em águas
paradas de rios e lagos com ação de empresa comunitária solidária.
c) Ciudad de los Trabajadores (Venezuela): lugarejo rural e semi-árido, população
humilde de trabalhadores do campo. Necessidade maior de revisão, mudança da cultura
agrícola, assistência à saúde primitiva, e combate à carência de profissionais. A
atuação foi maior através de agentes da saúde, e uma equipe volante, interdisciplinar,
atuando, em rodízio pelos aglomerados populacionais existentes e no lugarejo para dar
assistência técnico-educacional e mudar a mentalidade, em duas atividades: agrícola e
saúde. (LEITE,1996). Pelo exposto ver-se o desenvolvimento integrado e autosustentável do semi-árido, envolvendo decisões complexas entre as os objetivos
nacionais, regionais, locais e as decisões técnicas, econômicas, agro-pecuárias, agroindustriais e até mesmo sócio-culturais, ambientais e organizacionais...
A complexidade do processo de desenvolvimento do semi-árido foi demonstrada em
todo o decorrer do artigo. Exige pesquisas, estudos e políticas que devem ser realizadas
com métodos e técnicas interdisciplinares e uma vontade política forte e sólida de
resolver os impasses. Conclui-se pela necessidade de implantação de experiência-piloto
de desenvolvimento integrado, interdisciplinar e auto-sustentável do semi-árido baseado
em pesquisas e estudos que foram feitos em desenvolvimento integrado do semi-árido
e na implantação de um modelo da empresa de economia social solidária e
participativa., valorizando, respeitando e promovendo o sócioambiental participativo.
Sugere-se a formação de equipes interdisciplinares que planejem a implantem de
trabalhos pilotos de desenvolvimento rural integrado com base na gestão sócioambiental,cultural, organizacional participativa da empresa solidária.

QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE URBANO ATRAVÉS DO GERENCIAMENTO
DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM UM BAIRRO DE ALVORADA-RS.
Angela Bolsson de Moraes; Heloise Lunardi Coutinho; Tamara Justo Falavigna; Terezinha
Jacociunas Ceratti
Os resíduos gerados nas atividades da construção civil, produzidos em expressivos volumes e
sem solução adequada, impactam o ambiente e a paisagem urbana, constituindo local propício
à proliferação de vetores de doenças, com conseqüentes problemas de saneamento e
drenagem. Diante desse quadro, visando a qualificação do ambiente urbano de um bairro de
Alvorada, RS, foi realizado o diagnóstico das deposições irregulares dos resíduos da
construção civil (RCC), identificados os agentes envolvidos na geração, no transporte,
recepção e fiscalização dos RCC no bairro, avaliados os impactos ambientais e propostas
medidas para o gerenciamento desses resíduos.
Para o diagnóstico das deposições irregulares, o bairro Algarve/Portoverde foi divido em
quatro setores para a identificação dos pontos de deposição irregular dos resíduos da
construção e demolição. Durante o mês de setembro de 2006 todas as ruas dos setores foram
percorridas de carro, numa velocidade média de 10 km/h. Todos os pontos identificados
foram documentados através de fotos e anotações em planta baixa do bairro. Os locais
identificados foram classificados em públicos ou privados. Em cada ponto identificado de
deposição irregular de RCC foi estimado o volume de resíduos, com o correspondente registro
fotográfico. Os volumes estimados foram agrupados em cinco categorias: 0,10 a 1,50 m³; 1,51
a 5,00 m³; 5,01 a 15,00 m³; 15,01 a 50,00 m³ e > 50, 00 m³. Para a identificação dos agentes
envolvidos foi realizado levantamento junto à Prefeitura Municipal do volume de resíduos
coletado, sua destinação e a existência de ações de fiscalização, entrevista com os
transportadores privados que atuam na região e identificação dos agentes geradores através de
observação in loco. Para a avaliação dos impactos ambientais e de suas significâncias, foram
analisados as atividades e os aspectos ambientais. A proposição de medidas de gerenciamento
dos RCC partiu da identificação dos pontos de deposições irregulares existentes e da
quantificação dos volumes acumulados. Para compreender o grau de conhecimento e
envolvimento da população do bairro com a questão dos resíduos sólidos gerados, foi
aplicado um questionário, para determinar a necessidade, abrangência e a formatação das
ações informativas e educativas.
Através de levantamentos de campo, foram identificados 165 pontos de deposição irregular de
resíduos da construção civil no bairro Algarve/Portoverde, totalizando aproximadamente
3.424,00 m³ de resíduos. Do total de pontos identificados, 73% destes apresentam volume
entre 0,12 e 5,00 m³ de RCC, enquanto que apenas 2% têm deposições superiores a 50,00 m³.
Dos 165 pontos identificados, 142 pontos estão localizados em áreas privativas, somando
846,39 m³, enquanto 23 pontos estão em áreas públicas, somando 2.578,30 m³ de resíduos da
construção e demolição. A coleta de resíduos sólidos em Alvorada é terceirizada. Foram
identificadas duas empresas que fazem a coleta de entulhos na região através de caçambas
metálicas estacionárias. Na identificação dos agentes geradores foi observado que existe um
grande número de obras em andamento, principalmente pequenas reformas, não licenciadas e
executadas diretamente, sem responsável técnico e com mão-de-obra própria ou contratada.
Somando-se a essa situação, muitos são os terrenos ainda desocupados, fazendo com que, pela
falta de informação, de conscientização e de local adequado, as pessoas considerem prático e
econômico depositar o entulho, sempre gerado em pequenos volumes, no terreno baldio
lindeiro ou na área verde mais próxima. O controle e gerenciamento da prestação do serviço
de transporte, exercido pela Secretaria Municipal de Obras e Viação, é precário, não existindo
cadastro dos volumes recolhidos ou dos focos de deposição irregular, nem programa

sistematizado de eliminação periódica dos mesmos, atuando a Secretaria somente através de
denúncias e solicitações, uma vez que não possui equipe de fiscalização e tampouco
levantamento dos carroceiros.
A partir da análise de dados como volumes, agentes, aspectos ambientais e avaliação dos
impactos, foram propostas medidas para o gerenciamento da realidade encontrada, como a
construção de seis pontos de entrega voluntária de pequenos volumes, os Ecopontos, ações
educativas e de fiscalização. Além da minimização dos impactos ambientais identificados, o
diagnóstico subsidia a elaboração de um Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil para o local.
A definição do número de Ecopontos considerou a quantidade de deposições irregulares de
RCC e a avaliação do estágio de ocupação do território e seu grau de consolidação, somada à
verificação quanto à existência ou não de áreas públicas disponíveis.
A abundância de pontos de deposições irregulares indicou a necessidade de medidas de
gerenciamento que incluam investimentos em educação ambiental e fiscalização, sendo
imprescindível dar início às ações informativas e educativas, das quais a principal é a
produção e disponibilização de Cartilha. Entretanto, para a consecução do objetivo geral
através da proposição de medidas de gerenciamento, é imprescindível a elaboração e a
implantação de um Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos, atendendo à legislação
específica, estimulando a formação de uma nova consciência e comportamentos responsáveis,
além de respaldar legalmente as ações coercitivas. Os aspectos e impactos ambientais foram
classificados segundo sua significância, estabelecendo assim uma escala de prioridades para
futuras ações. Com a disposição concentrada dos RCC em locais apropriados e de forma
adequada, serão minimizados os impactos ambientais.
Diante do diagnóstico obtido no bairro objeto de estudo e da compreensão mais ampla do
conjunto da problemática representada pelos RCC, tornou-se possível a proposição de
medidas de gerenciamento, que terão como conseqüência de sua implantação, a qualificação
ambiental, em termos de saneamento e paisagem urbana, e o subsídio a um plano integrado de
gerenciamento de RCC, o qual virá disciplinar e consolidar o gerenciamento destes resíduos,
através da implementação do licenciamento das atividades envolvidas, da implantação dos
ecopontos e do fomento às ações informativas, educativas e de fiscalização, buscando motivar
comportamentos ambientalmente responsáveis e minimizar os riscos e impactos ambientais
das deposições dispersas e inadequadas.

Responsabilidade Sócioambiental: O Caso das Embalagens de Agrotóxicos da
Cooperativa Agrícola Mista Ourense Ltda
Nadir Paula da Rosa
Jean Philippe P. Révillion
Adriano Lago

O debate em torno da responsabilidade sócio-ambiental transcende o mundo
acadêmico e ganha cada vez mais força como prática nos diferentes setores da economia
mundial. Muitas das possibilidades que no passado eram tidas como utópicas em relação a
sua aplicabilidade e viabilidade técnica e econômica tornam-se alternativas de negócios no
presente.
Segundo Donaire (1999), essas transformações estão ocorrendo a nível mundial ao
longo das últimas décadas. Na década de 60 as empresas eram instituições econômicas,
suas preocupações estavam em torno de o que produzir, como e para quem produzir. No
entanto, esta visão vai aos poucos se modificando e elas passam a ser vistas como
instituições sóciopolíticas, as quais preocupam-se com outros aspectos, como proteção ao
consumidor, controles de poluição, segurança e qualidade dos produtos e serviços dentre
outras.
As questões de responsabilidade socioambiental tornam-se preocupações das
empresas e do ser humano. No entanto esse conceito ainda se encontra, sem uma definição
efetiva, o que dificulta o entendimento das ações de responsabilidade por parte de algumas
empresas e sociedade.
Com objetivo de facilitar o entendimento Donaire (1999) diz que responsabilidade
social implica um sentindo de obrigação para com a sociedade. Esta sociedade é
compreendida de várias maneiras, ou seja, proteção ambiental, projetos filantrópicos e
educacionais, planejamento da comunidade, igualdade nas oportunidades de emprego,
serviços sociais, conforme o interesse público.
Segundo Ashley (2002) a atuação responsável ocorre quando a empresa assume
uma postura social, empenhando e comprometendo-se com os anseios e interesses de toda a
sociedade em preservar o meio ambiente.
No campo dos agronegócios essa problemática é cada vez mais presente, visto que o
Brasil vem desenvolvendo um grande potencial agrícola e conseqüentemente é crescente
consumo de agrotóxicos o que implica no surgimento de inúmeros problemas ambientais,
um deles relacionado ao descarte das embalagens vazias de agrotóxicos, objeto de análise
de nosso estudo.
Neste sentido, surge o debate em torno das motivações das ações sócio-ambientais,
se consistem em ações voluntárias e conscientes, obrigações legais ou ações puramente
mercadológicas. O presente artigo tem como objetivo discutir se o processo de
recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos pode ser considerado um caso de
responsabilidade sócio-ambiental.
Como análise empírica utilizou-se a metodologia de estudo de caso, e como técnica
de coleta de dados entrevistas semi-estruturadas na Cooperativa Agrícola Mista Ourense
Ltda – CAMOL, região nordeste do estado do Rio Grande do Sul distante a 470 km de
Porto Alegre, visando investigar a preocupação das empresas vendedoras de agrotóxicos

em relação a sua responsabilidade com o destino das embalagens vazias. Inicialmente
foram realizadas visitas a unidade de Barracão - RS e entrevistas semi-estruturadas com o
engenheiro agrônomo responsável e o gerente desta unidade, e posteriormente
complementadas por contatos telefônicos e e-mails.
A lente teórica está fundamentada nos conceitos de responsabilidade sócioambiental e logística reversa. A responsabilidade socioambiental como abordagem de
entendimento do tema e logística reversa como uma ferramenta operacional do processo de
recolhimento de embalagens de agrotóxicos. Segundo Aligleri (2002) Muitas empresas já
perceberam que as ações de responsabilidade social muitas vezes podem ser entendidas ou
mesmo representar uma vantagem competitiva da empresa, mas que para isso se torne
legitimo é imprescindível o envolvimento de toda a cadeia logística, ressaltando que só é
possível um produto socialmente responsável, se esta cadeia for integrada pelos vários
processos que pertencem a ela.
Como resultado, apresentou-se a operacionalização do recolhimento das embalagens
e as atividades educativas para a conscientização de cooperados e clientes quanto à
importância da devolução das embalagens vazias de agrotóxicos.
Com base no referencial bibliográfico citado, uma empresa para ser socialmente
responsável deve além de cumprir a legalidade executar ações que proporcionem um
melhor bem estar à sociedade, neste sentido a CAMOL pode ser considerada como uma
empresa socialmente responsável em se tratando do destino de embalagens vazias de
agrotóxicos, porque além de cumprir suas obrigações legais e econômicas executa ações
educativas bem como de preservação ambiental e uma constante preocupação com seus
stakeholders, contribuindo para a comunidade e uma melhoria na qualidade de vida.
Neste sentido destaca-se que esta preocupação com o recolhimento das embalagens
provém primeiramente por ser uma imposição legal para a empresa bem como para seus
consumidores e não como estratégias de marketing, e que a noção de responsabilidade
social está intrínseca nas ações executadas pela cooperativa, no entanto o entendimento da
cooperativa é de cumprimento da legalidade em vez de visão de responsabilidade social.
Conclui-se que a logística reversa é uma importante ferramenta para a
operacionalização do recolhimento das embalagens de agrotóxicos, observando os métodos
de segurança e proporcionando economia dos usuários e preservação ambiental.
Por fim, como limitação deste estudo destaca que a análise refere-se somente a
percepção da empresa, e que em nenhum momento foram realizados pesquisas/estudos
avaliando o grau de envolvimento e as preocupações sociais dos clientes da empresa. Assim
sugere-se um estudo posterior sobre a percepção das clientes quanto a importância e
adequação do sistema de recolhimento das embalagens de produtos agrotóxicos.
Palavras-chave: Responsabilidade sócio-ambiental, logística reversa, agrotóxicos.

A MONOCULTURA DO EUCALIPTO NO ESTADO DE MINAS GERAIS
Dr. José Roberto Pereira (UFLA)
Ms. João Batista Rezende (FJP-PPGAD-UFLA)
Ms. Nádia Campos Pereira (PPGAD-UFLA)
Resumo: O presente artigo é resultado de um estudo realizado no âmbito do projeto
“Zoneamento Ecológico-Econômico do estado de Minas Gerais (ZEE-MG)”,
desenvolvido entre os anos de 2006 e 2007. Trata-se da elaboração do índice de
restrição de monocultura do eucalipto como elemento chave para a gestão do território,
na perspectiva do desenvolvimento sustentável. O objetivo é analisar a “geografia” do
plantio de eucalipto com base em indicadores do ZEE e de monocultura, encontrados na
literatura científica, de tal forma que possa subsidiar o planejamento, a organização, o
controle e o uso do território no estado de Minas Gerais. Partimos do pressuposto que se
discute muito sobre os impactos econômicos, sociais e ambientais do plantio do
eucalipto, tanto no âmbito acadêmico-científico quanto no âmbito empresarial e dos
movimentos sociais, mas sem uma base de informações confiável que possa sustentar
inferências, análises e conclusões. Assim, podem-se levantar algumas questões
norteadoras: pode-se considerar o eucalipto uma monocultura no estado de Minas
Gerais? Em quais municípios concentra o plantio desta cultura? Qual a área possível de
expansão desta cultura em cada município do estado, na perspectiva do
desenvolvimento sustentável? Neste sentido, os resultados deste trabalho poderão
contribuir para a definição de políticas públicas mais adequadas à realidade do estado e
para a efetividade da gestão do território. Para analisar a monocultura do eucalipto
foram utilizados dois índices: índice de fatores condicionantes, formado por 10
indicadores utilizados no ZEE-MG, e o índice de restrição de monocultura,
considerando o índice de 40% ou mais da área plantada com apenas uma cultura, o
eucalipto, dentro do território de cada município. Os dados sobre os plantios anuais e o
estoque florestal são baseados em informações das empresas reflorestadoras,
consumidoras de matéria-prima florestal e complementado com aqueles computados
pelos órgãos estaduais de meio ambiente. Em alguns estados as estimativas de áreas
plantadas são realizadas por iniciativa de organizações de representação de classes que
congregam agentes econômicos da base florestal, com apoio de órgãos públicos ligados
ao meio ambiente. Nesses casos, parte dos pequenos plantios, realizados por produtores
independentes - não vinculados diretamente à reposição florestal obrigatória - não são
computados. Minas Gerais, ao contrário dos demais, é o estado onde a base de dados é a
mais completa e atualizada, pois é o único que dispõe de um inventário florestal,
baseado em imagens de satélites, realizado em 2005 e com estimativas atualizadas para
2006. O termo monocultura é normalmente disseminado como algo “ruim” por ser
insustentável. No entanto, a monocultura é praticada por algum motivo e, nesse sentido,
argumenta Spedding (1997), ela claramente apresenta também vantagens, especialmente
relacionadas ao contexto econômico. Segundo o mesmo autor, qualquer avaliação
envolve um balanço entre vantagens e desvantagens: a crítica usual é de que muitas das
avaliações são feitas no curto-prazo e acabam por evidenciar algumas vantagens,
enquanto que as desvantagens são percebidas apenas no longo prazo. Obtivemos como
resultado que, nas regiões Central e Rio Doce, concentram-se os dez maiores índices de
monocultura para o eucalipto, em especial naqueles municípios localizados no colar
(entorno) da região metropolitana do Vale do Aço. Na região do Jequitinhonha/Mucuri,
tradicional na produção de produtos florestais, verificou-se também altos níveis de
monocultura. Na região do Rio Doce, por exemplo, localizada no leste de Minas Gerais,

é possível expandir a área de florestas em até um milhão de hectares sem ocupar áreas
de produção de alimentos básicos como milho, feijão e arroz. E, de acordo com
Rezende e Botelho (2006), a expansão das plantações florestais, em forma dos Sistemas
Agroflorestais (SAFs), ao contrário, contribuiria para recompor a cobertura vegetal,
recuperar os solos e ainda fornecer alimentos na forma de grãos, leite e carnes. As
empresas do setor, principalmente nestes primeiros seis anos desta década, sustentadas
no crescimento interno, ainda que moderado, e nas cotações internacionais, montaram
suas estratégias de produção e competitividade. A necessidade de redução de custos e
ampliação da competitividade levou os diversos segmentos a aquisições, incorporações
e fusões e também à realização de investimentos que aumentassem a produção. Como
resultado houve um crescimento do mercado interno para os produtos florestais e o país
cresceu em importância na exportação de produtos como ferro-gusa, ferro-ligas, aço,
celulose e está ampliando os mercados de painéis e móveis. Estimativas recentes da
SEAPA (RODRIGUES, 2007) apontam um déficit anual entre 20 e 40 mil estéreos/ano
de madeira de florestas plantadas, no período 2008-2014, para atender a demanda
diversificada de vários setores consumidores em Minas Gerais, especialmente,
destinadas à produção de carvão vegetal e celulose. Há, portanto, necessidade de
ampliação, nos próximos sete anos, das plantações para algo próximo de 190 mil
hectares/ano, entre novos plantios e reformas, contra os atuais 150 mil hectares/ano,
visando a atender a crescente demanda e, assim, reduzir o impacto de um possível
colapso na oferta, o chamado “apagão florestal”.

Palavras-Chave: Monocultura; Desenvolvimento Sustentável; Eucalipto; Gestão do
Território.

Os Jargões da Sustentabilidade: uma discussão a
partir da produção científica nacional
Autores: Victor Souza Sgarbi, Maria Teresa Araújo de Lima, Claudinete de Fátima Silva
Oliveira Santos e Mariana Cavalcanti Falcão
Os estudos sobre a sustentabilidade têm apresentado um crescente interesse na
comunidade acadêmica. Este tema já não desperta o interesse apenas dos estudiosos da área
sócio-ambiental, mas também dos pesquisadores de temas como estratégia, competição,
gestão, dentre outros. A crescente preocupação vem ganhando força e o que era visto como
um empecilho já passa a ser considerado um diferencial estratégico em diversas empresas.
Entretanto, mesmo sendo considerados os avanços que o tema vem alcançando através
das constantes discussões que o rodeiam, é visível a pluralidade de termos utilizados para
definir a sustentabilidade, ou até mesmo das ações necessárias para alcançá-la.
Motivado por esta diversidade de termos foi realizada uma pesquisa bibliográfica nos
anais, disponíveis na internet, do Encontro da ANPAD, Encontro Nacional sobre Gestão e
Meio Ambiente – Engema, Simpósio de Engenharia de Produção – SIMPEP e nas revistas
eletrônicas RACe, READe, RAEe e Gestão.org, limitadas ao período de no máximo 5 anos de
sua publicação, onde buscou-se identificar os jargões relacionados ao tema Sustentabilidade
que são utilizados na produção acadêmica brasileira de Administração e Engenharia de
Produção.
Tanto o EnANPAD quanto o Engema são considerados pela comunidade científica
eventos de referência na área de Administração respaldados, ainda, pelos conceitos A e B de
avaliação do sistema Qualis da CAPES. Já o SIMPEP é um evento na área de Engenharia de
Produção cujas áreas temáticas são na área de gestão e uma delas está voltada para o tema
ambiental e sustentabilidade. Esse evento é avaliado com conceito A na área de Engenharias
pelo sistema Qualis da CAPES.
Já a seleção das revistas eletrônicas, cuja área de conhecimento é a Administração e
também são avaliadas no Qualis CAPES como A ou B, se deu em função de que estão
localizadas em Universidades ou Instituições tanto no nordeste como no sul e sudeste do país,
representando assim, uma diversidade de abrangência e visibilidade.
Foram excluídos da análise os artigos que utilizavam os termos “sustentável” e
“sustentabilidade” fora do foco da pesquisa. Após a triagem inicial restaram 65 artigos
publicados nos anais dos eventos e 3 publicados nas referidas revistas, sendo que deste último
apenas 2 se enquadram no foco da pesquisa. Para efeito de pesquisa foram considerados como
jargões os termos ou expressões repetidas, no mínimo, três vezes nos textos selecionados.
Nesta análise foram identificadas 48 expressões que podem ser consideradas com jargões da
sustentabilidade.
A pesquisa realizada sobre os jargões da sustentabilidade encontrados na produção
científica do período de 2003 a 2007 ora apresentada, caracteriza-se, quanto a sua natureza,
como descritiva, visto a coleta de dados e sua análise como fator determinante de ocorrência
dos fatos e como forma de buscar conhecê-los e verificá-los para, posteriormente, classificálos de acordo com o Modelo de Valor Sustentável de Hart e Milstein (2004). A análise dos
dados foi realizada de forma qualitativa e quantitativa, de forma a indicar a quantidade de
“jargões” utilizados, bem como de enquadrá-los no referido modelo (VERGARA 2006).
O referencial teórico do trabalho divide-se em duas partes. Na primeira, intitulada “A
sustentabilidade ao longo do tempo”, é realizado um resgate histórico do surgimento e
evolução da discussão entorno da sustentabilidade. A segunda metade é dedicada a
apresentação da Estrutura de Valor Sustentável de Hart e Milstein (2004), que partem,
inicialmente, de um modelo multidimensional de criação de valor para o acionistas.

O modelo é construído usando-se duas dimensões que são fontes de tensão criativa
para as empresas. O eixo horizontal evidencia a necessidade de crescimento da empresa e de
proteger as habilidades e potenciais organizacionais internos, e, ao mesmo tempo, de gerar na
empresa novas perspectivas e conhecimentos vindos de fora. O eixo vertical no modelo
demonstra a necessidade simultânea que a empresa tem de sustentar os negócios atuais e de
criar a tecnologia e os mercados de amanhã. A junção dessas duas dimensões forma uma
matriz com quatro dimensões distintas do desempenho crucial para a geração de valor ao
acionista
Após o levantamento dos jargões eles foram classificados de acordo com o Modelo de
Valor Sustentável de Hart e Milstein (2004), que separa em quatro quadrantes as ações de
sustentabilidade que geram valor ao acionista. Os quadrantes foram criados após a
sobreposição de dois eixos, um de tempo – hoje e amanhã – e outro de local – interno ou
externo à empresa. Com o modelo de valor sustentável criado, os autores realizaram pesquisa
bibliográfica a fim de identificar os “jargões” da sustentabilidade e classifica-los conforme o
modelo. O resultado é apresentado por Hart (2005) e é utilizado como guia para a realização
deste trabalho.
O enquadramento dos jargões encontrados durante a pesquisa nos quadrantes
específicos dá a diversas empresas a possibilidade de planejar suas ações seguindo os
preceitos da sustentabilidade, sendo necessário que a empresa dedique-se a atender os quatro
quadrantes.
A realização do presente estudo proporcionou uma maior compreensão das palavras e
termos de domínio da sustentabilidade, demonstrando ser possível agrupá-las através do uso
de modelos e perspectivas de atração de valor ao acionista.
Durante o processo de pesquisa pôde-se observar que, com o passar dos anos, é
crescente o número de publicações acerca da sustentabilidade nos anais de congressos, porém
é inversamente proporcional quando se tratam dos periódicos pesquisados.

CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL - ESTUDO COMPARATIVO ENTRE SELOS
VERDES TIPO 1
RESUMO EXPANDIDO
A partir da década de 1960, os problemas ambientais começaram a ser discutidos de
maneira aprofundada em razão da percepção que os recursos do planeta não são ilimitados. O
termo sustentabilidade ganha força e notoriedade no mundo dos negócios a partir da década
de 1980. As organizações começam a promover a integração dos interesses dos negócios, com
as questões ambientais e as necessidades da sociedade, em resposta aos consumidores mais
conscientes e mais exigentes na escolha de produtos e serviços de empresas que se preocupam
com o bem estar da sociedade e do meio ambiente.
Nesse contexto, surgiu um “mercado verde” e fabricantes passaram a utilizar o
marketing como uma ferramenta para informar suas práticas socioambientais e conquistar os
novos “consumidores verdes”. A alternativa encontrada para demonstrar suas boas práticas
ambientais foi a criação dos selos ambientais, que são estampas encontradas nos rótulos dos
produtos enfatizando os aspectos positivos do produto em sua essência ou no processo
produtivo.
Atualmente há uma grande quantidade de selos advindos de empresas especializadas,
associações de classe, consultorias, ONG´s e Estado, sendo que cada certificadora possui uma
metodologia e um critério diferente para emissão de certificados, porém tentam em diferentes
graus, alcançar pelo menos três objetivos: despertar a consciência nos consumidores e nas
empresas dos propósitos dos programas de rotulagem ambiental; aumentar a consciência e
entendimentos dos aspectos ambientais de um produto que recebe o rótulo e influenciar na
escolha do consumidor ou no comportamento do fabricante.
Com o interesse das empresas em âmbito global, em não perderem seu mercado para
outras empresas que se preocupam com aspectos ambientais, multiplicaram-se rótulos de
“auto-declaração”, usando termos como “reciclável”, “biodegradável”, “sem CFC”. Com isso
gerou-se uma dúvida por parte da sociedade em relação à veracidade dessas rotulagens.
Aparece então a necessidade de padronizar em nível internacional a utilização destes rótulos,
tanto para aumentar a perceptibilidade e credibilidade da rotulagem ambiental entre os
consumidores, quanto para reduzir custos dos fabricantes, visto que seus produtos estão
sujeitos a diferentes mercados onde os rótulos estão sendo adotados. A série ISO 14020
estabelece princípios e critérios para padronização na rotulagem ambiental.
O objetivo geral deste estudo foi comparar os programas de rotulagens ambientais da
Alemanha, União Européia, China, Estados Unidos, Cingapura e Brasil, dentro dos conceitos
de desenvolvimento sustentável. Esta análise comparativa tem como objetivos específicos:
verificar quais são os pontos em comum de cada programa bem como aspectos positivos e
negativos; compreensão das diferenças entre programas baseados em influências econômicos
e culturais de cada país; averiguar as mudanças ocorridas após a certificação.
O presente estudo baseia-se no método de pesquisa qualitativa e exploratória. Para a
etapa exploratória foram realizados levantamentos em fontes secundárias, envolvendo
levantamentos bibliográficos, bem como de pesquisas já efetuadas sobre o tema em estudo.
Estes levantamentos ajudaram a definir o problema de pesquisa e identificar questões-chave
sobre o assunto, além de critérios valiosos para a pesquisa.
Neste trabalho foi utilizado o método de procedimento comparativo, pois permitiu
analisar os dados obtidos de maneira concreta, deduzindo os elementos constantes e gerais do
estudo. Assim, a metodologia adotada permitiu que fossem classificados os países escolhidos
(Alemanha, da União Européia, China, Estados Unidos Cingapura e Brasil) por meio de

apontamento de vínculos causais, entre os fatores de desenvolvimento econômico de cada um
deles. Para o fundamento teórico do artigo foram pesquisadas fontes bibliográficas nacionais
e internacionais. As análises das variáveis ambientais e sociais foram realizadas de forma
qualitativa. O presente estudo analisou as informações obtidas pela documentação e
exploração bibliográfica para compreender os diferentes métodos de classificação e
estabelecimento de rotulagens ambientais.
Os principais resultados encontardos foram que programas de rotulagem ambiental
podem ser analisados sob seus efeitos sobre o meio ambiente e seus efeitos sobre a
competitividade internacional. Ficou claro que os programas de rotulagem ambiental em
países desenvolvidos como Alemanha, Estados Unidos e União Européia foram concebidos
sob os conceitos de responsabilidade ambiental, enquanto na China, no Brasil e em
Cingapura, ou seja, países em desenvolvimento, os programas de rotulagem ambiental foram
concebidos com objetivo comercial. Porém, mesmo com o apelo comercial, os selos verdes
são ainda um instrumento para auxílio no desenvolvimento para uma consciência ambiental,
de maneira a divulgar os benefícios das mudanças comportamentais de consumo e sobre os
impactos que ocorrem a partir delas. Além disso, as empresas são pressionadas a adotarem
processos de produção mais limpa.
O sucesso da implementação do rótulo ambiental está intimamente ligado à aceitação
do mesmo pelo mercado consumidor, ou seja, os certificadores precisam conhecer seu
mercado e a comunicação deve ser eficiente.
Finalmente, os selos em abrangência local estimulam os integrantes desse mercado a
adotarem práticas ambientais garantindo um diferencial. Os outros selos que têm alcance
internacional passam a constituir barreiras comercias, visto que os produtores que querem
exportar devem adquirir o selo do país importador. No entanto, há dificuldade de obtê-lo
devido a diferentes critérios, tecnologias no processo produtivo e utilização de recursos.
As principais contribuições teóricas do artigo foram que os programas de rotulagem
ambiental devem prezar pela transparência e veracidade das informações para que seus
objetivos sejam alcançados, pois somente assim, os mesmos terão credibilidade junto ao
mercado consumidor e incentivarão as empresas a adotarem processos produtivos mais
limpos.
Fica evidente a necessidade da harmonização entre os programas existentes, tanto para
evitar a falta de clareza a respeito disso entre os consumidores, quanto para reduzir custos dos
fabricantes que devem se adequar a diferentes mercados, com critérios específicos
relacionadas às suas necessidades.
Nos países em desenvolvimento, a rotulagem ambiental não se constitui como um
diferencial, mas sim como uma exigência para a permanência no mercado externo, o que
caracteriza uma barreira comercial não-tarifária.
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De modo geral, o planeta Terra evidencia a chegada do limite de suportabilidade para
vários problemas ambientais. O desgaste da camada de ozônio, o aumento do efeito estufa e
as reduções de biodiversidade são exemplos de fenômenos de caráter planetário que,
acompanhados de pronunciamentos acerca de severos distúrbios climáticos e da possibilidade
do desaparecimento do ecossistema terrestre, ensejam debates de todas as ordens, os quais
incluem a necessidade de revisão e o desenvolvimento de novos modelos de gestão
organizacional. Especificamente no campo dos agronegócios, essa discussão é extremamente
pertinente, principalmente quando são levados em consideração os mecanismos tecnológicos
orientados para incremento da produção e sua estreita relação com os problemas ambientais.
Ocorre, entretanto, que o processo de busca por modelos de gestão mais sustentáveis
parece implicar em uma mudança no foco de análise, que evolui de uma lógica
predominantemente econômica e quantitativa para uma análise múltipla privilegiando outras
dimensões (e.g. ambiental e social). Nesse contexto, aumentar a produtividade, os lucros e os
empregos, por exemplo, não é suficiente no gerenciamento dos objetivos de uma organização,
pois essas são apenas partes dos elementos que compõem o sistema. As organizações dos
agronegócios (e.g. unidades de manejo florestais, agroindústrias, cooperativas) que pretendem
a sustentabilidade devem adotar modelos gerenciais que incorporem os interesses de outros
componentes/indivíduos que também se inter-relacionam e cuja disposição constitui a
organização do Sistema Agroindustrial como um todo.
Visando contribuir para a operacionalização das idéias ainda conceituais que
envolvem a sustentabilidade nas organizações, Shrivastava (1995) propõe o “Modelo
Gerencial Ecocêntrico – MGE”, o qual sugere que a mudança na atuação das organizações
depende de uma orientação gerencial com uma nova visão do ambiente, produção e consumo,
riscos financeiros e antropocentrismo. Esse modelo tem sido utilizado como perspectiva
teórica em trabalhos acadêmicos orientados à busca da sustentabilidade nos agronegócios,
especificamente para auxiliar na classificação do modelo gerencial adotado nas organizações
(tradicional x ecocêntrico). Neste estudo, apresentam-se três estudos de caso realizados em
organizações que integram dois setores funcionais do Sistema Agroindustrial (i.e. produção
de matéria-prima e transformação agroindustrial), nos quais foram aplicados o MGE.
Diante disso, um questionamento importante a ser feito é: como o “Modelo Gerencial
Ecocêntrico – MGE” tem sido aplicado em pesquisas no âmbito dos agronegócios e quais as

suas contribuições para a classificação do modelo gerencial adotado nas organizações? O
objetivo é revisar as contribuições do MGE para a classificação do modelo gerencial adotado
nas organizações estudadas e, com isso, refletir sobre a possibilidade de generalizações
analíticas das proposições teóricas que balizam o mesmo (i.e. organizações sustentáveis são
aquelas que adotam uma visão mais ampla do ambiente, produção e consumo, riscos
financeiros e antropocentrismo).
A metodologia de pesquisa utilizada no presente estudo foi influenciada especialmente
pela perspectiva de Yin (2005), a partir da qual o estudo de caso representa uma estratégia de
pesquisa que busca examinar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto, com uma
abordagem qualitativa que visa servir a diferentes propósitos, tais como explorar situações da
vida real cujos limites não estão claramente definidos, descrever situações do contexto
investigado e explicar variáveis causais de determinado fenômeno em situações complexas.
Além disso, os estudos de caso são considerados generalizáveis em relação a proposições
teóricas (i.e. generalização analítica) e não a populações ou universos (i.e. generalização
estatística). Nessa perspectiva, casos individuais podem ser usados para uma confirmação
independente de proposições específicas, o que pode auxiliar o pesquisador a perceber
padrões com mais facilidade. No presente estudo, optou-se pelo estudo de caso chamado
comparativo (i.e. múltiplo). A operacionalização e análise dos resultados dos três estudos de
caso apresentados no presente trabalho são realizadas qualitativamente. Desta forma,
compartilha-se das idéias de Roesch (2005) e considera-se a pesquisa qualitativa como uma
alternativa metodológica que pode ser apropriada para a estratégia de estudo de caso.
O resultado deste estudo sustenta a possibilidade de generalizações analíticas e sugere
a utilização do MGE para a classificação dos modelos gerenciais adotados em outras
organizações. Entretanto, essa constatação só pode ser feita quando analisada na perspectiva
dos estudos como um todo. Quando os estudos de caso são considerados isoladamente,
diferentes processos reguladores (i.e. mecanismos aos quais os objetivos das organizações são
submetidos) são manifestados. Enquanto o caso da agroindústria florestal e o caso das
unidades de manejo florestais parecem sinalizar que a sustentabilidade esteja sendo conduzida
por mecanismos reguladores externos (i.e. mercado), o caso da cooperativa sugere que os
processos reguladores sejam internos à organização, onde os valores associados à preservação
ambiental parecem estar bem-internalizados pelos indivíduos que compõem a organização
(e.g. Ecocitrus). Neste sentido, sugere-se a identificação de diferentes processos reguladores e
suas influências na transição de um modelo gerencial tradicional para um modelo ecocêntrico
como um tema importante a ser explorado em estudos futuros.
Palavras-chave: Modelo Gerencial Ecocêntrico, Sustentabilidade, Agronegócios, Múltiplos
Casos.

Análise da Efetividade do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais em Pequenas e
Médias Empresas

Marcos Carvalho
Kátia Madruga

Resumo do Trabalho

O tema saúde ocupacional, segurança do trabalhador e riscos ambientais faz parte da
discussão a respeito da gestão da qualidade total no meio empresarial. Estudos tratando das
teorias e práticas em gestão organizacional apontam a necessidade de que estes assuntos
sejam abordados dentro de uma perspectiva integrada e preventiva. Por este motivo, surge
uma série de programas nacionais e internacionais com orientações que visam prevenir a
ocorrência de falhas que possam impactar a saúde dos trabalhadores e o meio ambiente. Neste
contexto, temos o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, preconizado pela
Norma Regulamentadora de nº 9, do Ministério do Trabalho e Emprego brasileiro.
Os riscos presentes nos ambientes de trabalho causam problemas de saúde nos
trabalhadores devido ao tempo em que os mesmos ficam expostos e a intensidade do agente
causador dos riscos. O PPRA é muitas vezes entendido, por parte dos trabalhadores, como
uma ação relativa à questão ambiental, não como um programa de prevenção dos riscos
presentes no ambiente de trabalho. Além disto, está expresso no texto da Lei que o PPRA
deve levar em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. A
observação empírica, contudo, tem demonstrado que este quesito não é relevante para os
profissionais que o elaboram.
Grandes empresas possuem, por força de Lei, estrutura própria para elaborar e
implementar este e outros programas de prevenção. Entretanto, micros, pequenas e médias
empresas não possuem estrutura própria e, quando elaboram PPRA, o fazem com empresas
especializadas em Saúde e Medicina do Trabalho contratadas para prestar o serviço. De
acordo com esta norma, a elaboração, a implementação, o acompanhamento e a avaliação do
PPRA poderão ser feitas pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho – SESMT ou por pessoa ou equipe de pessoas que, a critério do
empregador, sejam capazes de desenvolver o disposto nesta NR.

Este artigo está baseado numa investigação de mestrado que teve por objetivo analisar
a efetividade do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) em pequenas e médias
empresas.
Para tanto foram propostas as seguintes questões para esta investigação: 1) A saúde do
trabalhador e a preservação do meio ambiente são preocupações presentes na gestão de micros
e pequenas empresas?; 2) A proteção do meio ambiente e dos recursos naturais são
considerados na elaboração do PPRA?
Para a realização da pesquisa optou-se pelo método de estudo de caso. Estabeleceu-se
como critério que a coleta seria realizada junto a uma amostra de empresas de diferentes
setores econômicos. A área de amostragem foi um município localizado no Vale do Itajaí.
Desta forma chegou-se a um grupo de cinco empresas ou cinco PPRAs válidos.
Para a análise dos documentos foi elaborada uma tabela. Esta se baseou nos cinqüenta
e seis itens da Norma Regulamentadora nº 9 que possuem código que remetem à Norma
Regulamentadora nº 28 – Fiscalização e Penalidades, ou seja, itens passíveis de multas, e
outros que auxiliam na análise dos PPRA. A ferramenta apresenta cada item com três colunas
possíveis: A = Atende o item especificado; NA = Não Atende; AP = Atende em Parte. Desta.
forma, foi possível comparar os documentos obtidos junto às cinco empresas.
Os resultados apontaram que o PPRA não tem sido utilizado nas pequenas e médias
empresas como um programa de “prevenção” de riscos ambientais tanto no que diz respeito
ao ambiente interno quanto externo das empresas.
A amostra empírica demonstrou que a abordagem preventiva quanto à saúde
ocupacional e ao risco ambiental não são consideradas. Também se constatou nos documentos
analisados que não há qualquer referência à proteção do meio ambiente e dos recursos
naturais. Os resultados demonstraram a falta de cuidado com as questões relativas aos
aspectos e impactos ambientais.
De um modo geral, existe uma falta de interesse dos micro e pequenos empresários,
dos órgãos fiscalizadores do governo bem como falta de informação por parte dos próprios
trabalhadores, com relação à preservação do ambiente e, como conseqüência, da saúde do
trabalhador e de toda a comunidade.
Uma das limitações desta pesquisa é o fato da amostra ter sido bastante limitada, isto
ocorreu devido à dificuldade enfrentada na obtenção de PPRAs válidos de diferentes setores.
Conseqüentemente recomendamos que a pesquisa seja realizada em outras regiões e com
outras amostras de pequenas e médias empresas. Além disto, recomendamos que outras

investigações discutam temas como “envolvimento dos trabalhadores na formulação do
PPRA” e “alternativas para a efetividade do PPRA junto às pequenas e médias empresas”.
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Resumo
Um projeto de gerenciamento dos resíduos provenientes dos laboratórios de ensino da
Faculdade de Química da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) está
sendo implementado. Na primeira etapa foi feito um estudo de caso caracterizando o conjunto de
resíduos totais e separando-os em grupos de compatibilidade química. Na segunda etapa foi
confeccionado um software com banco de dados relacionados que interage com a realidade
laboratorial decorrente do resíduo. Com isto torna-se o gerenciamento dos resíduos laboratoriais
um processo otimizado, ideal para uma Instituição de Ensino Superior onde o problema não é a
quantidade, mas a diversidade de resíduos.
1.Introdução
Sistemas de gerenciamento de resíduos exige um planejamento anterior a qualquer ação
envolvida. É necessário o desenvolvimento de uma metodologia que se enquadre ao
gerenciamento, para que o estudo esteja orientado ao propósito inicial, aproveitando os dados e
tendo como resultado uma visão abrangente dos objetos, tomando ações orientadas por
semelhança de aspectos.
O gerenciamento de resíduos na Faculdade de Química (PUCRS) é abordado utilizando
um software desenvolvido para este fim, onde todo o processo trabalha no mesmo modo que o
sistema do software, onde dados são visualizados, e se comportam conforme a informação
computada pelo monitor da disciplina ou funcionário, indicando seu procedimento de manuseio,
tratamento e estoque em grupos pré-definidos. Tudo com o intuito de reutilizar resíduos como
reagentes após simples tratamento, amenizar a periculosidade dos rejeitos em estoque e diminuir
o volume de rejeitos que vão para o aterro.
2.Metodologia
2.1 Estudo de Caso
No local de armazenamento os resíduos são reconhecidos vias informações dos rótulos, e
com o auxílio de um aplicativo de banco de dados utilizando o Microsoft Acces®, desenvolvido
pelo autor, são armazenadas as informações referentes a cada frasco de resíduo. Após as
informações serem computadas e salvas, o aplicativo gera um número automático em ordem
crescente para cada frasco, que é colocado no rótulo, após o frasco é colocado na estante.
No ínicio do processo foi definida uma maneira segura de armazená-los, para que não
consigam reagir entre si e assim evitar acidentes graves.
Para isto foi utilizada uma classificação que é a síntese de outras duas, adequadas aos
rejeitos da FAQUI/PUCRS, esta classificação foi elaborada seguindo os princípios das
instituições,Vanderbilt Environmental Health and Safety,e, American Chemical Society Task
Force

2.2 Gerenciamento e ferramentas
Cada acontecimento na aula prática é anterior a um dado acontecimento/informação
significando que se pode trabalhar com informações relacionadas, obtendo dados, prevendo
acontecimentos e monitorando-os através disto. Assim é necessário que todos os requisitos da
ação presente estejam em ordem, onde estes requisitos são as informações a serem observadas.
Têm-se duas possibilidades, (produtos e resíduos), para cada uma destas se tem os
seguintes procedimentos que dependem das informações qualitativas e quantitativas da matéria:
a)Descarte comum;
b)Retorno aos reagentes;
c)Tratamento (físico-químico ou biológico);
d)Neutralização;
e)Descarte como rejeito.
A missão deste processo é sempre tentar fazer que o resíduo siga algum destes caminhos
em ordem de prioridade, que dependerá de suas características:
a) Reutilizá-lo normalmente como reagente sem processo de tratamento;
b) Tratá-lo para que retorne ao seu estado de reagente, não sendo obrigatório ser o mesmo
de antes das reações;
c) Descartado como lixo comum, esgoto comum ou lixo sólido comum, respeitando os
parâmetros da Resolução nº. 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio
Ambiente-CONAMA, para o caso dos líquidos;
d) Tratá-lo para questão anterior;
e) Tratá-lo, tendo a periculosidade amenizada e dispô-lo em seu grupo de rejeitos;
6) Dispô-lo diretamente como rejeito em grupo apropriado.

3.Resultados
3.1 Estudo de caso
Com o gráfico gerado pelo aplicativo é possível determinar qual grupo de resíduos tem o
maior volume. O grupo 1-B que representa as soluções ácidas apresentou um volume de 402,720
L (56,8%). O grupo 4-A que representa os compostos orgânicos com mais de 8 carbonos sem
halogênios, ou cadeias cíclicas apresentou um volume de 130,250 L (18,3%). O grupo 4-AS que
representa os solventes orgânicos apresentou um volume de 73,250 L (10,3%). E o grupo 1-A,
das soluções alcalinas apresentou um volume de 37,470 L (5,2%). O somatório dos 6 grupos
restantes não chegam a um valor de 10% .
3.2 Gerenciamento e aplicativo
Em uma prática de Química Geral que utiliza 12 reagentes, sendo 6 reações, onde são
gastos 3 mL de cada reagente por grupo. Obteve-se um decréscimo em torno de 99,77 % do

volume de resíduos após ser aplicada a metodologia de tratamento gerada pelo software a partir
de dados de pH e volume.
Os resultados dos resíduos com baixo ponto de fusão são mais interessantes do ponto de
vista financeiro, chegando a ter até uma economia de R$ 56,60 por aula em função do solvente, e
com um fácil procedimento de tratamento.
4.Conclusões
O grupo das soluções ácidas e dos ácidos concentrados (1-B) foi o que representou maior
participação do total dos resíduos. Estes podem ser neutralizados com NaHCO3 comercial para
evitar-se uma reação exotérmica, com uma boa relação custo/benefício. Nos resíduos de soluções
ácidas com metais pesados, primeiramente seria adicionado NaOH comercial para precipitação
dos metais, após uma neutralização com um resíduo de solução ácida sem contaminação. Sendo
este processo a primeira ação a ser tomada.
É necessário o apoio de toda a comunidade acadêmica, e consciência que todo o rejeito
deva ser coletado para que o gerenciamento funcione.
Digamos que foi gerado um resíduo que é uma solução de NaSO4, este resíduo pode ser
descartado na pia do laboratório, mas, se isto for feito este resíduo deixará de ser um agente
neutralizante de outro resíduo com pH um pouco baixo, e ainda estaremos perdendo dados
quantitativos para um controle mais abrangente.
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Resumo
Dois temas se destacaram na última década do século XX: a globalização dos mercados,
que levou a concorrência organizacional a uma dimensão mundial, e o aumento da
preocupação ambiental, traduzida pelo desejo de harmonizar a aparente contradição entre o
desenvolvimento e a preservação do meio ambiente. Procurando se inserir neste novo
contexto, as organizações passaram a investir em qualidade evoluindo para uma abordagem
gerencial orientada pelo tratamento abrangente das relações entre a atividade
organizacional, os empregados, os fornecedores, os consumidores, a sociedade e o meio
ambiente. O seu papel na garantia de preservação do meio ambiente e na definição da
qualidade de vida da sociedade como um todo é notório de tal forma que a responsabilidade
socioambiental das organizações deixou de ser uma mera questão de sobrevivência para se
tornar uma preocupação de ordem estratégica. Inserido neste contexto, este artigo se propõe
a apresentar os resultados de uma atividade realizada em parceria entre uma Associação
Tradicionalista e um grupo de empresas dos mais diversos setores econômicos que se
uniram para promover uma ação sustentável durante um rodeio internacional que está na
sua 14ª edição e faz parte do calendário de eventos nacional. O objetivo do estudo pode ser
sintetizado em: evidenciar os aspectos econômicos, sociais e ambientais da ação entre as
organizações parceiras que permitem caracterizá-la como uma ação sustentável. A
estratégia de pesquisa foi o estudo de caso. A metodologia de intervenção foi caracterizada
como uma pesquisa-ação e foi constituída de três fases fundamentais: diagnóstico da
situação, organização da estrutura de ação e a implantação de ações sustentáveis. Para
tanto, criou-se dois grupos. O primeiro, formado por alunos e professores de uma
Instituição Federal de Ensino Superior, que foi responsável pela gestão do processo
envolvendo as ações de planejamento, coordenação e controle dos resultados. Organizaouse o segundo grupo de execução do projeto que foi formado por doze (12) catadores de
materiais recicláveis que são vinculados ao Lar Vila das Flores, esta uma entidade sem fins
lucrativos que atende a uma comunidade carente da cidade de Santa Maria, sendo este
grupo denominado de “Sentinelas do Meio Ambientchê”. Após, buscou-se a parceria do

meio empresarial reunindo um grupo de doze (12) empresas que juntamente com a
Associação Tradicionalista, financiaram integralmente as atividades do projeto por meio de
doações monetárias ou dos materiais e equipamentos necessários ao seu desenvolvimento.
Por fim, organizou-se o material instrucional que envolveu a confecção de panfletos e
faixas educativas, assim como o material para a coleta seletiva do lixo procedendo-se à
execução da ação. A Associação Tradicionalista onde se desenvolveu o trabalho foi
fundada em 30 de outubro de 1955 sendo um ponto turístico da cidade de Santa Maria/RS.
As suas dependências possuem condições para a realização de eventos campeiros além de
atividades hípicas, artísticas, culturais e de eqüoterapia. O rodeio internacional que deu
origem à iniciativa descrita neste artigo é promovido anualmente por esta entidade sendo
que em março de 2008 aconteceu a 14ª edição onde foram desenvolvidas as ações
sustentáveis relatadas. O evento reúne em torno de vinte e cinco mil (25.000) pessoas, entre
participantes e visitantes oriundos de várias regiões do Brasil, do Paraguai, da Argentina e
do Uruguai, o que expressa a sua grandiosidade e importância para a cidade de Santa Maria
e para o movimento tradicionalista do Rio Grande do Sul. O rodeio apresentou um
crescimento expressivo de laçadores e de público em geral ao longo de sua existência. Este
crescimento exigiu novas ações por parte da instituição que o abriga no sentido de
promover a melhoria das condições de infra-estrutura para as pessoas que o freqüenta o que
motivou o desenvolvimento das ações descrita neste estudo. A realização desta pesquisaação permitiu evidenciar o caráter sustentável da ação desenvolvida uma vez que foi
possível visualizar as dimensões econômica, social e ambiental da sustentabilidade
evidenciadas na literatura por meio de uma metodologia intervencionista que possibilitou a
mudança de postura de muitas pessoas envolvidas. O depoimento da patronagem da
entidade assim como de muitos participantes do evento destacaram a importância da ação e
as evidências de que algo diferente estava acontecendo nas suas dependências naquele
período. Dentre os principais objetivos desta iniciativa destaca-se a inclusão social das
famílias de baixa renda assim como o fortalecimento da responsabilidade social dos
parceiros. Além disso, o fato de que entende-se que esta ação traz uma parcela de
contribuição para o movimento em prol da preservação e manutenção das condições do
meio ambiente, não só para as gerações presentes, mas também para as futuras, conforme
preconizam as idéias da sustentabilidade. A escolha entre uma ação e outra, por uma
sociedade não sustentável ou por uma sociedade sustentável, será a medida da
responsabilidade dos indivíduos como seres morais e depende de suas concepções. Diante
disso, a busca por uma sociedade sustentável deverá incluir um esforço integrado e
contínuo das organizações e da sociedade em busca da excelência ambiental. Ao mesmo
tempo, é preciso incorporar uma sólida base educacional das pessoas procurando o
desenvolvimento da competência ambiental de cada um, assim como, a competência
ambiental das organizações e da sociedade como um todo. Isto passa pelo desenvolvimento
de ações desta natureza, mas também pela necessidade de sólidas políticas públicas que
respaldem a promoção desta nova consciência.
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No financiamento de políticas de desenvolvimento regional no Brasil, o papel do
Estado é imprescindível, ainda que tenha beneficiado elites locais e deixado regiões
estagnadas. Esses efeitos podem ser atenuados com políticas em que os novos créditos sejam
vinculados aos objetivos alcançados pelos projetos executados. Já, o cumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal não chega a ser uma agravante dos desequilíbrios regionais, mas
requer políticas mais eficientes de desenvolvimento. Quanto ao efeito do sistema de crédito
sobre esses desequilíbrios, sobressai a concentração dos financiamentos nas regiões mais
desenvolvidas. Essas constatações associadas à dinâmica do desenvolvimento sócioeconômico sustentável de Celso Furtado completam o arcabouço teórico deste artigo.
São bastante conhecidos e difundidos os esforços do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (MPOG) na produção de metodologias para avaliar o desempenho de
DMUs (Decision Making Units) da esfera pública. Porém, todos os instrumentos empregados
são dirigidos para dentro das DMUs, ou seja, para a avaliação de desempenho de cada uma
individualmente.
Para fins da presente análise, entende-se DMU como sendo o Município, o Estado, o
Distrito Federal, a União, a região, a organização pública, o programa, o projeto, a ação de
governo, etc – enfim, qualquer unidade tomadora de decisão envolvida com o
desenvolvimento urbano regional.
Nessas condições, o presente trabalho objetiva, num primeiro momento, propor um
modelo de fronteira estocástica com elementos Furtadianos para análise do grau de eficiência
inter-DMUs promotoras do desenvolvimento regional e urbano brasileiro. Em seguida, o
referido modelo é estimado para os municípios catarinenses e suas 30 Secretarias de
Desenvolvimento Regional através do método SFA (Stochastic Frontier Analysis). A análise
SFA é um ferramental de recentíssima geração que permite estimar funções de produção de
fronteira estocástica de eficiência, cujos múltiplos produtos podem ser agregados por
regressão canônica. O método de envelopamento de dados (Data Envelopment Analysis –
DEA), que também tem sido amplamente utilizado na análise comparativa de eficiência, não
sofre restrição para processar múltiplos produtos, porém é baseado em programação
matemática, sendo essencialmente determinístico.
Na seqüência do trabalho, são analisadas as relações entre o produto regional e
urbano, a oferta regional de crédito e alguns fatores de sustentabilidade (fatores dinâmicos
para Furtado, ou dynamic capability para outros autores).
Os resultados obtidos não são conclusivos, pois a cobertura amostral temporal é
insuficiente para inferências estatísticas definitivas.
Não obstante, apurou-se um bom número de aspectos a respeito do perfil do
desenvolvimento regional e urbano em Santa Catarina.
O produto regional e urbano mostrou-se bastante sensível às variações no consumo
residencial de energia elétrica, na população total com 16 a 65 anos e na relação entre
despesas de pessoal e outras despesas correntes. Isso traduz uma política de aplicações
grandemente focada no financiamento à habitação.

Não se encontrou relação estatisticamente significante entre a eficiência técnica na
produção regional e urbana e o próprio produto. Isso tem sentido, porque o que define um
município como Pareto-ótimo é a habilidade dos gestores públicos na combinação dos fatores
de produção.
O grau de eficiência nas ações de desenvolvimento regional e urbano nos municípios
mais eficientes dependeu, em boa medida, dos níveis da atividade econômica e especialmente
do equilíbrio entre os setores primário e terciário. Considerando que um bom número deles é
de porte médio a pequeno, pode-se supor que nessas municipalidades, muitas delas com
processos de urbanização em curso, há maior dedicação e cuidado na aplicação dos recursos,
do que naquelas com urbanização mais adiantada e economias industriais fortes.
Outro indicativo desse aspecto é a elevada significância do coeficiente de regressão
negativo que acompanha a taxa de urbanização. Isso significa que a propensão à eficiência
tende a diminuir, na medida em que as ações de desenvolvimento sejam implementadas em
municípios mais e mais urbanizados, e vice-versa.
Ainda com respeito à eficiência do produto, constatou-se que nos municípios
considerados mais eficientes, ela acompanhou persistentemente os incrementos havidos nas
transferências governamentais. Isso reprisa a evidência sobre a aplicação mais cuidadosa
detectada para os pequenos municípios. Com relação aos mais ineficientes, há indícios de que
quanto mais recursos o governo tenha lhes destinado, mais ineficientes eles se mostraram.
Quanto à concentração de crédito nos municípios mais desenvolvidos, verificou-se que
12 regionais responderam por cerca de 80% do total financiado. E que aproximadamente 67%
desses recursos foram para 6 secretarias que jurisdicionam os municípios mais desenvolvidos
do Estado e melhor posicionados no ranking de fatores de sustentabilidade, embora muitos
deles não estejam entre os mais eficientes. Nessas condições, a alocação estaria inadequada,
desde que o critério fosse a destinação de recursos aos municípios menos desenvolvidos, mais
carentes de fatores de sustentabilidade e menos ineficientes.
Para alavancar novas diretrizes, é preciso decisão política. Principalmente, quanto ao
financiamento preferencial aos municípios mais eficientes e, dentre esses, aos mais
necessitados de fatores de sustentabilidade. Isso abrandaria os desequilíbrios regionais e
revigoraria o mercado, cujo maior dinamismo sustentaria o desenvolvimento. O alcance de
patamares superiores de desenvolvimento, por sua vez, realimentaria o processo.
Isso demandaria algum tempo. Até lá, se a jornada acontecer, a análise de fronteiras
estocásticas de eficiência terá se disseminado e consolidado no país. Dependendo do tempo
decorrido e da evolução das pesquisas de satisfação dos cidadãos, é provável que já se esteja
trabalhando, também, com fronteiras estocásticas de eficácia.
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Atualmente movimentos de resistência a ações humanas devastadoras do meio ambiente são
variados, seja na forma de organização da reação, seja no aspecto da dimensão geográfica. Em
uma frente, esse artigo enaltece as vozes contra a degradação ambiental, com foco na flora,
fauna e ambientes naturais circunscritos usando a poesia contida em cinco obras da Música
Popular Brasileira do Nordeste (MPB-NE) Rural, dos autores nordestinos Vital Farias,
Sebastião Dias, Eugênio Avelino, Augusto Jatobá e Ivanildo Villanova. Como forma de dar
suporte teórico à análise, assim como de ressaltar o spectrum de possibilidades de atuação
social, as vozes da resistência são contextualizadas utilizando-se contribuições onde
dimensões políticas, sociais, ambientais e culturais se entrelaçam (Escobar, 1992; 1995; e
1998; Gasper, 1996; Edwards, 1989; e Dallmayr, 1996), dando conformidade específica às
práticas de reação dos atores no mundo real. Em países do terceiro mundo têm surgido
atualmente movimentos diversos (Escobar, 1995), onde vozes de resistência se avolumam em
relação a experiências de imposição de estilos de comportamentos alienígenas, em nome da
pretensa ‘modernidade’, aplicados em comunidades locais. Apresenta-se parte da literatura
que trata da crítica ao tipo de intervenção a que sociedades menos desenvolvidas se sujeitam,
no mais das vezes, impostos por padrões sócio-culturais completamente alheios aos das
comunidades locais. Além disso, faz-se referência aos movimentos sociais de resistência à
implantação de moldes ocidentais de comportamento, tanto na América Latina como em
várias partes do mundo, principalmente a partir dos anos 1980s, enfocando as importantes
contribuições de Escobar (1992, 1995), Gasper (1996), Edwards (1989) e Dallmayr (1996).
No contexto do objetivo central do artigo, tais contribuições serão usadas como suporte à
adjetivação ‘sem eco’ dada às vozes da resistência dos compositores-cantadores-letristas da
MPB-NE Rural, visto que contemplam elas os construtos de resistência ao caráter impositivo
de culturas alienígenas, sempre presentes na atuação específica do interventor externo. À luz
das concepções teóricas analisadas, conjectura-se atuação mais consciente por parte de
movimentos sociais, por exemplo, através de ONGs nordestinas de linhagem cultural.
Peterson (2000) afirma que todo processo ecológico envolve o comportamento humano e a
ecologia política, portanto, se traduz em importante suporte para a análise integrada da
dinâmica sócio-ambiental. Escobar (1998), alternativamente, analisa a conservação da
biodiversidade usando as dimensões da ecologia política e suas inter-relações com
movimentos sociais. Segundo ele, a conservação da biodiversidade deve ser concebida como
um construto permeado por cultura e natureza, contemplando uma rede de interações, de
localidades e atores, através dos quais conceitos, políticas, culturas e ecologias são
contestados e negociados. Nessa perspectiva, vislumbra-se, no presente artigo, a possibilidade
de movimentos sociais de natureza ambientalista no Brasil contemplar dimensões envolvendo
apego cultural e ecológico a determinado território, e parte das obras da MPB-NE é analisada
nesse ínterim. Apresenta-se a evidência das vozes da resistência, onde a riqueza ecológica da
poesia contida nas músicas de artistas da MPB-NE é analisada e argumenta-se que tal riqueza
pode ser usada como importante instrumento disseminador do ideário de resistência por
movimentos sócio-ambientalistas. A análise dos construtos de resistência é conduzida
observando-se a reação ao desmatamento florestal. A primeira obra, ‘Saga da Amazônia’, da
autoria de Farias (1984), trata da devastação que ora se impõe à floresta amazônica. A fauna

florestal está presente em abundância, com toda a diversidade de espécies de diferentes
habitats: papagaios, periquitos, peixes singrando rios, curumins, juruparis, uirapurus. E a
ordem dada à preguiça, ao tamanduá, à tartaruga e ao pé-ligeiro é de forte caráter
denunciativo da presença de elemento estranho na região amazônica. A segunda, ‘Canção da
Floresta’, vem do violeiro-cantador Dias (2004), alertando o mundo contra o monstro da
devastação florestal, denunciando feridas que o próprio homem tem feito no coração da mata.
Diz ele sabiamente: “Fauna e flora valem mais do valor que o ouro tem ... A natureza é
selvagem ... Ela é a mãe dos seres vivos”. A presença mais marcante é a flora, quando citadas,
árvores ao chão, plantas a serem regadas, cedros que tombam e flores obras de museu. A
terceira, ‘Matança’, música e letra de autoria de Jatobá (1981), encerra riquíssimo conteúdo
poético do retrato biodiverso de espécies da flora de duas matas brasileiras: a amazônica e a
atlântica. A denúncia contra a matança envolve citação de 39 tipos de madeira, talvez a obra
musical que mais contenha espécies da flora. Além disso, as obras ‘Água’, de autoria de
Avelino e Jatobá (1981), e ‘Natureza’, de Villanova e Avelino (1984) são analisadas no
contexto da riqueza de biodiversidade e na observância de ambientes naturais circunscritos. O
estudo usou a poesia contida em parte das obras da MPB-NE Rural, apresentando o conteúdo
poético-sócio-ecológico de cinco músicas de autores nordestinos. Como conclusão, sugere-se
que tal acervo possa ser usado, seguindo Escobar (1998), como instrumento de atuação
concreta por parte de movimentos sócio-cultural-ambientalistas do Brasil. As vozes da
resistência à degradação ambiental e à identidade cultural, e entoadas por compositorescantadores do nordeste, se revestem de importância ímpar no que diz respeito à apropriação e
conservação de nossas florestas, biodiversidade e identidade cultural. Em relação à resistência
que coloca no cerne da análise a degradação da identidade local impetrada por elemento
estranho, pode-se vislumbrar o uso da voz de certeza de luta entoada pelo poeta potiguar
Silvestre (1984): “... Só é cantador quem traz no peito o cheiro e a cor de sua terra, a marca de
sangue de seus mortos e a certeza de luta de seus vivos ...”.
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Ferramenta de Diagnóstico Socioambiental Empresarial

RESUMO

A gestão socioambiental empresarial é uma ferramenta da qual a empresa que
pretenda manter seus negócios sustentáveis deve se utilizar para, entre outras questões,
atender a legislação, garantir um bom relacionamento social responsável com as partes
interessas e desenvolver um melhoramento socioambiental contínuo de suas atividades.
Todavia, a complexidade das questões ambientais, sociais e econômicas, a particularidade
das empresas, as constantes alterações da legislação e o alto custo da adequação às novas
tecnologias, tudo isso somado ao elevado número de modelos, métodos e sistemas de
gestão socioambiental, fazem com que as decisões a serem tomadas, por parte dos
administradores das empresas, se tornem difíceis e, muitas vezes, confusas. Desta forma,
cabe à empresa, de acordo com suas particularidades, seus objetivos e o ambiente em que
está inserida, escolher a melhor abordagem socioambiental que satisfaça, de forma
verdadeira e responsável, as suas pretensões.
Nesse sentido, o presente trabalho apresenta uma Ferramenta de Diagnóstico
Socioambiental Empresarial desenvolvida pelos autores, que tem como finalidade auxiliar
as empresas na tomada de decisões, por meio da promoção de uma visão estratégica da
gestão socioambiental. Para tanto, este trabalho foi desenvolvido, num primeiro momento,
por meio de uma pesquisa bibliográfica que buscou traçar a conceituação do termo
“diagnóstico” e pelo aprofundamento do estado da arte dos indicadores ambientais,
indicadores de desempenho ambiental e de quatro indicadores de sustentabilidade:
Ecological footprint method (Painel da Sustentabilidade – PS), Dashboard of
Sustainability (Painel da Sustentabilidade – PS) Barometer of Sustainability (Barômetro da
Sustentabilidade – BS) e Pressure, State, Response (Pressão, Estado e Resposta – PSR –
desenvolvido pela Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD).
Também foi pesquisada a evolução dos seguintes Índices de Sustentabilidade Empresarial:
Global Reporting Initiative, Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial e
Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores de São Paulo. Num segundo
momento foi aplicado, um estudo de caso em uma empresa do setor de beneficiamento e
comércio de mármores e granitos do Estado do Paraná, com o objetivo de acarear a
ferramenta com a realidade e, assim, poder refiná-la e valida-la. Para que este estudo de

caso fosse viabilizado, foi elaborado um questionário com base nos indicadores estudados.
Esse questionário foi constituído em um sistema de perguntas agrupadas em critérios de
avaliação e esses por sua vez foram reunidos em quatro aspectos (Ambiental, Social,
Econômico e Técnico). Além desses aspectos o questionário ainda possui um quinto
aspecto que tem como objetivo identificar a empresa, seus objetivos com a aplicação do
diagnóstico e o escopo no qual o mesmo será aplicado (Aspecto Geral). A ferramenta
proposta por esta pesquisa permite que sejam realizados quatro tipos de análises
quantitativas dos dados coletados pelo questionário denominados de: Diagnóstico
Completo, Diagnóstico Parcial, Diagnóstico Pontual e Diagnóstico Individual. Cada uma
dessas análises representa o tratamento dos seguintes dados: de todo o questionário, apenas
dos aspectos, apenas dos critérios e somente dos indicadores, respectivamente.
A ferramenta também possibilita as seguintes análises qualitativas: Análise de
Desempenho e análise do Índice de Sustentabilidade. A análise de desempenho
socioambiental é realizada por meio de uma tabela de classificação do desempenho. Essa
classificação é obtida através da conjunção da teoria do desvio-problema e da média dos
resultados das empresas participantes do Grupo de Benchmark do Instituto Ethos. Já a
análise do Índice de Sustentabilidade da empresa é baseada na teoria do modelo Barômetro
da Sustentabilidade.
Assim, com bases nestas análises, os resultados do diagnóstico aplicado na
empresa, objeto do estudo de caso, apontaram que a mesma apresenta um desempenho
socioambiental classificado como “péssimo” tanto no aspecto Ambiental, como também
nos aspectos Técnicos e Econômicos (o aspecto Social ainda não foi desenvolvido e por
isso não apresenta nenhum resultado), isso segundo os critérios estabelecidos pela
ferramenta proposta por este trabalho. Quanto ao Índice de Sustentabilidade da empresa
investigada, o resultado do Diagnóstico Completo (do Aspecto Técnico, Econômico e
Ambiental) foi de 39,86%, o que classifica a organização como “Potencialmente
Insustentável”, segundo os critérios estabelecidos pela ferramenta proposta por esta
pesquisa. Já quanto aos pontos fortes e fracos da empresa investigada, a ferramenta
diagnosticou os seguintes pontos:
I.

Pontos Fortes:
a) Áreas, propriedade, atividades e produtos da empresa no Aspecto
Técnico;
b) Gestão econômica, Gestão de Contingências no Aspecto Econômico;
c) Política Ambiental, Monitoramento e Medição da gestão ambiental,
Água, Ruídos e Conformidades Legais.

II.

Pontos Fracos:
a) Parceiros e Gestão no Aspecto Técnico;
b) Compromissos da Empresa, Governança Corporativa e
Transparência no Aspecto Econômico;
c) Gestão Ambiental, Materiais de Saída e Materiais de Entrada no
Aspecto Ambiental.

Os indicadores específicos que mais contribuíram para os pontos fracos foram:
a) Documentação
b) Comunicação
c) Auditoria (contábil e ambiental da própria empresa e como exigência
para os seus parceiros);
d) Educação Ambiental e treinamento;

e) Análise de Risco à saúde e à segurança humana e ao meio ambiente;
f) Monitoramento e medição dos materiais de entrada e saída.
Como conclusões prévias foram verificadas que os propósitos da Ferramenta de
Diagnóstico Socioambiental Empresarial foram atingidos com a metodologia proposta para
a pesquisa e a ferramenta se mostrar útil para identificar as possíveis causas que
prejudicam o desempenho da empresa, ajudando assim, os gestores na tomada de decisões.
Por fim, tem-se que a importância de se desenvolver uma ferramenta de
diagnóstico socioambiental empresarial esta no fato de se garantir a verificação atual do
desempenho socioambiental da organização antes do início da implementação de algum
sistema ou programa de gestão socioambiental, ou qualquer outra tomada de decisão, pois
através do diagnóstico pode-se visualizar quais as ações prioritárias que devem ser tomadas
para melhorar o gerenciamento da empresa, visando minimizar ou eliminar os impactos
ambientais significativos e aprimorar os aspectos positivos.

Palavras-chave: Gestão socioambiental empresarial, diagnóstico socioambiental
empresarial, tomada de decisão, visão estratégica.
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Resumo
O objetivo deste trabalho é apresentar prospecções qualitativas para o uso do couro free
cromo (curtido com vegetais) na cadeia produtiva coureiro-calçadista. A realização deste
justifica-se pelo fato de que os curtumes e indústrias calçadistas geram resíduos de elevado
potencial poluidor, principalmente, em decorrência do uso do cromo no curtimento do couro.
A expansão da conscientização ecológica, a criação de legislações e mecanismos de controle
de poluentes são fatores que tem impulsionado os setores produtivos a adotarem ações para
minimização dos impactos ambientais relacionados ao uso de matéria-prima e ao processo
industrial. Neste trabalho, destacamos o couro free cromo como uma ação ambiental efetiva
para a minoração da toxicidade dos resíduos gerados pelo setor coureiro-calçadista. De
acordo com o levantamento bibliográfico foi possível perceber que a produção do couro free
cromo proporciona alguns benefícios ambientais, dentre eles a eliminação do principal
agente tóxico presente no couro, ou seja, o cromo em uma ampla cadeia de consumo. Com
exemplos internacionais mostra-se a importância da eliminação deste metal pode ser
cancerígeno e, quando disposto em locais inadequados, pode ser lixiviado e contaminar o
solo, o lençol freático e trazer danos irreparáveis ao meio ambiente. Como metodologia,
utilizou-se de pesquisa exploratória e bibliográfica.
Palavras-chave: Resíduos industriais perigosos; couro free cromo; cadeia coureiracalçadista; abordagem holística.
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O estudo objetiva avaliar a percepção das questões ligadas ao meio ambiente por alunos do curso
de engenharia de produção em uma universidade do Vale do Itajaí, Santa Catarina. Dado que se
dispõe de observações sobre m variáveis correlacionadas, a Análise Fatorial tenta responder a
pergunta: Pode o modelo com um pequeno número de fatores representar adequadamente os
dados? A matriz S das covariâncias amostrais é um estimador da matriz ∑ de covariância
populacional. Se os elementos de S que não estão na diagonal principal forem todos baixos, as
variáveis aleatórias Xi não estão correlacionadas e a análise fatorial não se mostrará útil. Ocorre
que a existência de fatores específicos desempenha um papel fundamental, dado que o alvo
principal da análise fatorial é determinar alguns fatores comuns importantes. Os dados da
pesquisa foram obtidos por meio de levantamento (survey), com escala de atitudes de Likert. Os
dados coletados foram tratados pelo método de Análise Fatorial. Pestana e Gageiro (2000)
destacam que se trata de instrumento que possibilita organizar a maneira como os sujeitos
interpretam as coisas, indicando as que estão relacionadas entre si e as que não estão.
Acrescentam que esta análise permite ver até que ponto diferentes variáveis têm subjacente o
mesmo conceito (fator). Optou-se pelo uso do método de análise de componentes principais com
rotação Varimax por permitir a redução de variáveis ou a redução de fatores. Conforme defendido
por Hair et al. (1998), buscou-se uma seleção de cargas fatoriais mais significativas, escolhendo
as que apresentaram valores acima de 0,500 (corte das cargas fatoriais) para que os resultados
não ficassem muito distribuídos. Empregou-se o software SPSS base 10.0, escolhendo
eigenvalues (valores próprios) acima de 1,0 conforme sugere Hair et al (1998), ou seja, retêm-se
apenas os fatores que apresentam valores próprios maiores que 1, obedecendo ao critério de
normalização de Kaiser. Foi realizado o teste de adequação de amostragem de Kaiser-MeyerOlkin (KMO test), que mostra se os dados podem ser tratados pelo método de análise fatorial. O
resultado obtido nesse teste mostra o valor de 0,803. Conforme Pereira (2004), se este valor
estiver na casa dos 0,80 indica uma boa adequação à análise fatorial. Fez-se também o teste de
Esfericidade de Bartlett. Conforme Hair et al. (1998) e Pereira (2004), propõe mostrar se a matriz
de correlação tem aderência à matriz identidade, que indica se as variáveis são não-relacionadas.
Para os dados obtidos, o valor do referido teste mostrou significância menor que 0,0001 o que
indica que há um nível de probabilidade muito adequado para a correlação entre variáveis,
confirmando novamente a possibilidade de uso da Análise Fatorial. Por fim, realizou-se o teste de
Alpha de Cronbach para verificar o grau de consistência interna da escala. Esta medida dá a
proporção da variabilidade nas respostas que resulta de diferença entre as respostas dos sujeitos
(alunos). As diferenças das respostas devem-se ao fato dos sujeitos terem diferentes opiniões e
não devido a diferentes interpretações do instrumento. Segundo Pasquali (2003) e Yu (2001), este
teste é reconhecido como o mais popular e mais usado por pesquisadores de diversas áreas. O
coeficiente de alfa é calculado a partir da seguinte fórmula proposta por Cronbach em 1951:
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⎟ onde σ i2 representa a variância dos escores dos sujeitos no item. O cálculo
⎟
⎠
do coeficiente em questão mostra se a proporção da variabilidade nas respostas resulta de
diferenças dos inquiridos ou de algum tipo de inconsistência do questionário, o que pode levar a
diferentes interpretações por parte dos sujeitos da pesquisa, provocando vieses significativos nos
dados obtidos. Para Cronbach (1996) e Churchil Jr.(1999), valores entre 0,600 e 0,800 são
considerados bons para uma pesquisa exploratória, mostrando que os dados são confiáveis e o
instrumento tem boa qualidade para interpretação. Considerando que o valor encontrado foi de
0,7843, entende-se que a tabela está adequada para o estudo proposto. Além da análise interna do
instrumento analisou-se a consistência interna de cada um dos fatores interpretáveis obtidos pela
análise fatorial. Foram obtidos 4 fatores, pelo critério de se considerar apenas aqueles com
autovalores maiores que 1,0 e cargas fatoriais iguais ou superiores a 0,500. No que se refere ao
conjunto dos fatores, verificou-se que responderam por 58% da variação total dos dados. A coleta
dos dados foi por meio de questionário aplicado em uma amostra não probabilística de 95 alunos
do curso de Engenharia de Produção de uma Universidade do Vale do Itajaí, Santa Catarina. O
instrumento foi aplicado nas salas de aula da referida instituição, em abril de 2008. A amostra de
95 alunos é significativa frente ao universo de 188 alunos, dos quais 56,5% possuem de 17 a 20
anos, 28,4% de 21 a 23 anos e os demais 14,1% mais de 24 anos. Da amostra, 87,3% já possuem
ocupação profissional na área. Uma vez apresentados os fatores, o que se busca é caracterizar
cada fator por uma propriedade que possa representar a síntese de cada agrupamento estatístico. É
importante ressaltar que essa caracterização não representa uma conseqüência matemática, mas
sim, uma interpretação segundo uma visão geral do instrumento e dos conhecimentos relativos ao
campo de saber. A seguir é apresentada uma relação dos fatores que puderam ser nomeados e
interpretados: Fator 1 - Aspectos relacionados à educação ambiental no cotidiano universitário;
Fator 2 - Visão positiva dos direitos humanos na ótica dos futuros engenheiros; Fator 3 Indignação às condições sub-humanas no trabalho e meio ambiente; e Fator 4 - Desinformação
sobre o meio ambiente e educação ambiental. Os coeficientes de Alpha (α) de Cronbach para os
fatores 1, 2 e 3 encontram-se próximos ou acima de 0,80 e no caso do fator 4 obteve-se α de 0,65
o que representa confiabilidade de 65% nesse estudo, valor considerado baixo. Mesmo assim, sua
interpretação favoreceu a compreensão do resultado global da pesquisa.
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Resumo Expandido

Este artigo faz parte de um trabalho de análise de sistemas para medir o rumo do
desenvolvimento sustentável de um espaço territorial. Nele se focam as propostas:
Indicadores de Desenvolvimento Sustentável Brasil –IDS- do IBGE e Matriz Territorial de
Sustentabilidade da CEPAL.
O objetivo é verificar as possibilidades de estes indicadores serem utilizados para monitorar
e avaliar a implantação da Agenda 21 Brasil, já que ao definir as ações prioritárias a serem
implantadas há ausência de indicadores, o que denota falha no processo de planejamento
realizado.
A pesquisa bibliográfica dos documentos publicados embasa o estudo. As propostas de
indicadores são brevemente descritas e analisadas, comparadas entre si e com os objetivos
da Agenda 21. As comparações realizadas apontam semelhanças e lacunas a serem
aprofundadas de modo a buscar o aprimoramento dos sistemas de indicadores propostos e
seu uso no monitoramento do andamento de Agenda 21 locais implantadas e em
implantação.

